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Voorwoord 

Voor u ligt de zesde editie van de brochure Gehoor in Onderzoek, die een overzicht van het gehooronderzoek in 

Nederland bevat. Deze brochure is tot stand gekomen onder auspiciën van de Initiatiefgroep HoorPlatform.

In 2006 is voor de eerste maal een inventarisatie van het gehooronderzoek in Nederland uitgevoerd ten behoeve van 

deze brochure. Omdat veel onderzoeken zich over meerdere jaren uitstrekken, bevat de brochure ten opzichte van de 

vorige editie veel bekende informatie. Toch is er dit jaar ook veel nieuwe informatie toegevoegd. Van de 133 projecten 

die in de voorgaande jaargang zijn opgenomen, zijn er 15 in de loop van 2010 afgesloten. Daartegenover staat een 

aanwas van liefst 42 nieuwe projecten die sinds het verschijnen van de editie 2010 van start zijn gegaan of die, om 

diverse redenen, nog niet eerder opgenomen waren in deze brochure. Derhalve omvat deze brochure 160 projectbe-

schrijvingen. 

Van de 43 nieuw opgenomen projecten zijn er 3 nieuw in de categorie “Diagnostiek”, 21 in de categorie “Revalidatie” en 

18 in de categorie “Kwaliteit van leven”. Opvallend is dat er veel onderzoek onder ‘bijzondere groepen’ bij is gekomen: 

mensen met een meervoudige beperking en/of een erfelijk syndroom. Hiervan zijn dit jaar 13 onderzoeken aangemeld, 

naast de 7 die al langere tijd lopen. Ook het aantal onderzoeken naar effecten van revalidatie of lesmethoden is 

aanzienlijk toegenomen: vorig jaar waren er 9 opgenomen in deze bundel, dit jaar is dat met 7 nieuwe onderzoeken 

toegenomen tot 16. Al met al is het onderzoek in deze nieuwe bundel zeer divers qua onderwerp, omvang en aard 

(fundamenteel, toegepast, ontwikkelingsgericht etc.).

Gehoor in Onderzoek is een bundeling van korte projectbeschrijvingen, zodat de lezers - die uit alle geledingen komen, 

van onderzoekers tot patiënten, van beleidsmakers tot mogelijke subsidiegevers - een volledig maar toch behapbaar 

beeld krijgen voorgeschoteld van het lopende Nederlandse onderzoek op het gebied van het gehoor. Complementair 

aan deze brochure is de website van het HoorPlatform (www.hoorplatform.nl) waar meer uitgebreide informatie per 

project te vinden is in de onderzoeksdatabase. Onder andere worden daarin publicaties vermeld die uit het onderzoek 

voortkomen. Daarnaast is er ook een apart overzicht van de proefschriften die al deze onderzoeken opleveren.

De gebruikelijke interviews zijn dit jaar geconcentreerd rondom het thema ‘samenwerking’. We hebben uit het aanbod 

onderzoeksprojecten waarin tussen twee of meerdere partijen wordt samengewerkt, er vier gekozen die zich met zeer 

verschillende onderwerpen bezighouden: emotionele ontwikkeling van dove kinderen en jongeren, de gehoorstatus 

van mensen met een dementieel syndroom die in verpleeghuizen wonen, een letterlijk grensoverschrijdende samen-

werking voor het opzetten van genetische counseling aan (familie van) patiënten en gehoorrevalidatie bij ouderen die 

een gecombineerde visus- en gehoorbeperking hebben.

Namens de Initiatiefgroep HoorPlatform,

dr. Nic van Son

samensteller brochure en webmaster www.hoorplatform.nl

De samensteller heeft zich veel moeite getroost om alle onderzoekcentra en belangenorganisaties in Nederland te benade-
ren met het verzoek om informatie aan te dragen voor deze brochure. Desondanks kunnen er belanghebbenden zijn die ten 
onrechte niet benaderd zijn. Bent of kent u zo’n belanghebbende, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secreta-
riaat van het HoorPlatform.
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Aandacht gevraagd voor gehoorverlies bij demente 
ouderen

Logopedist Sylvia Buiskool werkte net in een verpleeghuis, toen ze bij een dementerende bewoonster vermoedde dat slecht-

horendheid voor een belangrijk deel de communicatiemogelijkheden bij haar bepaalde. Omdat ze meer aandacht voor het 

gehoor van de demente ouderen wilde krijgen, besloot Buiskool audiogrammen te gaan afnemen. Twintig jaar later begint ze 

aan de analyse van gehoorgegevens van 1.100 bewoners.

Tekst: Nic van Son

Geschat wordt dat zo’n 50% van de Nederlandse 75-plussers een licht tot matig gehoorverlies heeft. Men zou dus van 

een oudere populatie in psychogeriatrische verpleeghuizen mogen verwachten dat slechthorendheid daar veel 

voorkomt. En ook dat bij de inschatting van de ernst van een dementieel syndroom rekening gehouden wordt met die 

slechthorendheid en de invloed daarvan op de communicatie. Toch is dat niet automatisch zo, blijkt uit het verhaal van 

logopedist Sylvia Buiskool, die 20 jaar lang gehoorgegevens verzamelde bij mensen met een dementieel syndroom.

Het begin 
Het onderzoek van Buiskool heeft een aparte voorgeschiedenis. Als net afgestudeerd logopedist ging zij in 1990 werken 

in een verpleeghuis met vooral mensen met een cva (herseninfarct) of de diagnose ‘dementieel syndroom’. Buiskool 

werkte met name in de revalidatie van de cva-patiënten, maar kreeg af en toe een vraag vanuit de afdeling psychogeria-

trie. Zo kwam ze in contact met een dementerende vrouw. Buiskool: “Ik kreeg de vraag om bij haar onderzoek te doen, 

want er viel zo slecht met haar te communiceren. Maar ja, zei de psycholoog, zij is ook wel erg dement. Toen ik met haar 

sprak was mijn eerste gedachte dat zij wel eens ernstig slechthorend zou kunnen zijn. Dat bleek ook uit de gehoortest. 

Voor mij was dat voor een groot deel de verklaring voor de communicatieproblemen. Ik vond dus ook dat zij het 

verkeerde stempel opgedrukt had gekregen: zij was niet ernstig dement, maar had moeite met communiceren als 

gevolg van haar ernstige slechthorendheid.” 

Argusogen
Met de gedachte dat dit voor meer bewoners in het verpleeghuis zou kunnen gelden, begon Buiskool vanaf dat 

moment gehoorscreeningen af te nemen bij nieuw opgenomen bewoners. “Eigenlijk had ik daar helemaal geen tijd 

voor, het hoorde ook niet bij mijn taak. Pas toen ik een stagiaire kreeg, kon ik structureel het gehoor van nieuw aange-
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melde demente bewoners screenen met een toon- en spraakaudiogram. Dat werd wel met argusogen bekeken: met 

name de psychologen vonden het niet zo’n goed idee. Maar daar kwamen ze later op terug. Ze stelden toen zelf voor om 

bij iedere intake eerst gehoorinspectie door de arts te laten doen, vervolgens een gehoorscreening door mij. En 

afhankelijk van de uitkomst daarvan, zou versterking of een hoorhulpmiddel of wat dan ook ingezet worden bij het 

psychologisch onderzoek. Daar had ik dus al heel wat gewonnen.”

Verbazing
Zo ontstond een nieuwe situatie in het verpleeghuis, met meer aandacht voor gehoorverlies. Buiskool: “Voor familiele-

den was dat vaak een eye-opener, die hadden nooit stilgestaan bij de invloed van gehoorverlies op het functioneren van 

hun demente familielid. Als ze meekeken met de gehoorscreening en het geluid dwars door de koptelefoon heen 

konden horen, terwijl hun familielid niet reageerde, vielen zij zowat van hun stoel van verbazing. Of bij de spraakaudio-

metrie: zij lazen de woorden mee maar zagen dat hun vader of moeder compleet verkeerde woorden nasprak. Het 

leverde ook wel inzicht in bepaalde situaties op. Dat ze boos waren geweest op hun vader omdat hij niets wist van een 

afspraak, terwijl ze hem dat toch echt verteld hadden. Pijnlijk soms om dat te zien. Sneu ook, dat mensen een stempel 

van ‘dementie’ krijgen terwijl er minstens toch een flink deel van hun gedrag op het conto van het slechte gehoor 

geschreven kon worden.”

Rechte pad
Terug naar het onderzoek nu. Buiskool heeft dus van vele bewoners gegevens over het gehoor verzameld, waarbij de 

gegevens van 1.100 van hen uiteindelijk voor dit onderzoek bruikbaar waren. Ze wilde daar wel wat mee doen, maar 

ontbeerde zelf de nodige kennis over het doen van onderzoek en het analyseren van gegevens. Via de werkgroep 

CEDAR (Centre for Dementia and Alzheimer Research) in Groningen ontmoette ze bewegingswetenschapper Marieke 

van Heuvelen, die bereid was om Buiskool te ondersteunen. Samen hebben ze de berg data doorgespit om te bepalen 

welke gegevens bruikbaar waren voor verdere analyse. “In het begin ben ik gewoon maar gaan meten, nooit met een 

onderzoeksidee in mijn hoofd,” zegt Buiskool. “Mijn meetmethode heb ik in de eerste jaren aangepast. En sinds vijf jaar 

verzamel ik ook gegevens over taalproductie, taalbegrip en woordvinding. Met hulp van Marieke ben ik nu een artikel 

over al die data aan het schrijven. Een goede samenwerking, vind ik: ik voer alle gegevens in SPSS in en zij analyseert, 

houdt mij op het rechte pad, geeft aanwijzingen hoe ik mijn artikel kan aanpakken.”

Ideaalbeeld
Buiskool vindt wel dat er sinds het begin meer aandacht voor het gehoor van dementerende verpleeghuisbewoners is 

gekomen. “Een arts vertelde mij laatst dat hij vond dat we er meer kennis over moesten hebben, onze nieuwe directeur 

staat er ook open voor. Maar het moet wel vanaf de werkvloer komen, mensen daar moeten het dragen, anders komt er 

niets van terecht. Ik heb ook wel een beeld voor ogen hoe het hier structureel beter zou kunnen, zeg maar een soort 

ideaalbeeld. Dan zou hier een aantal hoorcoaches werken, door een vrijwilliger gecoördineerd, en alle medewerkers 

moeten op dit terrein bijgeschoold worden. Voor de bewoners zou het een enorme verbetering zijn. Maar zoals gezegd, 

om het te laten slagen moet het door iedereen gedragen worden.”

Logopediste Sylvia Buiskool begon direct na 
haar afstuderen in 1990 aan haar eerste baan 
in verpleeghuis Het Zonnehuis in Zuidhorn. 
Daarna werkte ze in verpleeghuis ’t Blauw-
borgje in Groningen en verpleeghuis De Vier-
ackers in Assen. Tegenwoordig is ze werkzaam 
bij GGZ Drenthe, Lentis (voorheen GGZ Gro-
ningen, met o.a. verpleeghuis De Enk) en is zij 
maat in de multidisciplinaire maatschap Mul-
tiMaat, via welke zij contact met CEDAR legde. 
Gedurende bijna 20 jaar verzamelde ze vele 
gehoorgegevens van verpleeghuisbewoners 
met de diagnose ‘dementieel syndroom’. Sinds 
een jaar werkt ze samen met bewegingswe-
tenschapper dr. Marieke van Heuvelen van 
het UMCG om de verzamelde data flink door 
te spitten. Ook over onderzoek doen heeft ze 
daardoor wat geleerd: “Ik ervaar dat het be-
hoorlijk intensief werk is, een vak apart, en 
net als voor kunstenaars geldt: 10% inspiratie, 
90% transpiratie!”
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Preventie - Neonatale gehoorscreening

Hoe verder na vroege ontdekking van gehoorproblemen?
Officiële titel: Analyse en follow-up neonatale gehoorscreening

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: 01/2006 - 01/2011

Contactpersoon: Drs. H.H.W. de Gier, h.degier@erasmusmc.nl

Sinds de landelijke invoering van de neonatale gehoorscreening worden veel neonaten met gehoorafwijkingen op zeer 

jonge leeftijd gezien. Er zijn nog vele vragen, zowel wat betreft de meting van het gehoor als wat betreft de analyse van 

het gehoorverlies en de diagnostiek. Ook is de validatie met hoortoestellen of CI niet in detail uitgewerkt. In dit project 

wordt een programma ontwikkeld voor optimale diagnostiek en eventuele hoorvalidatie bij kinderen die niet door de 

neonatale gehoorscreening zijn gekomen. Aan de hand van een lokaal protocol worden metingen en analyses in detail 

beschreven. Dit omvat zowel audiologisch onderzoek als medisch (kno) onderzoek.

“De verscheidenheid aan pathologie in de groep neonatalen is onverwacht groot en vraagt om een grondige medi-

sche en audiologische analyse.”

Betere zorg en begeleiding bij matige slechthorendheid
Officiële titel: Begeleiding en zorg ten behoeve van slechthorende baby’s en peuters

Uitvoerende organisaties:  NSDSK, Amsterdam; Audiologie, VUmc, Amsterdam; Klinische & Experimentele Audiologie, 

AMC, Amsterdam; Pento-groep, Apeldoorn

Looptijd: 11/2007 - 11/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. N.N. Uilenburg, nuilenburg@nsdsk.nl

Door de neonatale gehoorscreening worden veel zgn. matig slechthorende baby’s opgespoord (met bilaterale gehoor-

verliezen van ca. 40-80 dB). Over de effecten van deze gehoorverliezen is relatief weinig bekend, hoewel er de nodige 

evidentie is voor een negatief effect op de taal-/spraakontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en schools functioneren. De variatie binnen deze groep is echter groot. Doel van het project is tweeledig. 

Ten eerste zullen er zorgproducten ontwikkeld worden die zijn toegesneden op matig slechthorende baby’s/peuters en 

hun ouders. Ten tweede is het doel na te gaan op welke manier reguliere kinderopvangvoorzieningen kunnen inspelen 

op matig slechthorende baby’s/peuters.

Succesvolle neonatale gehoorscreening verder verbeterd
Officiële titel: Neonatale gehoorscreening; evaluatie van het landelijk protocol

Uitvoerende organisaties: NSDSK, Amsterdam; Kindergeneeskunde, LUMC, Leiden; TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

Looptijd: 01/2007 - 01/2011

Aard en omvang: promotieonderzoek; 3 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. N.N. Uilenburg, nuilenburg@nsdsk.nl

De neonatale gehoorscreening is succesvol geïmplementeerd. Toch zijn er aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Een voorbeeld hiervan is het relatief lage percentage kinderen dat na een onvoldoende screeningsresultaat naar het 

audiologisch centrum gaat. De kans dat kinderen met een gehoorverlies onopgemerkt blijven is hierdoor verhoogd. Het 

doel van deze studie is het in kaart brengen en analyseren van knelpunten in het landelijke protocol neonatale 

gehoorscreening. De resultaten van deze analyse zullen ten dele als basis dienen voor voorlichting aan professionals uit 

o.a. de jeugdgezondheidszorg en de audiologische centra en aan ouders. Daarnaast worden diverse aspecten van de 

implementatie van de neonatale gehoorscreening geëvalueerd en beschreven en wordt het landelijke protocol 

geëvalueerd.
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Succesvolle neonatale gehoorscreening wordt blijvend goed gevolgd
Officiële titel: Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de Jeugdgezondheidszorg in 2010

Uitvoerende organisaties: TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

Looptijd: 06/2010 - 6/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; <0,5 mensjaar

Contactpersonen: Mw. Dr. C.P.B. van der Ploeg, kitty.vanderploeg@tno.nl

Jaarlijks geeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM, dat sinds 2007 de regie heeft over het 

neonatale gehoorscreeningsprogramma, opdracht voor een monitoring van de resultaten van screening en diagnostiek 

op landelijk niveau. Dit gebeurt op basis van hiervoor ontwikkelde indicatoren met betrekking tot uitkomsten, proces en 

organisatie. Aan de indicatoren zijn normen verbonden. De NSDSK wordt verzocht om - na toestemming van de 

JGZ-organisaties - de bestanden met geanonimiseerde resultaten te sturen naar TNO die de monitoring tot nu toe 

uitvoert. TNO voegt de gegevens tot één landelijk bestand in SPSS. Hetzelfde geldt voor de gegevens uit het diagnos-

tisch traject in de audiologische centra die de NSDSK krijgt toegestuurd na toestemming van de ouders. Met behulp van 

een kindnummer koppelt TNO de screenings- en diagnostische gegevens aan elkaar en verricht op basis van deze 

gegevens de monitoring. Het conceptrapport wordt besproken in de programmacommissie en na verwerking van de 

adviezen opgeleverd en verstuurd naar alle betrokken organisaties en partijen die op basis hiervan zo nodig acties ter 

verbetering kunnen ondernemen.

“Na de succesvolle invoering van de neonatale gehoorscreening in de Jeugdgezondheidszorg onder aansturing van 

de NSDSK, kunnen we ook nu - na enkele jaren - nog steeds tevreden zijn over de kwaliteit ervan. Dit is te danken 

aan de grote inzet en tussentijdse kwaliteitsmonitoring van de JGZ. Wat nog nodig is, is de bevestiging dat vroeg 

ontdekte kinderen met een gehoorstoornis ook vroeg behandeld worden, wat meer is dan alleen een behandeling 

met hoortoestellen. Hierover zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.”

Ondersteuning gehoorscreening in neonatale intensive care
Officiële titel: Neonatale gehoorscreening in at risk pasgeborenen

Uitvoerende organisaties: TNO Kwaliteit van Leven, Leiden; Isala klinieken, Zwolle; alle Nederlandse NICU’s

Looptijd: Doorlopend

Contactpersoon: Mw. Drs. P. van Dommelen, paula.vandommelen@tno.nl

Jaarlijks krijgen 4.000 pasgeborenen intensieve medische zorg op een zogenaamde neonatale intensive care unit (NICU). 

Van hen blijken gemiddeld zestig kinderen aan beide oren doof of slechthorend te zijn. In de Nederlandse NICU’s wordt 

neonatale gehoorscreening uitgevoerd om aangeboren gehoorverlies van meer dan 40 dB vóór de leeftijd van 3 

maanden op te sporen en aansluitend te behandelen vóór de leeftijd van 6 maanden. De NICU-gehoorscreeningsketen 

wordt door TNO en de Isala klinieken bewaakt via een webbased programma met een landelijk centrale registratie en 

een rappelfunctie. Tevens geeft TNO regulier feedback aan de NICU’s en aan de audiologische centra over hun prestaties 

in relatie tot de andere centra.

“Ouders zijn vaak verbaasd dat via een klein dopje in het oortje gemeten kan worden of een kind goed kan horen. Zij 

stellen de screening over het algemeen op prijs. De deelname is dan ook hoog.”
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Preventie -  Gehoorscreening bij kinderen en 
 volwassenen

Nieuwe ideeën over gehoorscreening bij jonge kinderen
Officiële titel:  Inventarisatie permanent gehoorverlies bij jonge kinderen en mogelijkheden om het 

gehoor te screenen op peuter- of kleuterleeftijd

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, LUMC, Leiden; NSDSK, Amsterdam; RIVM, Bilthoven; TNO/Kwaliteit van 

Leven, Leiden

Looptijd: 09/2009 - 09/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr.ir. J.A.P.M. de Laat, japmdelaat@lumc.nl

Niet-aangeboren gehoorverlies komt pas na de neonatale periode aan het licht. De huidige niet goed functionerende 

gehoorscreening op 5-jarige leeftijd dient verbeterd te worden of vervangen door een effectievere methode om nog 

niet herkend gehoorverlies te detecteren. Oorzaken van niet-aangeboren gehoorverlies zijn vertraagde aanvang van het 

gehoorverlies, progressief gehoorverlies of later verworven gehoorverlies door meningitis, ototoxische medicijnen, CMV 

of traumata. In dit onderzoek wordt gedurende één kalenderjaar een geschikte versie van de Little Ears vragenlijst 

voorgelegd aan ouders van kinderen op twee leeftijden, t.w. 2;0 en 3;9 jaar. Bovendien vindt bij twee groepen kinderen 

van resp. 3;9 en 5;0 jaar het zogenaamde AAST onderzoek plaats (gehoorscreening door meting van het verstaan van 

spraak in ruis). Bij de kinderen die uitvallen vindt verder onderzoek plaats (otoscopie, toonaudiometrie, oto-akoestische 

emissies en tympanometrie). De resultaten zullen een indicatie geven van de prevalentie en de oorzaak van gehoorver-

lies bij deze twee leeftijdsgroepen en zullen mogelijk een idee geven over hoe en wanneer het gehoor het beste 

gescreend zou kunnen worden.

Mogelijk meer voordeel uit hoortoestel als gevolg van vroege interventie
Officiële titel: Doelmatigheid van screening op slechthorendheid bij volwassenen

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, MUMC, Maastricht

Looptijd: 09/2009 - 09/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. A.M. Linssen, anouk.linssen@mumc.nl 

Ouderdomsslechthorendheid wordt gekenmerkt door een langzame achteruitgang van het gehoor. Daardoor worden 

veel slechthorenden zich pas bewust van hun gehoorverlies als hun gehoordrempels al behoorlijk verslechterd zijn. 

Door screening worden mensen zich eerder bewust van hun gehoorverlies. Verwacht wordt dat hierdoor op jongere 

leeftijd en bij een geringere mate van gehoorverlies gekozen wordt voor een hoortoestel, waardoor hoortoestelgebrui-

kers er meer jaren profijt van hebben. Bovendien geldt: hoe ouder iemand is en hoe groter zijn gehoorverlies, des te 

moeilijker het is om aan een hoortoestel te wennen. Door ‘vroege’ interventie kunnen slechthorenden dus meer 

voordeel halen uit een hoortoestel. In dit onderzoek zal de kosteneffectiviteit van verschillende screeningsstrategieën 

vastgesteld en met elkaar vergeleken worden.   

“Dit onderzoek zal inzicht geven in de wijze waarop hoorzorg aangepast kan worden om zoveel mogelijk gezond-

heidswinst te behalen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.”
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Preventie - Lawaaibelasting
De machinist werkt in lawaai
Officiële titel: Auditief functioneren van machinisten

Uitvoerende organisaties:  Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; Expertisecentrum Gehoor & 

Arbeid, Amsterdam

Looptijd: 01/2006 - 01/2011

Aard en omvang: promotieonderzoek

Contactpersoon: Dr.ir. R. Houben, a.c.houben@amc.uva.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl

Het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid (G&A), waarin het AMC participeert, voert onderzoek uit naar het auditief 

functioneren van machinisten die in dienst zijn bij de NS. Er blijkt onvoldoende kennis te zijn over de mate van achter-

grondlawaai waarin de machinist zijn werk moet doen en over de effecten die dit lawaai heeft ten aanzien van de 

auditieve communicatie. Daarnaast lijken de normen die momenteel bij keuring worden gebruikt in bepaalde opzichten 

niet adequaat. Ook het gebruik van hoortoestellen door (slechthorende) machinisten verdient een meer gedetailleerde 

evaluatie. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het effect dat lawaai heeft op die auditieve 

communicatie. Verder zullen de eisen die tijdens het werk worden gesteld aan de auditieve communicatie worden 

gedefinieerd, zal de huidige keuringsnorm worden geanalyseerd en zullen er richtlijnen voor het gebruik van hoorhulp-

middelen worden opgesteld. Op basis van de verzamelde gegevens zullen ook metingen verricht worden om de 

detecteerbaarheid van waarschuwingssignalen in ruis in kaart te brengen.

Lawaaislechthorendheid, een veel voorkomende beroepsziekte
Officiële titel: Lawaaislechthorendheid in de bouwnijverheid

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 01/2007 - 01/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. M.C.J. Leensen, m.c.leensen@amc.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl

Lawaaislechthorendheid is nog steeds een van de meest frequent voorkomende beroepsziekten. De bouwnijverheid is 

een bedrijfstak waar veel lawaai voorkomt. Dit onderzoek vergroot het inzicht in de effecten van blootstelling aan lawaai 

op het gehoor en kan leiden tot andere methoden van vroegtijdige opsporing. In een grote groep werknemers worden 

effecten van hard geluid op het gehoor en de ontwikkeling van gehoorschade inzichtelijk gemaakt. De toepasbaarheid 

en de meerwaarde van de OAE-metingen en spraak-in-ruistesten in het kader van vroege detectie van lawaaischade op 

individueel niveau wordt hierbij onderzocht.

“Langer werken in de bouw, meer lawaaischade?”

Beginnende lawaaidip ontdekken 
Officiële titel: Spraak-in-ruis screeningtest voor lawaaislechthorendheid via internet

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 01/2007 - 01/2012

Aard en omvang: deel van promotieonderzoek; 0,5 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Drs. M.C.J. Leensen, m.c.leensen@amc.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Lawaaislechthorendheid is nog steeds een van de meest frequent voorkomende beroepsziekten. De bouwnijverheid is 

een bedrijfstak waar veel lawaai voorkomt. Dit onderzoek vergroot het inzicht in de effecten van blootstelling aan lawaai 

op het gehoor en kan leiden tot andere methoden van vroegtijdige opsporing. Dit project is deel van een omvangrijker 

project; in dit deel wordt de toepasbaarheid van een spraak-in-ruis screening test onderzocht in deze groep lawaaibloot-

gestelde werknemers. In een eerder evaluatie-onderzoek is een bestaande spraak-in-ruis screening test aangepast om 

lawaaislechthorendheid te ontdekken. De resultaten van deze test zullen gerelateerd worden aan het audiogram en 

geschatte geluidsblootstelling.
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Preventie van lawaaislechthorendheid bij jongeren 
Officiële titel:  Lawaaislechthorendheid bij jongeren: vroege detectie, gedragsdeterminanten en 

langetermijneffecten

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, LUMC, Leiden; Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; 

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

Looptijd: 03/2006 - 12/2014

Aard en omvang: overig R&D-project; 5 mensjaren

Contactpersoon: Dr.ir. J.A.P.M. de Laat, japmdelaat@lumc.nl 

Jaarlijks komen er in Nederland naar schatting 21.500 jongeren bij die gehoorschade oplopen als gevolg van discman- 

of MP3-gebruik, bezoek aan discotheken en popconcerten. Dit heeft ernstige gezondheids-, economische en sociale 

effecten. Dit project beoogt de preventie van gehoorschade door blootstelling aan te hard geluid bij jongeren en richt 

zich op drie verschillende aspecten: de vroege detectie van lawaaislechthorendheid; de belangrijkste factoren die het 

gedrag van jongeren bepalen in hun keuze om zich aan harde muziek bloot te stellen; en de langetermijneffecten van 

gehoorschade op de auditieve communicatie. De verschillende aspecten zullen worden onderzocht in hun onderlinge 

samenhang.  

“Jongeren die zich vaak blootstellen aan luidruchtig muzieklawaai lopen grote kans op gehoorschade, die tijdig 

onderkend moet en kan worden en waarover jongeren op jonge leeftijd adequaat geïnformeerd moeten worden.”

Preventie van lawaaislechthorendheid onder jongeren: is een ‘oorpauze’ effectief?
Officiële titel: Lawaaislechthorendheid door recreatief geluid

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 02/2010 - 01/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl

Jaarlijks komen er in Nederland naar schatting 21.500 jongeren bij die gehoorschade oplopen als gevolg van walkman- 

of MP3-gebruik, bezoek aan discotheken en popconcerten. Het niet goed functioneren op de arbeidsplaats ten gevolge 

van deze communicatiehandicap, is aangetoond en leidt tot aanzienlijke economische schade. Verbetering daarin zal 

niet alleen gezondheidswinst maar ook economische en sociale winst opleveren. Dit project richt zich op de preventie 

van lawaaislechthorendheid. Door middel van een gecontroleerd experiment wordt uitgezocht in hoeverre een 

tussentijdse periode van stilte (of een rustpauze voor de oren) tijdens blootstelling aan lawaai (in dit geval harde 

discotheekmuziek) een effect heeft op een tijdelijke gehoordrempelverschuiving bij een groep normaalhorende 

jongeren. Op basis hiervan kan een uitspraak worden gedaan over de preventieve waarde van stilteruimtes in discothe-

ken of concerthallen.

Uitgebreid onderzoek naar lawaaischade onder musici 
Officiële titel:  Lawaaislechthorendheid en andere gehoorklachten onder musici van symfonieorkesten 

[Noise induced hearing loss and other hearing complaints among musicians of symphony 

orchestras]

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, LUMC, Leiden; Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 09/2005 - 08/2011

Aard en omvang: (deel van) promotieonderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr.ir. J.A.P.M. de Laat, japmdelaat@lumc.nl 

Het gehoor van musici van professionele symfonieorkesten werd onderzocht. De hoofdvragen waren: (1) Moeten musici als 

een speciale groep worden benaderd als het gaat om gehoor, lawaai en lawaai-gerelateerd gehoorverlies? (2) Zijn er 

verschillende patronen van gehoorschade voor de verschiullende instrumentgroepen? (3) Hebben oto-akoestische emissies 

(OAE) een toegevoegde waarde in de diagnose van lawaaislechthorendheid bij musici? Er deden 241 musici van 23-64 jaar 

mee, die een uitgebreide batterij gehoortesten ondergingen. De meeste musici bleken ene normaal gehoor te hebben, 

hoewel een lichte lawaaidip bij 6 kHz te zien was. Er waren veel klachten over tinnitus en hyperacusis, maar diplacusis werd 

niet als klacht gerapporteerd. Over het algemeen scoorden de musici goed op een spraak-in-ruistest. Als gevolg van grote 

inter-individuele verschillen kon niet geconcludeerd worden dat OAE-metingen een toegevoegde waarde hebben voor 

een vroegtijdige detectie van gehoorproblemen. Algemene conclusie is wel dat het gehoor van musici zich in een 

risicozone bevindt. Voortdurende aandacht en bewustmaking voor de risico’s aan blootstelling van hoge geluidniveaus, 

het mogelijk optreden van tinnitus en hyperacusis en het gebruik van gehoorbescherming is aan te bevelen. 
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Nijmegen en Krefeld onderzoeken samen erfelijk 
 gehoorverlies

Nog dit jaar opent in het Duitse Krefeld een nieuwe otogeneticapoli haar deuren. De polikliniek gaat onderzoek doen naar 

erfelijke oorzaken van doofheid en is het resultaat van een geslaagde samenwerking met UMC St Radboud in Nijmegen. 

Waarom deze internationale aanpak?

Tekst: Stan Verhaag

Meten is weten. En twee weten meer dan één. Dat zijn de twee simpele wijsheden die ten grondslag liggen aan een 

bijzondere Nederlands-Duitse samenwerking. UMC St Radboud in Nijmegen en de Helios Klinikum in Krefeld werken 

sinds anderhalf jaar samen om meer te weten te komen over de oorzaken van erfelijke doofheid in de grensregio en om 

de voorlichting en begeleiding (ook wel ‘genetische counseling’ genoemd) aan patiënten en hun familie verder te 

verbeteren. Het project ‘Erfelijk gehoorverlies en psychofysica van het binnenoor’ heeft een zeer concreet doel: een 

otogenetica-polikliniek openen in Krefeld die gelijkwaardig is aan de toonaangevende polikliniek in Nijmegen.

Nijmegen
Eerst even een ultrakorte les anatomie. Het binnenoor maakt de basale analyse van geluid en zet het geluid om in 

zenuwpulsen, die de hersenen verder verwerken. Het binnenoor is een zeer delicaat en gevoelig orgaan. Kleine foutjes 

kunnen leiden tot doofheid of slechthorendheid. Als er sprake is van een erfelijke vorm van doofheid of slechthorendheid, ligt 

de oorzaak in een genafwijking. Daarom is erfelijkheidsonderzoek nuttig: het helpt een genfoutje in een bepaalde familie of 

persoon opsporen. Vervolgens kan het ziektebeeld worden beschreven en is het verloop ervan veel beter te begrijpen. 

Onderzoek naar erfelijke slechthorendheid is een van de specialiteiten van het UMC St Radboud. Hier ontdekten onderzoekers 

en artsen het allereerste gen dat een erfelijke vorm van doofheid veroorzaakt: een wereldprimeur. Inmiddels zijn wereldwijd 

vijftig genenafwijkingen ontdekt (waarvan een groot deel door Nijmegen) die verband houden met erfelijk gehoorverlies (en 

niet verband houdend met een syndroom als Usher of Waardenburg). Op dit moment onderzoekt het UMC St Radboud 

jaarlijks twee- à driehonderd mensen op mogelijk erfelijke oorzaken van gehoorverlies of doofheid.

Krefeld
Zo ver als in Nijmegen zijn ze in Krefeld nog niet. Maar de Helios Klinikum Krefeld verricht wel intensief onderzoek naar 

de revalidatie van gehoorverlies met behulp van geavanceerde technieken. De kliniek in Krefeld krijgt bovendien vele 

slechthorende patiënten doorverwezen, waaronder honderd patiënten per jaar uit Kleve met een mogelijk erfelijk 
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bepaald gehoorverlies. En daarmee is ook de interesse van Nijmegen om samen te werken verklaard. “Voor ons is de 

winst van dit project dat we doofheidsgenen in het grensgebied beter in kaart brengen,” zegt projectcoördinator Eline 

van Beelen, die hoopt te promoveren op het thema otogenetica. “Ik verwacht dat we straks families kunnen onderzoe-

ken waarvan de familieleden zowel in Nederland als in Duitsland woonachtig zijn. Hierdoor zal de diagnostiek en 

counseling in kwaliteit toenemen. En dat leidt tot betere patiëntenzorg.”

Voordat dit project startte, was er op het gebied van otogenetica geen contact tussen Nijmegen en Krefeld. Nu is de 

samenwerking intensief en verloopt deze vlot, vertelt Van Beelen: “We hebben uiteraard vaak contact op locatie en via 

e-mail met de KNO-artsen en audiologen die in Krefeld en Kleve bij de oprichting van de polikliniek betrokken zijn. We 

willen nog in 2011 de otogeneticakliniek in Krefeld laten starten. De taal? Die vormt geen enkele belemmering, zo blijkt 

in de praktijk. Als we allemaal onze eigen taal spreken, blijken we elkaar heel aardig te kunnen volgen. En soms 

schakelen we over op Engels, ook geen probleem.”

Psychofysica
Hoe gaan de poliklinieken te werk? Allereerst zoeken ze uit of er wellicht een andere dan een genetische reden is voor 

het gehoorverlies, bijvoorbeeld veel lawaai in het verleden. Zo niet, dan bekijken de onderzoekers of een van de vijftig 

bekende gehoorgenen de oorzaak is. “Is dat inderdaad zo, dan is genetische counseling aan de orde,” aldus Van Beelen. 

“De behandelaar vertelt de patiënt dan om welk gen het gaat en hoe het gehoorverlies zich in de toekomst zal ontwik-

kelen en gedragen. Is het gen nog niet bekend en is de familie groot genoeg, dan kunnen we een familiestudie 

opstarten waarmee we hopelijk een nieuw gen kunnen vinden. En als we een nieuw gen vinden, kunnen we daar weer 

andere mensen met hetzelfde type gehoorverlies op testen.”

Zoals de naam van het project al zegt, gaat het ook om psychofysica. Dat is een relatief nieuw onderzoeksgebied binnen 

de klinische audiologie. “Het gaat om fijnmazige audiometrie waarmee we kunnen nagaan waar in het slakkenhuis het 

gehoorverlies optreedt en wat de gevolgen van het aangedane gen op de werking van het binnenoor zijn. Vervolgens 

kunnen we hoortoestellen beter aanpassen en ons meer richten op de behandeling. Bij dat psychofysisch onderzoek 

werken we samen met de afdeling audiologie van het VUmc in Amsterdam. Een voordeel van de samenwerking met 

Duitsland is dat we meer families leren kennen waar we de psychofysica op kunnen toepassen.”

Genetische counseling
Dankzij de Nederlands-Duitse samenwerking en de nieuwe kennis die dat oplevert kan zowel het UMC St. Radboud als 

Krefeld haar genetische counseling verder verbeteren. “Genetische counseling is het geven van goede voorlichting en 

adviezen over erfelijkheid aan patiënten en hun families,” legt Van Beelen uit. “Mensen willen weten wat de oorzaak van 

hun hoorprobleem is en wat hun prognoses zijn. En natuurlijk of hun kinderen ook kans hebben op een gehooraandoe-

ning, al of niet in combinatie met nog meer gezondheidsproblemen. Als we de onderliggende oorzaak kennen van de 

doofheid, dus als we het ziektegen vinden, dan kunnen we voorspellen hoe het gehoorverlies zich in de toekomst zal 

gedragen. Voor een jongere generatie kan het bijvoorbeeld van belang zijn voor hun opleidings- en beroepskeuze. Maar 

we hopen ook betere hoortoestelaanpassing te kunnen doen. Momenteel bestaat hier nog onvoldoende kennis over. De 

verschillen die we vinden tussen de ziektegenen in het functioneren van het binnenoor zijn bruikbaar om het type 

geluidversterking bij hoortoestelaanpassing te bepalen. Dan dat draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.”

Het project ‘D/NL gehoorverlies’ wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinan-
cierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincie Gelderland, de provincie Noord-Bra-
bant, de provincie Limburg, ministerie van economische zaken en ministerium fur Wirtschaft, energie, bauen, wohnen und ver-
kehr des landes Nordrhein-Westfalen. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Eline van Beelen, 27 jaar, studeerde geneeskunde 
en liep haar co-schappen in het LUMC in Leiden. 
Zij promoveert nu bij de afdeling KNO van het 
UMC St Radboud in Nijmegen, waar zij het Eure-
gioproject ‘Erfelijk gehoorverlies en psychofysica 
van het binnenoor’ coördineert. “Wat mij in dit 
project aantrekt is het internationale karakter. 
Naast het klinische aspect ben ik ook bezig met 
cultuurverschil en de verschillen in opbouw van 
het zorgstelsel in beide landen. Dit maakt het pro-
ject dynamisch en interessant. Steeds vaker wor-
den genen gevonden als oorzaak voor bepaalde 
ziektes en aandoeningen, zo ook voor doofheid/
slechthorendheid. Hiermee ben je echt bezig met 
de basis van een aandoening. Dat ik daar een 
steentje aan bij mag dragen vind ik geweldig.”
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Diagnostiek - Algemeen

Minder horen door dode haarcellen
Officiële titel: Dead regions

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 11/2005 - 01/2013

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Ir. B. Warnaar, b.warnaar@amc.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Een ‘dead region’ is een plaats op het basilair membraan waar de haarcellen en/of de gehoorzenuw afwezig of ernstig 

beschadigd zijn. In dit onderzoek worden de gevolgen van een dead region op het waarnemen van geluid en het 

verstaan van spraak bestudeerd. Gedurende het onderzoek worden de eigenschappen van het gehoor vastgesteld bij 

een groep personen waarbij de aanwezigheid van één of meer dead regions wordt vermoed. Verschillende dead-region 

gerelateerde klinische testen zullen worden gevalideerd en gebruikt om tot een model te komen, dat de effecten van 

dead regions beschrijft.

Auditief profiel leidt tot betere diagnostiek én revalidatie
Officiële titel: Validatie van een auditief profiel (HEARCOM-AP)

Uitvoerende organisaties:  Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; diverse samenwerkingspartners 

binnen de EU, o.a. VUmc

Looptijd: 01/2005 - 01/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Drs. T.E.M. van Esch, t.e.vanesch@amc.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Het auditief profiel zal een aanvulling worden op het toonaudiogram, waarmee de problemen van slechthorenden beter 

gekarakteriseerd zullen kunnen worden. Zo zal de revalidatie kunnen worden toegespitst op de problemen van de 

individuele slechthorende. Het auditief profiel zal dus rechtstreeks gebruikt worden om de diagnostiek en revalidatie 

van slechthorenden te verbeteren. Het auditief profiel wordt bepaald door de resultaten van een testbatterij, die 

momenteel bestaat uit testen voor luidheidopbouw, spectrale en temporele resolutie, spraakverstaan, cognitie, 

binauraal horen en metingen van communicatieproblemen (een test naar de luisterinspanning en een vragenlijst). De 

testbatterij is gevalideerd in een internationale multi-centerstudie in 5 centra in Duitsland, Zweden, Engeland en 

Nederland. Om echter de hele testbatterij klinisch toepasbaar te maken zal de totale meettijd moeten worden verkort. 

Dit zal het voornaamste doel zijn van een tweede evaluatiestudie.

“Auditief profiel: meer dan toonwaarneming.”

Spraakaudiometrie beter benut
Officiële titel: Gebruik van SII voor diagnostiek en hoorrevalidatie

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: vanaf 07/2003, einddatum onbepaald

Contactpersoon: Dr. A. Goedegebure, a.goedegebure@erasmusmc.nl

Spraakaudiometrie wordt vooral kwalitatief gebruikt om na te gaan of spraakherkenning alleen wordt gestoord door de 

waarneembaarheid van spraakelementen of ook door bovendrempelige verwerkingsproblemen; dit laatste betekent dat 

ook al wordt al het spraakgeluid gehoord, niet alles verstaan wordt. Er is dan sprake van een maximale spraakverstaans-

score die onder de 100% blijft. De gegevens uit het spraakaudiogram worden echter niet gebruikt om een optimale 

aanmeting van het hoortoestel mogelijk te maken. In dit project wordt de Speech Intelligibility Index, waarmee het 

spraakverstaan kwantitatief kan worden aangeduid, gebruikt om samen met de spraakaudiometrische gegevens een 

kwaliteitscriterium te ontwikkelen voor het aanmeten van het hoortoestel door de audicien.
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“Het belang van de spraakaudiometrie wordt in de Angelsaksische landen onderschat door gebrek aan kwantifice-

ring. De SII-methode levert zowel diagnostische criteria op als voorspellingswaarden en kwaliteitscriteria voor het 

aanmeten van hoortoestellen, ook door de audicien.”

Implementatie van een objectieve gehoordrempelbepaling
Officiële titel: Toepassing van langzame corticale potentialen als audiologisch diagnosticum

Uitvoerende organisaties:  Audiologie, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2005 - doorlopend

Contactpersoon: Dr. A.J. Beynon, a.beynon@kno.umcn.nl

Voor een objectieve frequentie-specifieke gehoordrempelbepaling kunnen, door middel van EEG-procedures, zoge-

naamde ‘slow vertex’ potentialen gemeten worden. Deze langzame corticale potentialen worden auditief opgewekt. In 

dit onderzoek wordt deze meetmethode geïmplementeerd in de klinische praktijk en worden normgegevens verzameld 

bij zowel kinderen als volwassenen.

Een klinische gehoortest die weinig cognitieve en talige vaardigheden vergt
Officiële titel:   De ontwikkeling van een breedbandige spraak-in-ruistest met cijferdrietallen 

[Development of a wideband number-triplet speech-in-noise test]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 01/2008 - 01/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. C. Smits, c.smits @vumc.nl

Eerder onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van screeningtesten via telefoon en internet. We ontwikkelden, 

valideerden en implementeerden een zelf uit te voeren spraak-in-ruistest met cijferdrietallen als spraakmateriaal (de 

Nationale Hoortest). In dat project vonden we een hoge correlatie, r = 0.87, tussen de standaard klinische spraak-in-

ruistest (zinnen in ruis) en de screening (cijferdrietallen in ruis). Het grote verschil tussen beide testen is dat de cijfertest 

slechts zeer geringe cognitieve en talige vaardigheden vergt in vergelijking met de zinnentest. Deze resultaten 

suggereren dat een cijfertest-in-ruis niet alleen als screening maar ook als klinische test gebruikt kan worden. De 

screening is echter beperkt in bandbreedte wegens de overdracht via de telefoonlijn. Voor klinische doeleinden is een 

breedbandige test die ook hoogfrequente informatie aanbiedt, wenselijk. Derhalve is de ontwikkeling van een breed-

bandige cijferdrietaltest-in-ruis voor klinisch gebruik het onderwerp van deze studie. 

*** NIEUW ***

Op zoek naar een objectieve meting van de luisterinspanning
Officiële titel:  Pupillometrie als maat voor de cognitieve verwerkingscapaciteit in de audiologische 

revalidatie [Pupillometry as a measure of cognitive processing load in rehabilitative 

audiology]

Uitvoerende organisatie:  KNO/Audiologie, VUmc, Amsterdam; Department of Behavioural Sciences and Learning, 

Linköping University, Sweden; Linnaeus Centre HEAD, The Swedish Institute for Disability 

Research, Linköping and Örebro Universities

Looptijd: 05/2010 - 05/2012

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. A.A. Zekveld, aa.zekveld@vumc.nl

In dit project wordt de pupillometrie (het meten van pupilverwijding) toegepast om de cognitieve verwerkingscapaci-

teit tijdens spraakherkenningstaken te meten. In de audiologische revalidatie is momenteel behoefte aan een objectieve 

maat voor luisterinspanning, zodat de cognitieve verwerkingscapaciteit die nodig is bij het luisteren naar spraak in 

ongunstige omstandigheden, gekwantificeerd kan worden. Pupillometrie is een veelbelovende kandidaat voor een 

objectieve belastingsindex. In dit project wordt deze nieuwe toepassing van een erkende inspanningsmaat verder 

gevalideerd. Normaalhorende en slechthorende proefpersonen gaan spraak in ruis beluisteren. Verschillende variabelen 

zullen experimenteel worden gemanipuleerd, zoals de spraak-in-ruisverhouding (SNR), het aanbiedingsniveau en het 

gebruik van hoortoestellen. De ervaren luisterinspanning wordt gemeten aan de hand van subjectieve beoordelings-

schalen en gerelateerd aan de pupillometriegegevens.
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Progressie van brughoektumor voorspellen
Officiële titel: Biologisch gedrag van het vestibulair schwannoom

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2006 - 12/2011

Contactpersoon: Prof.dr. K. Graamans, k.graamans @kno.umcn.nl

Het vestibulair schwannoom (brughoektumor) is een tumor die in een groot aantal gevallen (geschat wordt: 50%) stabiel 

is en geen behandeling vereist. Het probleem is het identificeren van de progressieve tumoren. Aan de hand van de 

aanwezige audiovestibulaire data van patiënten met een vestibulair schwannoom en met een gedocumenteerde 

follow-up met MRI wordt getracht dit profiel - en dus de voorspellende factoren - vast te stellen. De maatschappelijke 

relevantie van dit onderzoek is gelegen in het zoveel mogelijk voorkomen van onnodige (ingrijpende) behandelingen 

voor deze tumor. 

Nieuwe behandeling van tinnitus
Officiële titel: Diagnostiek en behandeling van tinnitus

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologisch Centrum, Neurochirurgie, UMC Groningen

Looptijd: 06/2004 - 06/2014

Aard en omvang: 2 promotie-onderzoeken; 10 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. P. van Dijk, p.van.dijk@umcg.nl 

Ter verbetering van de diagnostiek en behandeling van tinnitus is een nieuwe experimentele therapie ontwikkeld 

waarbij elektrische impulsen via een elektrode aan de gehoor- en evenwichtszenuw naar de hersenen worden gestuurd. 

Hierdoor worden de overactieve hersendelen, verantwoordelijk voor het genereren van tinnitus, op non-actief gezet. Als 

belangrijke onderdelen van het onderzoek kunnen beschouwd worden: (1) het ontwikkelen van een gestructureerd 

diagnostisch protocol, (2) onderzoek naar de pathofysiologie van tinnitus door middel van functionele beeldvorming, en 

(3) interventiestudies met betrekking tot de nieuwe behandelvorm van tinnitus. Inmiddels nemen ruim 100 patiënten 

deel aan het onderzoek, wier medische, audiologisch en psychometrische gegevens op dit moment worden geanaly-

seerd.

“Nieuwe diagnostische mogelijkheden en behandelingen kunnen leiden tot nieuwe perspectieven voor patiënten 

met ernstige onbehandelbare tinnitus.”

Hersenactiviteit bij tinnitus meten
Officiële titel:  Functionele Beeldvorming:  auditieve verwerking bij perceptieve slechthorendheid en tinnitus

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologisch Centrum, Neurochirurgie, PET Centrum, UMC Groningen; Neuro-Imaging 

Centre BCN, Rijksuniversiteit Groningen; Biomedische Technologie, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 01/2006 - 01/2013

Aard en omvang: 2 promotie-onderzoeken, 1 postdoc-onderzoek; 13 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. P. van Dijk, p.van.dijk@umcg.nl

 Dr.ir. D. Langers, d.r.m.langers@umcg.nl

Door middel van functionele beeldvormingstechnieken kan worden gemeten hoe de hersenen reageren op geluid, en 

welke hersengebieden bij de verwerking van geluid zijn betrokken. Dit onderzoek maakt gebruik van functionele MRI 

om de functie van gehoorgebieden in de hersenen te onderzoeken in tinnituspatiënten, en deze te vergelijken met die 

van normaalhorenden. Het onderzoek omvat deelprojecten die zich toespitsen op onder andere: het onderscheiden van 

de effecten van tinnitus en gehoorverlies; het aantonen van eventuele veranderingen in gehoorgebieden en de 

verbindingen daartussen; het onderzoeken van de betrokkenheid van niet-auditieve hersengebieden; het nagaan van 

de effecten van aandacht op hersenactiviteit; het opsporen van veranderingen in de structuur van de hersenen, en 

eventuele verbanden met samenhangende veranderingen in hersenfunctie. De hoofdzakelijke doelstelling van dit 

onderzoek is om een beter begrip te verkrijgen van de neurale oorzaak van tinnitus.
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De multidisciplinaire poli voor tinnitus
Officiële titel: Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van tinnitus

Uitvoerende organisaties: KNO/Universitair Audiologisch Centrum Groningen, UMC Groningen

Looptijd: 01/2007 - 01/2012

Aard en omvang: 2 promotieonderzoeken; 8 mensjaren

Contactpersoon: Dr. R. Arnold, r.arnold@umcg.nl 

In 2007 is het UMC Groningen gestart met een multidisciplinaire polikliniek voor tinnitus. Doel van deze polikliniek is de 

patiënt te helpen op basis van KNO-medische, audiologische en psycho-sociale evaluatie. De diagnostiek kan gevolgd 

worden door een medische, audiologisch of psychosociale behandeling of een combinatie hiervan. Ook kan een patiënt 

deelnemen aan een experimentele behandeling of ander wetenschappelijk onderzoek (bv. beeldvorming). De effectivi-

teit van de multidisciplinaire behandeling en van verschillende experimentele therapieën zal worden onderzocht.

*** NIEUW ***

Communicatiemogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid in kaart brengen
Officiële titel: Aangeboren doofblindheid en assessment

Uitvoerende organisaties: Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 08/2008 - 08/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. M. Janssen, ma.janssen@kentalis.nl, h.j.m.janssen@rug.nl

Vaak is het niet eenvoudig een goed beeld te krijgen van de interactie- en communicatiemogelijkheden van mensen 

met congenitale doofblindheid. Toch is dat voorwaarde voor de hulpverlening. Dit onderzoek is gericht op de ontwikke-

ling van een assessmentprocedure om de interactie en communicatiemogelijkheden van mensen met aangeboren 

doofblindheid in kaart te kunnen brengen. Assessment is een doorlopend en dynamisch onderzoekstraject waarin 

diagnostiek en interventie als het ware zijn vervlochten. Op basis van diagnostiek wordt nagegaan welke interventie het 

best kan worden ingezet. De effecten van de ingezette interventies worden voortdurend gemonitord, de interventies 

zelf worden op basis van de resultaten steeds bijgesteld.

“De te ontwikkelen assessmentprocedure stelt de hulpverlening in staat gericht in te steken op de mogelijkheden van 

de cliënt en draagt zo bij aan de ontwikkeling van de interactie- en communicatievaardigheden van de doofblinde 

cliënten.”
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Diagnostiek - Kinderen

Auditieve vaardigheden uitgebreid in kaart brengen
Officiële titel: Normeringsonderzoek Samengestelde Nederlandstalige tests voor Auditieve Processen (SNAP)

Uitvoerende organisaties:  Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal, Koninklijke Auris Groep, Rotterdam; 

Audiologisch Centrum van Instituut Sint Marie, Eindhoven; Medische Psychologie, UMC St. 

Radboud, Nijmegen; Opleiding Logopedie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Looptijd: 11/2007 - 01/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. K. Neijenhuis, k.neijenhuis@auris.nl

Er is in Nederland grote behoefte aan gestandaardiseerde tests op het gebied van spraaktaalontwikkeling, mede om de 

indicatiestelling voor het cluster 2-onderwijs beter te kunnen onderbouwen. Dit normeringsonderzoek is gestart om aan 

deze behoefte te voldoen. De normgroep zal bestaan uit 1800 kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, verspreid over 

basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland.

“De SNAP kan worden gebruikt op audiologische centra bij cliënten met gehoorproblemen die niet verklaard kunnen 

worden vanuit standaard toon- en spraakaudiometrie. Hiermee kunnen de auditieve vaardigheden in kaart gebracht 

worden om aanknopingspunten te vinden voor (logopedische) behandeladviezen of aanpassingen in de luistersitu-

atie thuis en op school.”

 

*** NIEUW ***

Ontwikkeling van een objectieve meetmethode bij jonge kinderen
Officiële titel: Auditory Steady State Response (ASSR) als maat voor temporele verwerking bij kinderen

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: 01/2011 - 06/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 3 mensjaren

Contactpersoon: Ir. J.L. Vroegop, j.l.vroegop@erasmusmc.nl

De centrale verwerking van geluid is nog volop in ontwikkeling bij jonge kinderen. Een vertraagde of verstoorde 

ontwikkeling kan leiden tot taalproblemen en/of moeite met horen op school. We hebben nog nauwelijks goede testen 

om deelaspecten van deze verwerking te kunnen meten op jonge leeftijd. Bij de meeste testen spelen andere centrale 

factoren, zoals aandacht en concentratie, ook een rol. Het doel van dit onderzoek is via een elektrofysiologische 

methode, de ASSR, een beeld te krijgen van de temporele verwerking van geluid. De methode wordt nu vooral gebruikt 

om een drempel te bepalen maar lijkt ook zeer geschikt voor het meten van temporele aspecten van verwerking. Een 

ander voordeel is dat actieve medewerking niet nodig is, zodat bijvoorbeeld aandacht en concentratie niet meegeme-

ten worden. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een klinisch inzetbare meetmethode.

“Er is behoefte aan meer objectieve maten voor auditieve verwerking bij kinderen. Alleen op die manier kunnen we 

begrijpen hoe het horen invloed heeft op taalontwikkeling en het functioneren in de klas.”



Diagnostiek - Kinderen 21

Middenoorprobleem geen probleem voor OAE-meting
Officiële titel: Otoakoestische emissies bij gecompenseerde middenoordruk

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, AZ Maastricht; KNO/Audiologie, UMC Groningen; deelaspecten in 

samenwerking met Laboratoire de Biophysique Sensorielle, Université d’Auvergne, 

Clermont-Ferrand, Frankrijk

Looptijd: Sinds 2002 doorlopend

Contactpersoon: Dr. L.J.C. Anteunis, lucien.anteunis@mumc.nl 

Otoakoestische emissies (OAE) zijn zachte geluiden die worden opgewekt in het binnenoor; ze vormen een indicatie 

voor een goed werkend gehoor. Deze objectieve gehoormeting kan al bij zeer jonge kinderen worden toegepast. In het 

lopende project wordt het effect van middenoorpathologie op OAE’s onderzocht. Als er een onderdruk bestaat in het 

middenoor, worden OAE’s vaak niet meer geregistreerd. Door deze onderdruk tijdens OAE-metingen te compenseren 

door een gelijkaardige onderdruk in de gehoorgang aan te brengen met een tympanometer, resulteert dit in beter waar-

neembare emissies. Daardoor kan ook bij kinderen met milde middenoorpathologie op een relatief snelle en simpele 

manier een perceptieve slechthorendheid worden uitgesloten.

“OAE-metingen en tympanometrie zijn frequent gebruikte gehoortesten bij kinderen om een uitspraak te doen over 

het binnenoor en het middenoor. Vaak worden deze metingen naast elkaar gezien en geven ze aanvullende informa-

tie, maar door ze te combineren in één meting wordt aanzienlijk meer informatie verkregen. Dit is echt zoiets als één 

plus één is drie.”

Effectiever selecteren op behandelmogelijkheden
Officiële titel: Ziekte-specifieke vragenlijsten voor otitis media

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, KEMTA, AZ Maastricht; deelaspecten in samenwerking met Cambridge 

University, Engeland

Looptijd: Sinds 1995 doorlopend

Contactpersoon: Dr. L.J.C. Anteunis, lucien.anteunis@mumc.nl

Otitis media met effusie (OME) komt bij jonge kinderen heel vaak voor. De behandeling van OME met trommelvliesbuis-

jes is de meest frequente operatieve ingreep bij kinderen. Bij het vaststellen van de ernst van de klachten, het doorver-

wijzen, behandelen en evalueren achteraf wordt gebruik gemaakt van door de ouders gerapporteerd gedrag en 

gedragsveranderingen. Dit onderzoek concentreert zich op het gebruik van OME-specifieke vragenlijsten als case-fin-

ding instrument. Vraag is of het met zo’n vragenlijst mogelijk is om uit de grote groep kinderen met OME die kinderen te 

selecteren die baat kunnen hebben bij behandeling. Het implementeren van dit instrument in de zorgketen kan 

bijdragen aan de doelmatigheid ervan.

Onderzoek naar emoties van jonge dove kinderen
Officiële titel: Emotionele ontwikkeling bij geïmplanteerde en niet-geïmplanteerde dove kinderen

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, LUMC, Leiden; Psychologie, sectie Ontwikkelings- en 

Onderwijspsychologie, Universiteit Leiden

Looptijd: 10/2006 - 12/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, j.h.m.frijns@lumc.nl

Emoties zijn van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen in diverse domeinen, zoals het sociaal en cognitief 

functioneren. Het lijkt erop dat de emotionele ontwikkeling van dove en CI-kinderen sterk beperkt is. Willen we hier 

verbetering in brengen, dan moeten we zo jong mogelijk beginnen. Er zijn echter geen meetinstrumenten beschikbaar 

om de beperkingen in de emotionele ontwikkeling bij deze jonge kinderen te onderzoeken. De eerste stap van deze 

studie is dan ook meetinstrumenten te zoeken waarmee we de hoofdaspecten van het emotioneel functioneren van 

dove en geïmplanteerde kinderen (leeftijd 1-5) kunnen bestuderen, met als doel een grote longitudinale studie te 

kunnen opzetten.
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De communicatie van zeer jonge kinderen geobserveerd
Officiële titel: Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO)

Uitvoerende organisaties:  PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit 

Groningen; Opleidingen Logopedie, Groningen, Zwolle, Nijmegen, Rotterdam

Looptijd: 01/2005 - 01/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 7 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. C.F.Slofstra-Bremer, c.slofstra@kentalis.nl

Het Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO) is een onderzoeksinstrument dat wordt ingezet ten behoeve van 

gedifferentieerde diagnostiek bij zeer jonge kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Het instrument stelt de 

gebruiker in staat om met een brede blik de communicatieve ontwikkeling van deze kinderen in kaart te brengen in met 

name de preverbale en vroegverbale fase. Het instrument zal ook worden ingezet voor onderzoek bij jonge kinderen 

met CI, meertalige kinderen en bij kinderen met een lager cognitief ontwikkelingsniveau. Een normeringsonderzoek is 

momenteel gaande. Het CIO zal begin 2012 worden gepubliceerd bij Bohn, Stafleu en Van Loghum te Houten.  

“Kinderen worden soms al zo jong onderworpen aan allerlei testjes en taakjes, daarvan klappen ze vaak dicht. 

Zo ook mijn zoon, hij deed dan gewoon niet mee en haakte af. Hij werd toen met het CIO geobserveerd terwijl hij 

gewoon mocht spelen, eerst met mij en later met de onderzoekster, met allerlei speelgoed. Toen kon hij wel laten zien 

van wat hij kon. Voor mij als moeder was het verrassend om te merken hoeveel de onderzoeker kon zeggen over de 

communicatie van hem na een half uur intensief spelen en kijken. En mijn zoon vond het eigenlijk alleen maar heel 

gezellig, hij voelde zich niet ‘getest’. Hopelijk  komt die nieuwe test snel uit, zodat hij meer algemeen gebruikt gaat 

worden.”
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‘Mensen met dubbele beperking moeten mee 
 kunnen doen’

Hilde Vreeken voert bij het VU medisch centrum in Amsterdam onderzoek uit naar het effect van een Dual Sensory Loss (DSL)-

protocol voor zelfstandige 50-plussers met zowel een visuele als hoorbeperking. “Voor gecombineerde oog- en oorbeperkingen 

bestaan geen structurele behandelingen. Met dit onderzoek  ontwikkelen we een aanpak die meteen in de zorg voor deze 

kwetsbare groep kan worden toegepast.” 

Tekst: Joke van der Leij

“In Nederland ervaren naar schatting zo’n 30.000 tot 35.000 ouderen problemen met zien én horen. Als gevolg van de 

vergrijzing zal dit aantal naar verwachting alleen maar groeien.” Aan het woord is Hilde Vreeken, onderzoeker low vision 

bij de afdeling Oogheelkunde van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. “Meest lastig bij een visuele én 

hoorbeperking is dat compensatiestrategieën uitvallen. Normaal ziende slechthorende ouderen kunnen het verlies van 

hoge tonen compenseren door spraak te verstaan via liplezen. Dat is moeilijk of soms zelfs onmogelijk als je ook 

slechtziend bent. Een hoortoestel is dan extra belangrijk. Maar dat goed gebruiken is lastig. Een gestructureerde 

behandeling om mensen met een visuele én hoorbeperking daarin te ondersteunen, is er niet. Daarom wilde ik dit 

onderzoek doen.” 

Toegepast onderzoek
De afdelingen Oogheelkunde en KNO/Audiologie van het VUmc werken voor dit project samen met Bartiméus 

(Nederland) en Blindenzorg Licht en Liefde (België), beide zorginstellingen voor blinden en slechtzienden. “Heel 

inspirerend”, vindt Hilde. “Niet alleen omdat we kunnen putten uit de cliëntenbestanden van deze zorginstellingen, maar 

vooral ook omdat VU-wetenschappers en professionals uit het werkveld gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Je 

kunt meteen testen of, en hoe iets in de praktijk werkt. Zo zorgen we er ook voor dat professionals die met deze 

doelgroep te maken hebben straks het DSL-protocol direct kunnen integreren in hun dagelijks werk. De meerwaarde 

van de samenwerking tussen een academische instelling en twee zorginstellingen zit voor mij dus vooral in de prakti-

sche toepassingsmogelijkheden van dit onderzoek.”
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Pilotstudie
De eerste fase van het onderzoek bestaat uit de ontwikkeling van een zogenaamd Dual Sensory Loss (DSL)-protocol. 

Hilde Vreeken: “Daarvoor hebben we samengewerkt met verschillende focusgroepen waarin professionals uit de oog- en 

hoorzorg deelnemen. Denk aan ergotherapeuten, zelfstandigheidtrainers, maatschappelijk werkers, psychologen, 

audiologen en logopedisten. Het nieuwe protocol is gedeeltelijk gebaseerd op bestaande interventies en protocollen. 

Maar dit vullen we aan met de knowhow die we verzamelen uit de focusgroepen. Ook interviewen we de ouderen zelf 

en hun naasten. Het protocol is inmiddels klaar. We testen dit nu in een kleine pilotstudie. Op grond van de ervaringen 

die we nu opdoen, maken we aanpassingen. De eerste observaties zijn heel positief. De eindevaluatie vindt eind dit jaar 

plaats .” 

Behandelgroep
Als het protocol definitief is vastgesteld, krijgen cliënten uit de bestanden van Bartiméus en Licht en Liefde een 

uitnodiging om met het onderzoek mee te doen. Het gaat daarbij om mensen die hoorproblemen ervaren en een 

hoortoestel hebben. “Wij hopen zo’n honderd mensen te kunnen opnemen”, zegt Hilde. “Daaruit stellen we een 

controlegroep en een behandelgroep samen. De controlegroep krijgt de gebruikelijke zorg van de zorginstelling bij wie 

ze cliënt zijn, de andere groep ontvangt daarnaast ook de DSL-behandeling. Deze wordt gegeven door zelfstandigheid-

trainers en ergotherapeuten van Bartiméus en Licht en Liefde. Zij krijgen een speciale training om het behandelprotocol 

toe te passen. Het behandelprotocol vindt plaats bij de cliënten en hun naasten thuis. Prettig voor minder mobiele 

cliënten en heel nuttig voor de behandelaar die zo ook ter plekke kan zien tegen welke problemen iemand aanloopt.” 

Leren en oefenen
Hilde Vreeken legt uit hoe de nieuwe behandelaanpak werkt. “In drie tot vijf sessies leren cliënten niet alleen hun 

hoortoestel en zintuigen maximaal te gebruiken maar trainen ze ook communicatieve vaardigheden en strategieën om 

beter te functioneren. Waar het dan om gaat? Cliënten leren bijvoorbeeld hun hoortoestel schoon te houden, de 

batterijen te verwisselen en het volume in te stellen. Daarnaast kun je je voorstellen dat er nog andere aanpassingen in 

de (leef )omgeving nodig zijn om de communicatie te verbeteren. De verbetering van de akoestiek bijvoorbeeld, en het 

gebruik van aanvullende hoorhulpmiddelen om ook  optimaal te kunnen horen als je telefoneert of tv kijkt.”

Weer meedoen
Wat hoopt Hilde met haar onderzoek te bereiken? “Het gaat er om mensen met een visueel en hoorprobleem te helpen 

om beter te leren omgaan met hun beperkingen. Zodat ze weer kunnen meedoen aan de maatschappij en niet overal 

buiten staan. Of dit effect ook echt optreedt, gaan we precies meten. We verwachten de definitieve eindresultaten van 

het onderzoek eind 2012 beschikbaar te hebben.” 

Rest nog de vraag wat Hilde’s persoonlijke drijfveren zijn om dit onderzoek te willen doen. “Ik heb in eerdere onderzoe-

ken onder slechtziende ouderen vaak gezien hoezeer mensen belemmerd worden in hun functioneren. Eenzaamheid en 

isolement liggen vaak snel op de loer. Dat raakte me altijd zeer. Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan de verbetering 

van de kwaliteit van leven van deze kwetsbare doelgroep. Als eind 2012 blijkt dat het DSL-behandelprotocol echt een 

positief effect heeft, ben ik een gelukkig mens.” 

Hilde Vreeken studeerde bewegingswetenschap-
pen en gezondheidswetenschappen aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. In het kader van haar 
studies voerde zij verschillende onderzoeken uit 
op het gebied van gezondheid en beweging. Zo 
onderzocht zij bij het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) of  volwassenen vol-
doen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewe-
gen. Daarnaast werkte zij bij het Centrum Gezond 
Leven mee aan een onderzoek naar gezond-
heidsbeleid op scholen. Sinds 2009 is zij als on-
derzoeker verbonden aan de afdeling Oogheel-
kunde van het VU medisch centrum. In de 
onderzoeksgroep low vision werkte zij mee  aan 
een herziening van de richtlijn ‘Verwijzing van 
blinden en slechtzienden’ voor oogartsen en aan 
een onderzoek naar het voorkomen van depres-
sies onder slechtziende ouderen. 



26 Gehoor in Onderzoek 2011

Revalidatie - Fundamenteel onderzoek

Wat leren muizen ons?
Officiële titel: Cellulaire mechanismen en auditieve functies in slechthorende muizen

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, Neurowetenschappen, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: vanaf 2004, einddatum onbepaald

Contactpersoon: Dr.ir. A. Goedegebure, a.goedegebure@erasmusmc.nl

Door middel van dierexperimenteel onderzoek kan het auditieve systeem nauwkeurig in kaart gebracht worden, wat inzicht 

verschaft in de werking ervan. Een verstoring in dit systeem, bijvoorbeeld het ontstaan van slechthorendheid, zal gevolgen 

hebben op de werking en aanleg. Het is mogelijk vormen van slechthorendheid te modelleren door genetische manipulatie 

van muizen. Van een aantal ‘lijnen’ slechthorende muizen wordt de genetische basis van de slechthorendheid bepaald. Er 

wordt gekeken naar gehoordrempelverschuiving, effecten op auditief functioneren en cellulaire mechanismen. Het inzicht 

in de onderliggende mechanismen van slechthorendheid draagt bij aan een betere diagnosestelling en mogelijk adequa-

tere behandelmethoden.

“Bij een slechthorende zou je graag eens binnen in het hoofd willen kijken waar het nu precies misgaat met dat gehoor. 

Met dierenexperimenteel onderzoek krijg je deze kans en de mogelijkheden zijn verbluffend. De uitdaging is nu om met 

deze mooie technieken klinisch relevante vraagstellingen te tackelen.”

De specifieke rol van het tectoriaal membraan 
Officiële titel: Actieve mechanica in een “simpel” binnenoor

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologisch Centrum, UMC Groningen

Looptijd: 01/2005 - 01/2011

Aard en omvang: promotieonderzoek; 6 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. P. van Dijk, p.van.dijk@umcg.nl 

In het binnenoor worden akoestische trillingen omgezet in neurale prikkels voor de gehoorzenuw. Deze omzetting gebeurt 

door de zintuighaarcellen. Trilhaartjes op de zintuighaarcellen maken contact met een gespecialiseerd membraan, het 

tectoriaal membraan. Opvallend is dat hierover vrijwel niets bekend is: het is onbekend hoe het tectoriaal membraan de 

haarcellen precies stimuleert en of het een mogelijke rol speelt in de pathofysiologie van gehooraandoeningen. In dit 

onderzoek wordt de mechanica van het tectoriaal membraan in een relatief simpel binnenoor onderzocht: dat van de kikker. 

Doel is om meer inzicht te krijgen in de mechanische eigenschappen van het membraan en in de koppeling met de 

haarcellen.

“Hier onderzoeken we een heel fundamenteel probleem: hoe worden de sensorische haarcellen eigenlijk gestimuleerd? 

Van het tectoriaal membraan dat de haarcellen stimuleert weten we vrijwel niets af.”

Hoe onderscheidt het gehoor brongeluid van lawaai?
Officiële titel: Neurale basis van maskering

Uitvoerende organisaties: Neuroscience, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: 04/2007 - 01/2013

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr.ir. M. van der Heijden, m.vanderheyden@erasmusmc.nl

Een belangrijke en lastige taak van het gehoor is het detecteren en verwerken van geluiden in lawaai. Een teveel aan lawaai 

overstemt het signaal. De technische term hiervoor is maskering. Er is zeer veel gedragsonderzoek gedaan naar maskering, 

maar de neurale basis ervan is nauwelijks onderzocht. In dit project onderzoeken wij de neurale codering van stimuli zoals 

gebruikt in luisterexperimenten naar maskering. Hiertoe meten we de responsen van individuele vezels van de gehoorze-

nuw van proefdieren. Het doel is een kwantitatieve beschrijving van die aspecten in de neurale code die de hoorbaarheid 

van het signaal in de ruis correct voorspellen. 

“Spraakverstaan in lawaai is het grote probleem bij gehoorverlies. Akoestische versterking (gehoorapparaten) of elek-

trische stimulering (cochleaire implantataen) helpt hieraan niet. Mogelijke verbetering van deze apparaten vereist een 

beter kwantitatief begrip van bronnenscheiding door het normale gehoor.”
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*** NIEUW ***

Hoe verwerken wij lage geluiden zoals spraak eigenlijk?
Officiële titel: Verwerking van lage frekwenties in het binnenoor

Uitvoerende organisaties: Neurowetenschappen, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: 01/2010 - 12/2013

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr.ir. M. van der Heijden, m.vanderheyden@erasmusmc.nl

 

In het binnenoor wordt geluid omgezet in elektrische pulsen, die door de hersenen verwerkt worden. Hierin lijkt het 

binnenoor op een microfoon, maar het binnenoor doet meer dan een microfoon: het analyseert het geluid. Hoge en 

lage geluiden worden gescheiden, en de verschillende toonhoogtes worden via verschillende kanalen naar de hersenen 

geleid. Deze zgn. frequentie-analyse is onmisbaar bij het onderscheiden van geluiden tegen achtergrondlawaai. Hoe dit 

precies werkt, is nog steeds niet goed begrepen. De moeilijke toegankelijkheid en kwetsbaarheid van het binnenoor zijn 

hierbij grote struikelblokken. In dit project bestuderen wij het binnenoor daarom op een indirecte wijze, namelijk door 

middel van de elektrische signalen die via de gehoorzenuw naar de hersenen gaan. Door het gebruik van speciale 

analysetechnieken kunnen we meten wat er zich in het binnenoor afspeelt - zonder dit te hoeven openen. We zijn vooral 

geïnteresseerd in de verwerking van lage geluiden zoals spraak, omdat hierover het minst bekend is. Het begrijpen van 

het functioneren van een intact binnenoor is essentieel voor het ontwikkelen en verbeteren van gehoorprothesen.

Ionenpompen en -kanalen voor het horen
Officiële titel: Secretie- en absorptieprocessen van het binnenoorepitheel

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: Doorlopend onderzoek

Aard: postdoc-onderzoek 

Contactpersonen: Dr. T.A. Peters, t.peters@kno.umcn.nl

In het slakkenhuis en de halfcirkelvormige kanalen van het binnenoor zit een vloeistof, de endolymfe, waarvan de 

samenstelling cruciaal is voor het horen. Belangrijk is een goed evenwicht tussen kalium en natrium. Ten behoeve 

hiervan zitten in het epitheel dat de vloeistofruimte omgeeft, specifieke ionenpompen en -kanalen. Afwijkingen hierin 

leiden veelal tot gehoorverlies. Het epitheel bevat verschillende celtypen die elk een aparte rol spelen. Naast het 

bepalen welke ionenpompen in welk celtype voorkomen en hoe de regulatie hiervan plaatsvindt is het uiteindelijke 

doel afwijkingen in het functioneren van ionenkanalen te corrigeren. Daarmee kunnen therapieën voor bepaalde 

vormen van gehoorverlies ontwikkeld worden.

De invloed van een verhoogd bilirubinegehalte op het gehoor
Officiële titel: De gehoorontwikkeling bij vroeggeborenen in relatie tot bilirubinegehalte

Uitvoerende organisaties: KNO, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: 06/2009 - 06/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Ir. M.S. Toll, m.toll@erasmusmc.nl

Op de Neonatele Intensive Care Unit (NICU) van het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ) worden vroeggeboren baby’s 

gescreend op gehoorverlies. Bij uitval op de screening wordt vervolgonderzoek uitgevoerd op het de afdeling KNO. De 

kans op slechthorendheid is relatief groot in deze groep kinderen vanwege diverse risicofactoren. Zo is er meer kans op 

een langdurig verhoogd bilirubinegehalte, hetgeen blijvende gehoorschade kan geven. Deze schade vindt o.a. plaats in 

de gehoorzenuw en kan aangetoond worden met hersenstamaudiometrie. Op de NICU van het SKZ worden op dit 

moment bij vroeggeborenen met een laag geboortegewicht verschillende soorten voedingsmethoden toegepast, 

waarbij het bilirubinegehalte langdurig nauwkeurig bepaald wordt. Bij een deel van deze kinderen wordt nu ook het 

gehoor nauwkeurig gemeten, zowel enige weken na de geboorte als na enkele maanden. De uitkomst van de gehoor-

metingen zullen gerelateerd worden aan de gegevens over bilirubine.

“De gehoorontwikkeling is nog in volle gang bij pasgeborenen. Een vroege verstoring kan blijvende gevolgen heb-

ben. Door vroeg te meten snappen we steeds beter waarom en hoe gehoorverlies ontstaat.”



28 Gehoor in Onderzoek 2011

Onderzoek naar herstel van de gedegenereerde gehoorzenuw
Officiële titel:  In vivo remyelinisatie van de gedegenereerde gehoorzenuw door middel van stamcellen uit 

de haarfollikel

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, LUMC, Leiden

Looptijd: sinds 01/2010 doorlopend

Aard en omvang: promotieonderzoek; 8 mensjaren

Contactpersoon: Dr. M.A. Huisman, m.a.huisman@lumc.nl

 Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, j.h.m.frijns@lumc.nl

Gehoorverlies leidt op den duur tot degeneratie van auditieve zenuwvezels. Stamceltherapie lijkt een veelbelovende 

mogelijkheid te zijn voor gehoorzenuwregeneratie. In de haarfollikel bevinden zich zenuwvoorlopercellen die veelbelo-

vende donorkandidaten lijken te zijn voor een dergelijke stamceltherapie. Deze zenuwvoorlopercellen worden op dit 

ogenblik in Leiden tot auditieve zenuwcellen opgekweekt. Echter, optimaal functioneel herstel vereist niet alleen 

herbevolking en hergroei van auditieve zenuwvezels, maar ook herstel van de isolerende myelinelaag rondom de 

zenuwuitlopers. Het doel van dit project is om, parallel aan het reeds lopende zenuwonderzoek, te bestuderen of 

haarfollikelstamcellen in staat zijn tot in vivo remyelinisatie van zowel het centrale als perifere deel van de gehoorzenuw.

Herstelmogelijkheden voor de gehoorzenuw
Officiële titel: Regeneratie van de gehoorzenuw

Uitvoerende organisatie: KNO/Audiologie, LUMC, Leiden

Looptijd: Vanaf 2006, nog ca. 10 jaar

Aard en omvang: promotieonderzoek; 8 mensjaren

Contactpersoon: Dr. M.A. Huisman, m.a.huisman@lumc.nl

 Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, j.h.m.frijns@lumc.nl

De oorzaak van gehoorverlies is vaak een degeneratie van haarcellen in het binnenoor. Dit leidt op den duur ook tot 

degeneratie van auditieve zenuwvezels. Hoewel stamceltherapie een veelbelovende mogelijkheid lijkt te zijn voor 

gehoorzenuwregeneratie, blijkt uit de eerste resultaten van dierexperimenten dat de overlevingskans van getransplan-

teerde stamcellen erg laag is. Daar kunnen verschillende factoren aan ten grondslag liggen. Eén van die factoren kan 

zijn, dat de donorcellen worden afgebroken door een afweerreactie van de ontvanger. Autologe stamcel transplantatie 

zou daarvoor de oplossing kunnen zijn. In de haarfollikel bevinden zich zenuwvoorlopercellen die veelbelovende 

donorkandidaten lijken te zijn voor een dergelijke autologe stamceltherapie. In Leiden heeft men deze zenuwvoorloper-

cellen onderzocht op de kwaliteiten met betrekking tot regeneratie van de gehoorzenuw, zoals de capaciteit om tot 

jonge zenuwcellen te kunnen uitgroeien. De resultaten zijn hoopgevend en de cellen worden nu opgekweekt tot 

auditieve zenuwvezelcellen. Om de overleving van haarfollikelstamcellen in het diermodel te kunnen bestuderen, 

worden nu fluorescerende haarfollikel stamcellen gekweekt. Deze cellen kunnen, na transplantatie in het dier, zichtbaar 

worden gemaakt. In de toekomst willen we onderzoeken of stamceltherapie samen met cochleaire implantatie 

toegepast kan worden.  

Inzicht in de regeneratie van haarcellen 
Officiële titel: Schade en herstel in de otolietorganen: een model voor haarcelregeneratie

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 04/2010 - 04/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 7 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. S.F.L. Klis, s.klis@umcutrecht.nl 

Haarcellen in het binnenoor van zoogdieren regeneren niet als ze verloren gaan. Vergelijkbare haarcellen in de even-

wichtsorganen doen dit wel. In dit project onderzoeken we het verloop van schade en herstel in de evenwichtsorganen 

in een proefdiermodel. Door de bijbehorende processen nader te karakteriseren krijgen we meer inzicht in de regenera-

tie. Wellicht kunnen we dit inzicht gebruiken om uiteindelijk tot haarcelregeneratie in het binnenoor te komen. 

“Haarcelregeneratie zou een bijdrage kunnen leveren aan het genezen van doofheid.”
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Tegengaan van de degeneratie van de gehoorzenuw: langetermijneffecten
Officiële titel: Langetermijneffecten van neurotrofe behandeling van de degenerende gehoorzenuw

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 04/2010 - 04/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. S.F.L. Klis, s.klis@umcutrecht.nl 

Bij doofheid treedt meestal spontane degeneratie van de gehoorzenuw op. In een proefdiermodel hebben wij aange-

toond dat die degeneratie kan worden voorkomen door middel van behandeling met zogenaamde neurotrofe factoren 

en elektrische stimulatie. In dit project willen we onderzoeken wat de lange termijn effecten van zo’n behandeling zijn. 

De resultaten zijn van belang voor kandidaten voor cochleaire implantaten die met degeneratie van de gehoorzenuw 

kampen.

“Een gezonde gehoorzenuw draagt bij aan de kwaliteit van cochleaire implantatie.”

Waar komt dat geluid toch vandaan?
Officiële titel: Richtinghoren bij conductief en gemengd gehoorverlies 

Uitvoerende organisaties:  KNO, Medische Fysica, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition 

and Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2008 - 01/2012

Aard: postdoc-onderzoek

Contactpersoon: Prof.dr.ir. A. Snik , a.snik@kno.umcn.nl

 Prof.dr. J. van Opstal, j.vanopstal@science.ru.nl  

 

Patiënten met een conductief of gemengd gehoorverlies kunnen niet goed vaststellen van welke kant een geluid komt. 

De oorzaak hiervan is dat geluid hard moet zijn om gehoord te worden waarbij vervolgens dubbele stimulatie mogelijk 

is; via luchtgeleiding maar tevens via beengeleiding (het hoofd “trilt” mee in het geluidsveld wat via beengeleiding tot 

stimulatie lijdt). Ook na prothetisering treedt de dubbele stimulatie op, zeker bij patiënten met een grote conductieve 

component in hun gehoorverlies. Het onderzoek richt zich op een beter begrip van dubbele stimulatie alsmede 

cross-stimulatie bij beengeleiding. Cross-stimulatie is (onvermijdelijke) stimulatie van het contralaterale oor bij stimula-

tie van een oor via beengeleidingshoortoestel. Het onderzoek zal naast modelwerk psychofysische experimenten 

bevatten bij patiënten met unilaterale en bilaterale gehoorverliezen. 

*** NIEUW ***

Hoe goed helpt tweezijdige CI bij het richtinghoren? 
Officiële titel:   Localisatiemogelijkheden na bimodale of bilaterale CI-aanpassingen

Uitvoerende organisatie:   KNO, Medische Fysica, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition 

and Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd:  01/2012 - 01/2014

Aard van het onderzoek: postdoc-onderzoek

Contactpersoon: Prof.dr.ir. A. Snik , a.snik@kno.umcn.nl

 Prof.dr. J. van Opstal, j.vanopstal@science.ru.nl

Patiënten met een bimodale of bilaterale aanpassing kunnen detecteren van welke zijde geluid komt, en mogelijk zelfs 

de geluidsbron redelijk localiseren. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze patiënten, in tegenstelling tot normaal 

horenden, of patiënten aangepast met conventionele hoortoestellen, geen gebruik kunnen maken van verschillen in 

fase van het geluid waarmee het geluid in beide oren (lees CI’s) arriveert, maar slechts van de verschillen in intensiteit 

van het geluid tussen beide oren. In dit project zal nauwkeurig worden vastgelegd waar de patiënten met een bimodale 

en bilaterale CI toe in staat zijn. Voorts zullen nieuwe strategieën, toegepast ter verbetering van de localisatiemogelijk-

heden, worden getest in psychofysische experimenten.

Onderzoek naar ruimtelijk horen in condities met ruis
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Officiële titel:  Binauraal en spatieel horen [Binaural and spatial hearing]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 01/2008 - 01/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. S.T. Goverts, st.goverts @vumc.nl

Binaurale unmasking,  het verschil in maskering tussen diotische en dichotische luistercondities, speelt een belangrijke 

rol in het dagelijkse ruimtelijk spraakverstaan. Het kan worden gekwantificeerd door de ‘binaural intelligibility level 

difference’ (BILD) te meten, het verschil in spraakverstaan in ruis tussen diotische en dichotische aanbieding. Tot dusver 

werd de BILD alleen in condities van stationaire ruis onderzocht. In het dagelijks leven zijn de meeste maskeerders 

echter fluctuerend van aard. Normaalhorende proefpersonen hebben baat bij dat fluctuerende karakter, een fenomeen 

dat bekend staat als ‘masking release’. Om het spraakverstaan onder dagelijkse omstandigheden beter te begrijpen, 

hebben we de interactie tussen BILD en Masking Release onderzocht  bij een groep normaalhorende luisteraars. Het 

blijkt dat de effecten van BILD en Masking Release niet optellen, wat te verklaren valt uit een model waarin binaurale 

unmasking een functie is van de momentane S/N-ratio. Bij hoge S/N-ratios zoals die voorkomen in fluctuerende 

maskeerders lijkt binaurale unmasking niet actief te zijn. In 2008 hebben we dit onderzoek uitgebreid naar slechtho-

rende luisteraars. Ook voor deze groep werd geen opteleffect gevonden.

Inzicht in CI door modelvorming
Officiële titel: Computermodelvorming van de geïmplanteerde cochlea

Uitvoerende organisatie: KNO/Audiologie, LUMC, Leiden

Looptijd: Sinds 1988

Aard en omvang: promotieonderzoek; 8 mensjaren

Contactpersoon: Ir. J.J. Briaire, j.j.briaire@lumc.nl

 Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, j.h.m.frijns@lumc.nl

Om inzicht te krijgen in de werking van elektrische stimulatie van het binnenoor is een computermodel gemaakt. Dit 

bestaat uit een geometrisch deel voor de elektrische geleiding door de cochlea en een actief zenuwvezelmodel om 

neurale excitatie te bestuderen. Het is mogelijk met het bestaande model voorspellingen te doen over de consequentie 

van stimulusvormen, elektrode-ontwerp en -positie en neuraleresponsemetingen. De modeluitkomsten vormen tevens 

richtlijnen waarlangs nieuwe patiënt- en dierexperimenten worden ontwikkeld. Momenteel wordt onder andere 

gewerkt aan de simulatie van technieken waarmee een verhoogde spectrale resolutie behaald kan worden bij hogere 

stimulatiesnelheden. Tevens wordt onderzoek verricht naar het effect van neurale degeneratie op de functionaliteit van 

CI’s. Hierbij moet gedacht worden aan het effect van verlies van dendrieten of demyelinisatieprocessen (o.a. bij auditieve 

neuropathie). 

Levert bimodale/bilaterale CI cognitief voordeel op?
Officiële titel: Bimodale/bilaterale stimulatie met cochleair implantaten

Uitvoerende organisaties:  KNO/Universitair Audiologisch Centrum Groningen, UMC Groningen; Kunstmatige 

Intelligentie, Rijksuniversiteit Groningen;

 School of Behavioral and Cognitive Neuroscience, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 07/2010 - 07/2014

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Drs. C. Pals, c.pals@umcg.nl

Een cochleair implantaat (CI) maakt horen mogelijk door directe elektrische stimulatie van de gehoorzenuw. Voor die 

groep slechthorenden met vooral in de hoge frequenties zeer zwaar tot volledig gehoorverlies is het nuttig om de lage 

frequenties versterkt via een conventioneel gehoorapparaat aan te bieden, maar de hoge frequenties elektrisch over te 

brengen middels een CI. Dit noemen we bimodale stimulatie. Van bilaterale stimulatie is sprake als aan beide zijden een 

CI en/of gehoorapparaat gebruikt wordt. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van voordelen die deze beide 

strategieën meebrengen op cognitief vlak zoals bijvoorbeeld verminderde cognitieve belasting. De eerste ‘dual-task’ 

experimenten wijzen uit dat er met cochleair implantaat simulaties verminderde cognitieve belasting gemeten kan 

worden, voor condities waarin geen verdere verbetering van spraak verstaan te zien is.

Audiovisueel spraakverstaan in galm
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Officiële titel: De invloed van visuele cues op spraakverstaan in galm

Uitvoerende organisaties:  KNO/Universitair Audiologisch Centrum Groningen, UMC Groningen; School of Behavioral 

and Cognitive Neuroscience, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 01/2011 - 01/2016

Aard en omvang: overig R&D-project; 6 mensjaren

Contactpersoon: Ir. S. Ubbink, s.w.j.ubbink@umcg.nl

Visuele cues die worden verkregen middels liplezen helpen bij het spraakverstaan in moeilijke luistersituaties. In dit 

project willen we de invloed van visuele cues op het spraakverstaan onderzoeken bij normaal- en slechthorenden. De 

resultaten hebben zowel wetenschappelijke als klinische relevantie.

De audiovisuele verwerking van spraak in ruis
Officiële titel: Audiovisuele perceptie van voorklinkers in ruis

Uitvoerende organisaties:  KNO/Universitair Audiologisch Centrum Groningen, UMC Groningen; Kunstmatige 

Intelligentie, Rijksuniversiteit Groningen;

 School of Behavioral and Cognitive Neuroscience, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 06/2009 - 06/2013

Aard en omvang: overig R&D-project, promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. D. Başkent, d.baskent@umcg.nl

 Mw. Drs. B. Valkenier, b.valkenier@ai.rug.nl

In dit project wordt onderzocht wat het effect is van spraakvormige ruis op de verwerking van de audiovisuele kenmer-

ken van spraak. Spraak kan worden beschreven in termen van articulatorische kenmerken. Zo worden de zogenaamde 

midden klinkers /e/ (als in kees) en /Y/ (als in mus) gearticuleerd met de mond meer open dan de zogenaamde hoge 

klinkers /i/ (als in miep) en /y/ (als in fuut). Tegelijkertijd verschillen de klinkers /e, i/ en /Y, y/ van elkaar op het articulato-

rische kenmerk gerondheid. De Nederlandse klinkers /i/ en /e/ worden gearticuleerd met de lippen ongerond, terwijl de 

respectievelijk akoestisch nabijgelegen klinkers /y/ en /Y/ gearticuleerd worden met de lippen gerond. Deze articulatori-

sche eigenschappen gaan samen met specifieke akoestische maar ook met specifieke visuele eigenschappen en zoals 

akoestische eigenschappen niet allemaal evengoed waarneembaar zijn, geldt dit ook voor visuele eigenschappen. In dit 

project laten we zien dat wanneer er sprake is van onzekerheid in het auditieve signaal, als gevolg van ruis, men meer 

gaat berusten op het visuele signaal. Wanneer congruente visuele informatie beschikbaar wordt gemaakt neemt de 

foutenmarge af van 60% naar 25% in -18dB spraakvormige ruis. Daarnaast laten we zien dat incongruente visuele 

informatie leidt tot fusions van spraakkenmerken uit beide domeinen en dus een klank kan worden waargenomen die 

niet in het auditieve, noch in het visuele domein werd aangeboden.

“Dit project is de eerste stap in het onderzoek van audiovisuele verwerking van spraak in ruis door slechthorende 

mensen en gebruikers van cochleaire implantaten. De resultaten benadrukken het belang van audiovisuele align-

ment in hoorhulpmiddelen.”

Hoe snel kan aangetaste ‘spraak-met-gaten’ geleerd worden
Officiële titel: Perceptief leren van onderbroken spraak [Perceptual learning of interrupted speech]

Uitvoerende organisaties:  KNO/Universitair Audiologisch Centrum Groningen, UMC Groningen; School of Behavioral 

and Cognitive Neurosciences, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 07/2010 - 12/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Ir. R. Benard, m.r.benard@umcg.nl

Hoortoestel- en CI-gebruikers ervaren vaak moeilijkheden om spraak in rumoerige ruimten te verstaan. Normaal 

horenden hebben hier over het algemeen minder moeite mee, ze bezitten namelijk enkele mechanismes om onder deze 

omstandigheden beter te communiceren. Eén cognitief mechanisme, fonemische restauratie genaamd, herstelt gemiste 

stukken uit gesproken zinnen door gebruik te maken van gehoorde klanken en context. Normaal horenden kunnen hier 

beter gebruik van maken dan slechthorenden. Met dit onderzoek willen we een antwoord geven op de vraag hoe snel 

gedegradeerde spraak geleerd kan worden, door te trainen met spraak onderbroken door stilte of ruis. Om deze vraag te 

beantwoorden trainen we in een aantal sessies normaal horenden met onderbroken spraak. In een later stadium trainen we 

ook normaal horenden met CI-simulaties van onderbroken spraak en trainen we CI-gebruikers met onderbroken spraak. Van al 

deze groepen bepalen we hoe het leereffect van gedegradeerde spraak veranderd met de ernst van de slechthorendheid.
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Bijdragen van auditieve en cognitieve verwerking aan het spraakverstaan in ruis
Officiële titel:   Auditieve en cognitieve effecten op het spraakverstaan in ruis [Auditory and cognitive 

effects on intelligibility of speech in noise]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 03/2009 - 03/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: J. Besser, j.besser @vumc.nl

De vaardigheid om spraak te verstaan onder moeilijke luistercondities, zoals een rumoerige omgeving, kan slechts ten 

dele uit het auditief functioneren verklaard worden. Dit geldt in het bijzonder voor slechthorenden. Er komt steeds meer 

evidentie dat spraakverstaan mede bepaald wordt door cognitieve vaardigheden. Cognitieve functies die relevant lijken 

te zijn voor de verwerking van spraak, zijn algemene taalvaardigheden en het werkgeheugen. De afzonderlijke invloed 

die auditieve en cognitieve factoren uitoefenen begrijpen we echter nog niet geheel. Het belangrijkste doel van dit 

onderzoek is dan ook om een beter inzicht te krijgen in de rol van gehoor en cognitie bij het spraakverstaan in ruis, met 

name bij slechthorende luisteraars. In het onderzoek wordt ook het effect van de leeftijd meegewogen.

Hoe werkt (verminderde) taalvaardigheid door in het verstaan van spraak in rumoer?
Officiële titel:   De invloed van taalvaardigheden op het verstaan van spraak in ruis [The influence of 

linguistic skills on speech understanding in noise]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 08/2009 - 08/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: E. Huysmans, e.huysmans @vumc.nl

Slechthorenden hebben een verminderde vaardigheid om spraak in alledaagse situaties te verstaan, met name in 

rumoerige omgevingen. Zoals bekend heeft gehoorverlies daardoor grote psychosociale consequenties. De vaardigheid 

om spraak in ruis te verstaan berust op auditieve, cognitieve en talige vaardigheden. Het belangrijkste doel van deze 

studie is het onderzoek naar de rol van taalvaardigheid in spraakverstaan. Daartoe willen we eerst die kenmerken van 

het Nederlands identificeren die worden aangetast door congenitaal gehoorverlies. Door gehoorverlies veroorzaakte 

verminderde taalvaardigheid vermindert op haar beurt weer de compensatiemogelijkheden die een slechthorende kan 

hanteren om spraak te verstaan in een rumoerige omgeving. Dit wordt in het tweede deel onderzocht. De resultaten van 

dit deel heeft ook implicaties voor een multidisciplinair revalidatieprogramma voor slechthorende patiënten.

Onderzoek naar spraakverstaan in condities met galm en ruis
Officiële titel:   Definitie van spraaktransmissiekwaliteit bij slechthorenden [Definition of speech 

transmission quality for hearing impaired persons]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 07/2007 - 04/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. E.L.J. George, elj.george @vumc.nl

Dit project is een vervolg op eerder onderzoek dat tussen 2003 en 2007 werd uitgevoerd. De resultaten van die studie 

lieten zien dat het spraakverstaan door slechthorenden bepaald wordt door zowel auditieve als niet-auditieve factoren. 

In dagelijkse luisteromstandigheden treden meestal combinaties van galm en fluctuerende ruis op. De belangrijkste 

vraag in dit vervolgonderzoek is derhalve of de STI, als eenduidige maat voor het voorspellen van het spraakverstaan 

door slechthorenden, ook van toepassing is op dagelijkse luisteromstandigheden met galm en fluctuerende ruis. 

Daarnaast hebben slechthorende luisteraars tweezijdig horen nodig voor een optimaal ruimtelijk spraakverstaan. 

Bijkomende onderzoeksvraag is dan ook of het effect van binauraal horen kan worden geïncorporeerd in de STI-bereke-

ningen en of de STI-voorspellingen ook gelden voor binaurale luistercondities.
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Is het nut van contextinformatie bij spraakverstaan te zien in de hersenen?
Officiële titel:   Een missertje in de hersenen: Gedrags- en neurale correlaten van expliciete, cognitieve 

processen tijdens het verstaan van spraak [Mismatch in the brain: Behavioral and neural 

correlates of explicit, cognitive processes during speech comprehension]

Uitvoerende organisatie:  KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam; Linnaeus Centre for Research on Hearing and 

Deafness (HEAD) of Linköping University, Sweden

Looptijd: 11/2009 - 11/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 1,5 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Dr. A.A. Zekveld, aa.zekveld@vumc.nl

De inspanning die nodig is om spraak te verstaan wordt door diverse factoren beïnvloed. In achtergrondlawaai of als er 

sprake is van gehoorverlies, wordt er een groter beroep gedaan op de cognitieve verwerking en het gebruik van de 

capaciteit van het werkgeheugen. Extra informatie over de spraakinhoud kan de cognitieve belasting onder moeilijke 

luistersituaties echter weer reduceren. Het doel van deze studie is om te bepalen welk effect versterkende dan wel 

belastende informatie, de SNR in ruis, de leeftijd en het gehoorverlies hebben op het spraakverstaan en op de hersenac-

tiviteit die optreedt bij het luisteren. We gaan het effect van contextinformatie onderzoeken aan de hand van visueel 

aangeboden woorden (“cues”) die al dan niet behulpzaam zijn bij het spraakverstaan. De woorden gaan vooraf aan de 

auditieve presentatie van spraak in ruis. Hersenactiviteit wordt gemeten door middel van ‘functional Magnetic Reso-

nance Imaging’ (fMRI).

Dragen auditieve en cognitieve factoren evenveel bij aan luisterinspanning?
Officiële titel:   Luisterinspanning: het ontwarren van de relatieve bijdragen van auditieve en cognitieve 

functies aan de luisterinspanning tijdens spraakherkenning [Effort during listening: 

disentangling the contribution of auditory and cognitive functions to listening effort 

during speech comprehension]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 11/2009 - 11/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 3 mensjaren

Contactpersoon: Dr. T. Koelewijn, t.koelewijn @vumc.nl

Een belangrijke klacht van slechthorenden is een toegenomen mentale stress en vermoeidheid als gevolg van de extra 

inspanning die tijdens het luisteren gevraagd wordt. Spraakverstaan berust op auditieve en cognitieve (werkgeheugen, 

taalvaardigheid) functies. Het is echter onbekend welke bijdrage beide functies leveren op de luisterinspanning. Dit 

project onderzoekt die relatieve bijdragen. Daarbij wordt pupilverwijding als een objectieve maat van mentale 

inspanning gebruikt en vragenlijsten als subjectieve maat. Zowel jonge als oude normaalhorende en slechthorende 

proefpersonen nemen deel. Binnen- en tussenproefpersoonverschillen worden onderzocht.

Uitbreiding van het veel gebruikte SII-model voor spraakverstaan
Officiële titel:   Ontwikkeling van een model voor spraakperceptie bij diverse condities en luisteraars 

[Development of a model describing speech reception for different conditions and 

listeners]

Uitvoerende organisatie:  KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam; Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, 

Amsterdam

Looptijd: 03/2008 - 03/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr. J. Lyzenga, j.lyzenga@vumc.nl

De spraakverstaanbaarheidsindex SII wordt veel gebruikt om spraakperceptiescores van normaalhorende luisteraars in 

stationaire ruis te voorspellen. Het doel van dit onderzoek is om de SII uit te breiden naar een groter aantal luistercondi-

ties. Als eerste is gekeken naar een uitbreiding van het model naar slechthorende luisteraars met compressieverlies. Dit 

deel is succesvol afgesloten voor stationaire ruis en heeft geresulteerd in een publicatie in JASA, maart 2010. Momenteel 

wordt gewerkt aan de uitbreiding van het model om woordscores voor de klinische spraakaudiometrie te voorspellen 

uit het bijbehorende toonaudiogram. Hierna zullen we onze aandacht vestigen op spraakverstaan in fluctuerende ruis, 

zowel voor normaalhorende als voor slechthorende luisteraars. 
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*** NIEUW ***

Op weg naar een nieuw model van herkenning van gesproken woorden 
Officiële titel:  Wat maakt iemand tot een goede luisteraar? Correlaties van spraakverstaanvaardigheid 

in jonge en oudere luisteraars [What makes a good listener? Correlates of speech-

comprehension ability in young and older adults]

Uitvoerende organisaties:  Center for Language Studies, Radboud Universiteit, Nijmegen; Max Planck Instituut voor 

Psycholinguïstiek, Nijmegen

Looptijd: 05/2011 - 05/2016

Aard en omvang: postdoc-onderzoek, overig R&D-project; 12 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. E. Janse, esther.janse@mpi.nl

Volwassen luisteraars variëren onderling in hoe goed ze spraak kunnen verstaan, zelfs als je rekening houdt met hun 

objectieve gehoorscherpte. Psycholinguïstische theorieën over spraakverstaan zijn gebouwd op evidentie die niet 

representatief is voor alledaags luisteren. De theorieën zijn gebaseerd op onderzoek met studenten die luisteren naar 

geidealiseerd spraakmateriaal (duidelijk gearticuleerd en zonder fouten of aarzelingen). Daarnaast is onduidelijk welke 

mechanismen een luisteraar in staat stellen om te gaan met verschillen tussen sprekers, spreektempo’s en verschillen in 

spraakkwaliteit. Verder zijn theorieën gebaseerd op luistersituaties met onverdeelde aandacht, terwijl we vaak naar 

spraak luisteren en afgeleid worden of tegelijkertijd iets anders doen. Doel van dit project is de basis te leggen voor een 

nieuw model van het herkennen van gesproken woorden dat een voorspelling kan doen over individueel spraakver-

staan in verschillende situaties. Het project probeert te identificeren welke individuele vaardigheden (auditieve, 

cognitieve en taalkundige) voorspellers zijn voor spraakverstaan in verschillende luisteromstandigheden.

“Als de trein opeens stilstaat midden in een weiland hangt iedereen aan de lippen van de conducteur om te horen 

wat er aan de hand is. Maar de intercom kraakt vreselijk en sommigen zullen wel iets verstaan wat er gezegd wordt 

en anderen helemaal niets. Met dit onderzoek proberen we uit te zoeken waar die individuele verschillen vandaan 

komen.”

Op zoek naar de oorzaak van oorsuizen
Officiële titel: De neurofysiologie van tinnitus

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologisch Centrum, UMC Groningen

Looptijd: 06/2007 - 06/2014

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. P. van Dijk, p.van.dijk@umcg.nl 

Tinnitus (oorsuizen) is de waarneming van betekenisloos geluid terwijl er geen externe geluidsbron is. Recent onderzoek 

laat zien dat tinnitus waarschijnlijk verband houdt met pathofysiologie in het centraal auditieve systeem. De basishypo-

these is dat tinnitus veroorzaakt wordt door pathologische veranderingen in de spontane neurale activiteit in het 

centrale auditieve systeem. In proefdieronderzoek wordt de invloed van tinnitusopwekkende manipulaties (hard geluid 

of pharmaceutica) op spontane activiteiten van neuronen in het centraal auditieve systeem van de rat bestudeerd. 

Daarnaast wordt onderzocht wat het effect is van neuromodulatie, het neutraliseren van tinnitus-gerelateerde hyperac-

tiviteit in een bepaald hersengedeelte, op spontane activiteit.

“Langzaam maar zeker ontrafelen gehooronderzoekers de oorzaken van tinnitus”

Het voorkomen van binnenoorschade bij middenoorchirurgie
Officiële titel:  Hitteproductie in een model van het binnenoor veroorzaakt door laserchirurgie aan de stapes

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 04/2010 - 04/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 6 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl 

 Dr. S.F.L. Klis. s.klis@umcutrecht.nl

Voor otosclerotische stoornissen wordt vaak laserchirurgie aan de stapes (stijgbeugel) verricht. Met betrekking tot die 

lasers zijn er verschillende parameters in te stellen. In dit project bekijken we de hitteproductie in een model van het 

binnenoor bij verschillende lasers en bij verschillende instellingen van die lasers.
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Analyse van aangeboren middenooranomalieën
Officiële titel: Congenitale middenoor-anomalieën en resultaten van chirurgie

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 07/2009 - 07/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. H.P.M. Kunst, h.kunst@kno.umcn.nl

Een serie van meer dan 100 patiënten met congenitale middenooranomalieën wordt geanalyseerd in het kader van het 

proefschrift van H. Thomeer. Deze “minor anomalies” kunnen in 4 klassen onderverdeeld worden en kunnen per klasse 

beschreven worden.  Met speciale aandacht zal gekeken worden naar de epitympanale fixaties en de voetplaatankylose.  

Behandelmogelijkheden met intratympanale medicatie
Officiële titel:    Behandelmogelijkheden van gehoorverlies en cochleaire fibrosering/ossificatie met 

intratympanale medicatie

Uitvoerende organisatie:  KNO, Medische Microbiologie, UMCG Groningen; Centraal Dierenlaboratorium, RU Groningen

Looptijd:  11/2008 - 11/2013

Aard van het onderzoek: promotieonderzoek

Contactpersoon: Mw. Dr. R.H. Free, r.h.free@umcg.nl

Het intratympanaal toedienen van medicijnen is een betrekkelijk nieuwe toedieningsweg van medicatie; het voordeel 

van deze techniek is dat er op deze manier een hogere concentratie van medicijnen in het binnenoor kan worden 

bereikt dan middels systemische behandeling. Interessante ziektebeelden om deze vorm van medicamenteuze 

behandeling bij te onderzoeken zijn plotselinge doofheid, waarbij vermoedelijk een virusinfectie aanleiding geeft tot 

een intracochleaire immuunrespons. Dit leidt tot schade aan het binnenoor en gehoorverlies. Ook in het acute stadium 

bij meningitis patiënten en bij patiënten met autoimmuunziekten van het binnenoor treedt een reactie op in het 

binnenoor die leidt tot plots gehoorverlies. Bij deze laatste twee groepen speelt in het acute stadium  naast het plotse 

en meestal zeer ernstige gehoorverlies, ook de vraag of er al dan niet fibrosering en in een latere fase ossificatie van het 

slakkenhuis optreedt. Dit kan leiden tot een moeizame dan wel onmogelijke plaatsing van een cochleair implantaat en 

zodoende de mogelijkheid voor gehoorrevalidatie ernstig in gevaar brengen. De verwachting is dat een intratympanale 

injectie met dexamethason de ontsteking in het binnenoor kan verminderen, waardoor gehoorverlies en verbening van 

de cochlea kan worden voorkomen of kan worden verminderd.

Vergelijkend onderzoek bij middenoorchirurgie
Officiële titel: Een prospectieve studie naar de effectiviteit van twee stapedotomietechnieken

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 12/2009 - 12/2016

Aard en omvang: promotieonderzoek; 7 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

Voor otosclerotische stoornissen wordt vaak chirurgie aan de stapes (stijgbeugel) verricht, de zogenaamde stapedoto-

mie. In dit project worden twee chirurgische varianten van deze techniek in een prospectieve studie onderzocht en 

vergeleken.
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Vergelijkend onderzoek bij middenoorchirurgie: achterom kijken
Officiële titel: Een retrospectieve studie naar de effectiviteit van twee stapedotomietechnieken

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 12/2009 - 12/2016

Aard en omvang: promotieonderzoek; 7 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

Voor otosclerotische stoornissen wordt vaak chirurgie aan de stapes (stijgbeugel) verricht, de zogenaamde stapedoto-

mie. In dit project worden verschillende chirurgische varianten van deze techniek in een retrospectieve studie nader 

gekarakteriseerd door een externe promovendus in Beziers (Frankrijk), die over een uitgebreide database beschikt.

Toononderscheidend vermogen snel meten
Officiële titel: Klinische bepaling spectrale resolutie

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, Erasmus MC, Rotterdam

Looptijd: vanaf 01/2003, einddatum onbepaald

Contactpersoon: Ing. A.J.J. Maas, a.j.j.maas @erasmusmc.nl

Voor het bepalen van de spectrale resolutie - hoe goed kan iemand verschillende toonfrequenties van elkaar onder-

scheiden? - zijn een aantal technieken bekend. Zij vergen meestal training en de metingen duren lang zodat ze in de 

kliniek geen ingang hebben gevonden. Toch zijn er patiënten met een verslechterde spectrale resolutie bij wie het 

hoortoestel moeilijk aan te meten is. In deze gevallen is de meting van spectrale resolutie toch aan te raden. In dit 

onderzoek werd een techniek ontwikkeld die ook bij een niet-getrainde proefpersoon betrouwbare resultaten oplevert 

en die in 20 minuten een goede schatting maakt van de spectrale resolutie.

“Het meten van de spectrale resolutie kan bij patiënten die moeilijk tevreden te stellen zijn, soms onverwachte winst 

in kwaliteit van de hoorrevalidatie opleveren.”

*** NIEUW ***

Behandeling om een zo goed mogelijk gehoor te behouden
Officiële titel:  De Leiden CONCERT studie (CONgenital Cmv: Efficacy of antiviral treatment in a 

Randomized controlled Trial)

Uitvoerende organisatie: Medische microbiologie, Kindergeneeskunde, KNO, LUMC, Leiden

Looptijd: 04/2011 - 04/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Drs. F.A.J. Schornagel, f.a.j.schornagel@lumc.nl

Cytomegalovirus (CMV) is de meest voorkomende virale congenitale infectie. De geboorteprevalentie van congenitale 

CMV in Nederland is 0,54%, wat overeenkomt met 1000 pasgeborenen met congenitale CMV per jaar. Het klinisch beeld 

van een congenitale CMV infectie is divers. Bij deze studie worden pasgeborenen met enkel gehoorverlies geïncludeerd. 

Omdat het gehoorverlies bij congenitale CMV vaak progressief is, zou antivirale behandeling deze progressie kunnen 

tegengaan.

Het betreft een landelijke gerandomiseerde placebogecontroleerde trial met valganciclovir (6 weken) onder pasgebore-

nen met congenitale CMV en een op een Audiologisch Centrum vastgesteld gehoorverlies. De primaire uitkomst is de 

mate van gehoorverlies bij 9 en 18 maanden. Daarnaast zal de ontwikkeling van de kinderen worden onderzocht.

“Congenitaal CMV is een potentieel te behandelen oorzaak van gehoorschade. Met dit onderzoek wordt de effectivi-

teit van antivirale therapie (valganciclovir) onderzocht om kinderen met congenitaal CMV een kans te geven op een 

beter gehoor.”
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*** NIEUW ***

Uitgebreide karakterisering van het gehoor 
Officiële titel:   Psychofysica bij speciale patiëntengroepen

Uitvoerende organisatie:   KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd:  doorlopend onderzoek

Aard van het onderzoek: overig R&D-onderzoek

Contactpersoon: Drs. J.M. Leijendeckers, j.leijendeckers@kno.umcn.nl

Uitgebreide karakterisering van het gehoor op basis van psychofysische metingen bij speciale patiëntengroepen, zoals 

bijvoorbeeld patiënten met erfelijk bepaalde gehoorverliezen. Doel van het onderzoek is enerzijds inzicht te verkrijgen 

in de precieze aard van het gehoorverlies en anderzijds na te gaan hoe deze informatie ingezet kan worden voor een 

adequate revalidatie van het gehoorverlies.

Vaardigheid oefenen in het spraakafzien van vreemde talen
Officiële titel:  Development of Speechreading Exercises / Development of Exercises in Speechreading: 

Spraakafzien in het Engels (DOSE/DOES)

Uitvoerende organisaties:  PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Dr. de Graafschool, Koninklijke 

Kentalis, Groningen

Looptijd: 09/2010 - 12/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. B.A.G. Elsendoorn, b.elsendoorn@kentalis.nl

Het verstaan van moderne vreemde talen, zoals Engels, Frans, Duits en Spaans, is voor veel slechthorende leerlingen en 

studenten moeilijk. Voor het oefenen van lipleesvaardigheden in het Nederlands is een cd-rom ontwikkeld, waarmee 

leerlingen zelfstandig kunnen oefenen. Voor het vreemdetalenonderwijs is een dergelijk hulpmiddel nog niet beschik-

baar. In dit proefproject wordt Engelstalig materiaal ontwikkeld waarmee slechthorende leerlingen in het voortgezet 

onderwijs hun vaardigheden in het spraakafzien kunnen leren, oefenen en onderhouden. Door middel van een aantal 

tests zal de bruikbaarheid en effectiviteit van deze methode worden onderzocht. Wanneer de resultaten een verbetering 

van het spraakafzien opleveren, kan aanvullend oefenmateriaal worden ontwikkeld.

“Voor slechthorende leerlingen/studenten zal dit eraan kunnen bijdragen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kun-

nen blijven deelnemen aan regulier onderwijs in de moderne vreemde talen, hetgeen recht doet aan het gevoel van 

autonomie en competentie.”

Good practice voor het leesonderwijs op dvd
Officiële titel: Optimaliseren van het leesonderwijs voor doven en slechthorenden

Uitvoerende organisaties:  PonTeM R&D, Talent, Dr. P.C.M. Bosschool, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel/Vught/

Arnhem

Looptijd: 10/2008 - 11/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. L. Wauters, l.wauters@kentalis.nl

Het uiteindelijke doel van dit project is het verhogen van de leesresultaten van dove en slechthorende leerlingen. Om 

dit te bereiken zijn verschillende stappen ondernomen. In  een eerste stap is een rapport geschreven waarin de 

vertaalslag is gemaakt van uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek naar lezen bij dove/slechthorende leerlingen of 

leesonderwijs aan deze groep naar de onderwijspraktijk. In de tweede fase van het project worden op basis van dit 

rapport goede praktijken in het onderwijs verzameld en vastgelegd op film. Hiervan wordt een DVD met goede 

praktijken voor het leesonderwijs gemaakt. Er is voor gekozen om op de DVD goede praktijken te laten zien die specifiek 

zijn voor het leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. In een volgende implementatiefase zal de DVD 

gebruikt worden voor het trainen van leerkrachten en zal het resultaat van deze interventie op de leesinstructie 

onderzocht worden. 
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Logopedist en leerkracht in het REC2-onderwijs over rapport Lezen bij doven en slechthorenden: 

“In dit rapport worden alle fasen van de leesontwikkeling besproken, van ontluikende tot beginnende en gevorderde 

geletterdheid. Na het bespreken van de leesontwikkeling bij horende kinderen volgt een duidelijke beschrijving van 

de leesontwikkeling van dove en slechthorende kinderen. Op bladzijde 81-94 worden hele praktische handreikingen 

gegeven die de leesontwikkeling van deze groep stimuleren.”

*** NIEUW ***

Beter leesonderwijs voor dove kinderen door ondersteuning van de docent
Officiële titel: Optimaliseren leesonderwijs

Uitvoerende organisaties:  E&I, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint Michielsgestel; Talent, Koninklijke Kentalis, 

Vught

Looptijd: 11/2009 - 01/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. L. Wauters, l.wauters@kentalis.nl

Dit project is een vervolg op het project ‘Naar beter leesonderwijs voor dove en slechthorende kinderen’. Naar aanleiding 

daarvan verschenen een rapport over het lezen bij dove en slechthorende kinderen en een DVD met goede praktijken. 

In dit tweede deel van het project wordt gestart met de implementatie van de DVD. Docenten van Kentalis/Talent 

worden bij hun leesonderwijs ondersteund door video-coaching. Het effect van de dvd en de invloed van de feedback 

die de leerkrachten krijgen naar aanleiding van de video-opnames wordt nagegaan.

“Via handreikingen aan docenten in speciaal en regulier onderwijs beogen rapport en DVD het leesonderwijs en 

daarmee de leesvaardigheid van dove en slechthorende leerlingen te verbeteren.”

Doelen voor rekenonderwijs aan dove en slechthorende kinderen
Officiële titel: Optimaliseren rekenonderwijs

Uitvoerende organisaties:  E&I, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint Michielsgestel; Talent, Koninklijke Kentalis, 

Vught

Looptijd: 01/2010 - 01/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Dr. L. Wauters, l.wauters@kentalis.nl

Over de rekenvaardigheid bij dove en slechthorende leerlingen is weinig bekend. Daarom is daar binnen dit project een 

internationale literatuurstudie naar uitgevoerd. Mede op basis van deze studie worden doelen geformuleerd voor de 

groepen 3 t/m 8 en wordt er een plan ontwikkeld voor leerkrachten om aan deze doelen te werken. Het project wordt 

uitgevoerd op Kentalis/Talent (Speciaal Onderwijs).

“Door docenten handreikingen te bieden hoe het rekenonderwijs meer afgestemd kan worden op de problematiek van 

de leerlingen beoogt dit project het rekenonderwijs en daarmee de rekenvaardigheid van leerlingen te stimuleren.”
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*** NIEUW ***

Rekenen in je eigen taal
Officiële titel: CITO rekenen/wiskunde in standaard NGT

Uitvoerende organisaties:  PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Guyot-scholen, Koninklijke Kentalis, 

Haren

Looptijd: 09/2011 - 09/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Dr. L. Wauters, l.wauters@kentalis.nl

De CITO-toetsen voor rekenen/wiskunde in het primair onderwijs worden aangeboden in het geschreven Nederlands. 

Dit levert voor dove kinderen die (nog) niet voldoende vaardig zijn in het Nederlands problemen op. De toetsresultaten 

geven daarmee wellicht eerder de leesvaardigheid van de kinderen weer dan de (beoogde) rekenvaardigheden. Dit 

project heeft tot doel de toetsen (CITO LOVS rekenen/wiskunde groep 3-8) te vertalen in de Nederlandse Gebarentaal 

(NGT), zodat de geconstateerde taalbarrière wordt opgeheven. De toetsen worden op DVD weergegeven, in eerste 

instantie geïmplementeerd op twee scholen en vervolgens na evaluatie en aanpassing breed beschikbaar gesteld.

“Door de toetsen in de eigen taal van de kinderen af te nemen zijn ze voor hen toegankelijker en geven de resultaten 

naar verwachting een ‘zuiverder’ beeld van hun rekenvaardigheden.”

*** NIEUW ***

Voorbeeld-gebaarder voor de NGT-lessen
Officiële titel: Videovergelijker

Uitvoerende organisaties: E&I-multimedia, Koninklijke Kentalis; Guyotschool VSO, Koninklijke Kentalis, Haren; ClearCode

Looptijd: 05/2011 - 11/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 0,5 mensjaar

Contactpersoon: H. Otermann, h.otermann@kentalis.nl

Tijdens het leren van Nederlandse Gebarentaal is het functioneel om de eigen gebarentaalproductie te kunnen 

vergelijken met woorden en zinnen van een voorbeeld-gebaarder. In het project Videovergelijker wordt een (open 

source) webapplicatie ontwikkeld waarmee het mogelijk is om webcam-opnames direct te vergelijken met bestaande 

(voorbeeld-) filmpjes. De applicatie wordt met eindgebruikers op de Kentalis Guyotschool voor VSO in Groningen 

ontwikkeld en uitgetest. ClearCode verzorgt de softwareontwikkeling. Voorbeeldfilmpjes worden geproduceerd door 

Kentalis E&I-multimedia.

“De applicatie ondersteunt het proces van het leren van de Nederlandse Gebarentaal door leerlingen, ouders en 

professionals.”

Optimalisatie van diagnostiek en therapie van tinnitus
Officiële titel: Diagnose en behandeling van tinnitus: rehabilitatie en plasticiteit

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 04/2010 - 04/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 7 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. G.A. van Zanten, g.a.vanzanten@umcutrecht.nl

Tinnitus (oorsuizen) is het waarnemen van geluiden zonder dat die extern aanwezig zijn (een fantoomperceptie). Deze 

stoornis kan de kwaliteit van leven ernstig aantasten. In dit project worden diagnostische instrumenten getest en twee 

therapeutische modaliteiten nader onderzocht, namelijk kunstmatige stimulatie van de auditieve baan en een farmaco-

logische benadering van het probleem.

“Tinnitus is een chronische stoornis die de kwaliteit van leven ernstig kan aantasten. Optimalisatie van de diagnos-

tiek en een oorzaakgerichte therapie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem.
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*** NIEUW ***

Meten en beïnvloeden van de aandacht voor tinnitus
Officiële titel: Tinnitus en auditieve aandacht

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 03/2011 - 03/2013

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr. H. Versnel, h.versnel@umcutrecht.nl

Aandacht voor een toon van een bepaalde frequentie vergemakkelijkt de detectie van die toon terwijl het moeilijker 

wordt een toon van een andere frequentie waar te nemen. Deze frequentie-afhankelijkheid staat bekend als een 

auditory attention filter.  Het attention filter wordt gemeten in psychofysische experimenten, waarbij een toon in ruis 

wordt gepresenteerd zodanig dat de toon moeilijk te horen is (soms net wel, soms net niet).  De aandacht voor een 

bepaalde frequentie kan opgewekt worden bijvoorbeeld met een goed hoorbare toon (cue) of door een toon in te 

beelden. 

We denken dat het meten van het auditory attention filter bij mensen met tinnitus, wat niet eerder gedaan is, een zeer 

goede methode is om de mate van aandacht voor tinnitus te schatten en om de aandacht voor tinnitus te beïnvloeden.

“Men denkt wel dat tinnitus verergert doordat men er (teveel) aandacht aan geeft. Een experiment waarin die aan-

dacht gemeten kan worden zal duidelijk maken of dit inderdaad het geval is.”

*** NIEUW ***

Economische evaluatie van het Vocational Enablement Protocol
Officiële titel:  Arbeidsrevalidatie voor werknemers met gehoorverlies: een kosteneffectiviteitsstudie 

[Vocational Rehabilitation for employees with hearing impairment: a cost-effectiveness 

study]

Uitvoerende organisatie: KNO/Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 10/2010 - 10/2014

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. S.E. Kramer, se.kramer@vumc.nl

Slechthorendheid heeft een significant negatieve impact op werkprestaties en is gerelateerd aan hogere niveaus van 

herstelbehoefte na werk, ziekteverlof en vroegtijdige pensionering. Deze consequenties leveren hoge kosten op voor de 

individuele werknemers, de bedrijven en de maatschappij als geheel. Veel voorkomende problemen op het werk zijn 

een gebrek aan controle, mentale stress, vermoeidheid, zorgen om de veiligheid, omgevingslawaai en een gebrek aan 

kennis. Onlangs is de Vocational Enablement Protocol (VEP) ontwikkeld om specifieke problemen bij slechthorende 

werknemers te kunnen aanpakken. De VEP is een transmuraal multidisciplinair zorgprotocol gericht op het onderhou-

den, faciliteren of verbeteren van de arbeidssituatie voor mensen met gehoorverlies. Een economische evaluatie hiervan 

is relevant om beleidsmakers te helpen beslissen of het de moeite waard is om in deze interventie te investeren.

In een randomized controlled trial (RCT) nemen naar verwachting 160 werknemers deel aan een basislijnstudie. 

Werknemers worden volgens een gestratificeerde en gerandomiseerde procedure toegewezen aan de interventiegroep 

(N=80) of de controlegroep (N=80). Deelnemers in de controlegroep krijgen de normale begeleiding (door de bedrijfs-

arts, met of zonder verwijzing) en deelnemers in de interventiegroep krijgen begeleiding op basis van de VEP.
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Verdere verbetering van de CI-technologie
Officiële titel: Ontwikkeling van nieuwe technologieën voor een cochleair implantaat (Smac-it)

Uitvoerende organisatie:  KNO-Heelkunde, LUMC, Leiden; Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Afd. 

Microelektronica, secties Elektronica, Elektronische Instrumentatie en Computer 

Engineering, Technische Universiteit, Delft

Looptijd: 10/2008 - 10/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersonen: Prof.dr. P. French, p.j.french@tudelft.nl

 Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns, j.h.m.frijns@lumc.nl

Met een cochleair implantaat kunnen doven en ernstig slechthorende weer deelnemen aan gesprekken in geluidarme 

omgevingen. Luisteren naar muziek of een gesprek volgen in lawaai behoort nog niet tot de mogelijkheden. Dit komt 

door de discrepantie tussen het aantal elektroden en het aantal neurale stimulatiegebieden. Het doel van dit onderzoek 

is om hier verbetering in aan te brengen. Het onderzoek is opgedeeld in vier subprojecten:

1. Vergroten van het aantal elektroden met basale signaalverwerking direct bij de elektrode.

2. Optimalisatie van de elektrode na implantatie met behulp van remote draadloze besturing.

3. Terugkoppelsysteem om de reactie van de gehoorzenuw te monitoren.

4.  Microbesturingselementen om het plaatsen van het device te verbeteren en de veiligheid bij plaatsing te 

 bevorderen.

Onderzoeker op het gebied van de elektronica voor cochleaire implantaten: “Het luisteren naar muziek is voor goedho-

renden zo vanzelfsprekend en wezenlijk maar voor dragers van een cochleair implantaat vaak een vermoeiende of soms 

zelfs pijnlijke ervaring. Dit komt omdat de huidige cochleaire implantaten de binnenkomende geluidsignalen op een 

heel andere manier verwerken dan onze eigen slakkenhuizen. We moeten de natuur beter model laten staan voor de 

elektronica die we maken. Fascinerend om hieraan te werken.”

Meer effectieve informatiekanalen voor CI
Officiële titel: Stroomspreiding bij cochleaire implantaten

Uitvoerende organisaties:  Audiologie, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2005 - 12/2011

Aard: promotieonderzoek

Contactpersoon: Dr. L. Mens, l.mens@kno.umcn.nl

Met een cochleair implantaat (CI) kan bij dove en zeer ernstig slechthorende personen het gehoorvermogen gedeeltelijk 

worden hersteld. Door middel van elektrische signalen wordt de gehoorzenuw geprikkeld en ontstaat een geluidwaar-

neming. Deze prikkeling gebeurt via elektroden. Door een juiste plaatsing van de elektroden kan een verschillend aantal 

informatiekanalen benut worden. In dit onderzoek wordt gezocht naar methoden om de kanaalscheiding te vergroten 

bij intracochleaire stimulatie. Voor een verhoging van het aantal effectieve kanalen worden experimentele (tripolaire) 

elektrodekoppelingen gebruikt. Het effect van deze elektrodekoppelingen wordt op een aantal niveaus onderzocht. Via 

het implantaat kan  vastgesteld worden of er een verkleining is van de stroomspreiding in het slakkenhuis. Eveneens via 

het implantaat wordt gemeten of er een verfijning is van de reactie van de gehoorzenuw. Ten slotte wordt het effect van 

de experimentele stimulatie gemeten op psychofysische maten van kanaalscheiding en op het spraakverstaan.
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Toonhoogte beter waarnemen via het CI
Officiële titel: Spraakcodering voor cochleaire implantaten

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologisch Centrum, UMC Groningen; Advanced Bionics Research Center, Antwerpen

Looptijd: 01/2005 - 01/2013

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 6 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. P. van Dijk, p.van.dijk@umcg.nl 

Met een cochleair implantaat (CI) kan bij dove en zeer ernstig slechthorende patiënten het gehoor worden hersteld. De 

meeste patiënten kunnen vóór implantatie in het geheel geen spraak verstaan. Na implantatie zijn patiënten in staat om 

een gesprek te voeren. Het CI zet geluid om in elektrische prikkels waarmee de gehoorzenuw gestimuleerd wordt. De 

wijze waarop die omzetting gebeurt wordt de spraakstrategie genoemd. Dit onderzoekt beoogt de spraakstrategie te 

verbeteren door de temporele geluidsverwerking van het normale oor na te bootsen, waardoor toonhoogtewaarne-

ming verbetert en daarmee de algemene geluidswaarneming.

“Een cochleair implantaat kan het gehoor van ernstige slechthorende patienten enorm verbeteren. Toch heeft de 

huidige implantaattechnologie nog belangrijke beperkingen. Daar proberen we wat aan te doen.”

Optimaliseren van CI-instellingen
Officiële titel:   Een gestructureerde procedure voor het optimaliseren van CI-instellingen met als doel het 

spraakverstaan en de geluidskwaliteit in de dagelijkse omgeving te verbeteren.

Uitvoerende organisatie: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd:  03/2009 - 03/2013

Aard en omvang:  promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon:  Prof. Dr. ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Bij de aansluiting van de spraakprocessor na cochleaire implantatie wordt in eerste instantie vooral aandacht besteed 

aan het bepalen van de grenzen in termen van stroomsterkte waartussen de geluiden “juist hoorbaar” tot “comfortabel” 

zijn. Vervolgens kunnen een aantal andere parameters van de spraakprocessor worden aangepast op basis van trial and 

error. Het onderzoek beoogt te onderzoeken welke parameters daartoe in de aanpassoftware beschikbaar zouden 

moeten komen en zal leiden tot een meer gestructureerd proces van fijnafstelling. Tijdens dit project wordt exploratief 

onderzoek verricht naar de meerwaarde van fine-tuning van meer geavanceerde parameters van een CI. Zowel 

unimodale fitting als bimodale fitting (met hoortoestel in het contralaterale oor) komen aan bod. 

*** NIEUW ***

Werkt ruisonderdrukking bij CI-systemen ook in nagalm?
Officiële titel: Effectiviteit van “Clearvoice” ruisonderdrukking bij nagalm

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen, in samenwerking met Universiteit Gent

Looptijd: 01/2011 - 12/2011

Aard: postdoc-onderzoek; 0,5 mensjaar

Contactpersonen: Dr. L.H.M. Mens, l.mens@kno.umcn.nl

 Prof.dr.ir. A. Snik, a.snik@kno.umcn.nl

Spraakverstaan met een CI wordt sterk gehinderd door rumoer in de omgeving. Gebruikers van het Advanced Bionics-

systeem kunnen gebruik maken van “Clearvoice” om ruis weg te drukken. Het is onbekend of Clearvoice het verstaan 

beïnvloedt wanneer er weliswaar geen rumoer is, maar wel nagalm, zoals in schoollokalen ruimschoots aanwezig is. 

Daarnaast zijn er vragen over de beste instelling van Clearvoice, samen met andere instelmogelijkheden (bijv. het input 

dynamisch bereik). 

Het spraakverstaan zal getest worden met spraakmateriaal waaraan nagalm door middel van simulatieprogramma’s 

wordt toegevoegd.

“In het laboratorium testen we steeds vaker het verstaan in rumoer, maar nog maar heel weinig het verstaan met 

nagalm, terwijl bekend is dat slechthorenden erg veel last hebben van nagalm. Veel technieken om het verstaan in 

rumoer te verbeteren moeten ook getest worden op hun effectiviteit in echte ruimtes waar nagalm optreedt.”
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*** NIEUW ***

De elektrode-array van het CI beter plaatsen
Officiële titel: Radiologische evaluatie van cochleadimensies ter verbetering van de performance met CI

Uitvoerende organisatie: KNO-Heelkunde, Radiologie, LUMC, Leiden

Looptijd: 10/2009 - 10/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersonen: Dr.ir. J.J. Briaire, j.j.briaire@lumc.nl

Met een cochleair implantaat (CI) kunnen doven en ernstig slechthorenden weer tot een zekere spraakperceptie komen. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de diepte van insertie en de hoeveelheid trauma, gemaakt door het implantaat 

tijdens de insertie, van invloed zijn op de spraakperceptie. Doel van het voorgestelde onderzoek is het verbeteren van 

de prestaties door doelgerichte positionering van de elektrode-array in de cochlea bij geïmplanteerde CI-patiënten. 

Daartoe zal bij een grote populatie de cochleamorfologie worden geanalyseerd en op grond hiervan de patiëntspeci-

fieke variabelen identificeren die van invloed zijn op de positie van de elektrode-array. Daarnaast wordt onderzocht 

welke radiologische variabelen van invloed zijn op de elektrode positie en spraakperceptie. Een insertiemodel zal 

worden ontwikkeld om de operateur voor de operatie te informeren over de optimale insertiediepte.

“Beeldvorming van de cochlea vormt de basis voor een gerichtere positionering van de CI door de chirurg met als 

doel het spraakverstaan te verbeteren.”

CI: een nieuwe weg naar de gehoorzenuw?
Officiële titel: Chirurgische routes naar het perifere auditieve systeem 

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2008 - 01/2011

Aard: promotieonderzoek

Contactpersoon: Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

 

De conventionele chirurgische benadering van de scala tympani ten behoeve van de cochleaire implantatie wordt reeds 

20 jaar in ons land toegepast bij inmiddels ongeveer 2.500 patiënten. Majeure en mineure complicaties van de conventi-

onele procedure zullen in kaart worden gebracht alsmede het aantal herimplantaties met diverse oorzaken. Aandacht 

wordt besteed aan de chirurgische toegangswegen naar de cochlea door middel van beeldvorming en computermodel-

len. De mogelijkheden en onmogelijkheden van een directe chirurgische benadering van de nervus cochlearis zullen 

worden bestudeerd met behulp van beeldvormend en neuranatomisch onderzoek.

Beperken van schade door CI-operatie
Officiële titel:  De effecten van corticosteroiden op cochleaire implantatie-gerelateerde schade aan het 

binnenoor

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 02/2010 - 02/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. S.F.L. Klis, s.klis@umcutrecht.nl

Bij cochleaire implantatie treedt onvermijdelijk enige schade op aan het binnenoor door de operatie en de elektrode-

insertie. In dit project onderzoeken wij in een proefdiermodel of we die schade kunnen beperken door het gebruik van 

corticosteroiden. Deze stoffen verminderen de weefselreacties, die vaak gepaard gaan met ontstekingen.
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Hoe verwerken de hersenen elektrisch opgewekte signalen?
Officiële titel: EEG-metingen bij kinderen met een cochleair implantaat

Uitvoerende organisaties:  Audiologie, UMC St Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen 

Looptijd: Doorlopend onderzoek

Aard: Postdoc-onderzoek

Contactpersoon: Dr. A. Beynon, a.beynon@kno.umcn.nl

Met een cochleair implantaat (CI) kan bij dove en zeer ernstig slechthorende kinderen het gehoorvermogen worden 

hersteld. Door middel van elektrische signalen wordt de gehoorzenuw geprikkeld en ontstaat een geluidwaarneming. In 

dit onderzoek wordt nagegaan welke maturatie- en leereffecten optreden. Daarvoor wordt de corticale verwerking van 

elektrisch-opgewekte spraak- en tonale signalen bestudeerd door bij kinderen met een CI prospectief EEG-metingen te 

verrichten, op verschillende meetmomenten.

*** NIEUW ***

Belang van evenwichtsonderzoek bij CI-kandidaten onderzocht
Officiële titel:  Het effect van cochleaire implantatie op de postoperatieve vestibulaire functie bij 

volwassen CI-patiënten [The effect of cochlear implantation on postoperative vestibular 

function in adult CI patients]

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 09/2010 - 09/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek en afstudeerproject; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. A. Beynon, a.beynon@kno.umcn.nl

Alle CI-kandidaten ondergaan preoperatief een evenwichtsonderzoek of ENG (elektro-nystagmografie)-onderzoek om te 

bepalen of de evenwichtsorganen (a)symmetrisch functioneren. Mede op grond van deze bevindingen gaat normaliter 

de voorkeur voor operatie uit naar dat oor waarbij de minste evenwichtsfunctie is gemeten, zodat - ingeval van een 

eventuele postoperatieve eenzijdige uitval - de patiënt geen noemenswaardige evenwichtsstoornissen zal ervaren. Het 

CI-team UMCN beschikt over een database waarin pre- en evt. ook postoperatieve ENG onderzoekresultaten zijn 

verzameld. Onbekend is echter nog hoeveel risico de patiënt loopt op postoperatieve eenzijdige uitval, de compensa-

toire adaptatie, en in hoeverre de (preoperatieve) oorkeuze juist was geweest. In tegenstelling tot het UMCN verrichten 

sommige klinieken pre/postoperatief geen ENG onderzoek. Een belangrijke vraag is dan ook wat de waarde van dit 

onderzoek is, of het wel uitgevoerd dient te worden en zo ja, bij wie wel/niet. De uitslag zal een significante bijdrage 

leveren aan de huidige visie ten aanzien van de selectie en het onderzoeksprotocol binnen het CI-team Nijmegen. 

Preliminaire resultaten tonen geen verband tussen postoperatieve evenwichtsfunctie en de mate van restgehoor, echter 

wel met leeftijd van implantatie: oudere kandidaten hebben een grotere kans op postoperatieve uitval van het 

evenwichtsorgaan aan de geopereerde zijde. Relaties met gedragsmatige data worden nog geanalyseerd.

“De uitkomsten van dit onderzoek zal mogelijk bijdragen aan een betere preoperatieve counseling aan de patiënt 

met betrekking tot de voorspelbaarheid van een mogelijke vestibulaire uitval aan de geopereerde zijde.”

Haalbaarheidsstudie om een CI als EEG-systeem te gebruiken
Officiële titel: Intracorporeale Corticale Telemetrie 

Uitvoerende organisaties:  CI-KNO, UMC St Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: doorlopend project

Aard en omvang: overig R&D-project

Contactpersoon: Dr. A.J. Beynon, a.beynon@kno.umcn.nl

Dat een cochleair implantaat de gehoorzenuw elektrisch kan stimuleren is bekend, maar dat het ook mogelijk is het 

implantaat te gebruiken als meetinstrument is minder bekend. Intussen hebben de meeste CI-systemen de mogelijkheid 

om de reactie van de perifere gehoorzenuw ‘terug te meten’, t.w. ‘neurale telemetrie’. Dit kan tot op heden echter alleen 

nog maar op cochleair niveau, d.w.z. dat het implantaat in staat is bepaalde elektroden te stimuleren en via andere de 
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neurale activiteit van de gehoorzenuw terug te meten. Binnen ons centrum is ‘in vitro’ een meetmethode ontwikkeld 

waarmee ook latere potentialen kunnen worden verkregen, waardoor het CI a.h.w. als een meetsysteem fungeert om 

late corticale responsies te meten, die belangrijk kunnen zijn voor de afregeling van de spraakprocessor als mogelijk 

voorspeller van de elektrische gehoordrempels. De haalbaarheid van deze toepassing wordt vooralsnog alleen bij 

volwassen CI gebruikers onderzocht.

*** NIEUW ***

CI-elektroden lezen neurale informatie beter uit
Officiële titel: Real-time Sensing Of Neural Signals (ReaSONS)

Uitvoerende organisatie: Vakgroep ELCA, faculteit EWI, TU Delft; KNO/CI, LUMC

Looptijd: 09/2011 - 09/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek, overig R&D-onderzoek; 10 mensjaren

Contactpersonen: Dr.ir. W.A. Serdijn, w.a.serdijn@tudelft.nl

Met een cochleair implantaat (CI) kunnen doven en ernstig slechthorenden weer tot een zekere spraakperceptie komen. 

Momenteel wordt in implantaten een uitleessysteem gebruikt om het implantaat te optimaliseren voor de patiënt. De 

verworven data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers worden nu geconfronteerd met de 

technische beperkingen van bestaande uitleessystemen. Dit project heeft als doel om een nieuw uitleessysteem te 

ontwikkelen voor het meten van responsies afkomstig van de gehoorzenuw. Nieuwe elektrische circuits zullen worden 

ontworpen, gebaseerd op de nieuwste technologieën en geplaatst op de elektrode zelf. Bestaande systemen worden 

uitgebreid getest om uitleesalgoritmes te ontwikkelen voor het nieuwe uitleessysteem. Dierproeven worden uitgevoerd 

op bestaande en nieuwe uitleessystemen. We verwachten met nieuwe circuits en systemen te komen die meer 

functionaliteit bieden, betere prestaties hebben en drastisch minder ruimte en energie verbruiken. De neurale respon-

sies zullen nieuwe inzichten bieden in de potentie van zenuwresponsies en de eerste stap kan worden genomen in het 

streven om implantaten aan te passen aan de patiënt zonder subjectieve gegevens.

Onderzoeker op het gebied van cochleaire implantatie: “We werken nu al ruim 20 jaar met dezelfde techniek voor 

cochleaire implantaten. In al die jaren is de wetenschap er niet in geslaagd om een significante vooruitgang te boe-

ken. Hopelijk gaat dit onderzoek deze trend doorbreken en zijn we snel in staat om patienten een beter alternatief te 

bieden dan de huidige generatie implantaten.”

Literatuuronderzoek: is tweezijdige CI beter dan eenzijdige?
Officiële titel:  Systematische review van de meerwaarde van bilaterale cochleaire implantatie

Uitvoerende organisatie: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd:  01/2010 - 12/2011

Aard en omvang:  overig R&D-project; 0,5 mensjaar

Contactpersoon:  Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Het doel van deze review is het onderzoeken van de klinische effectiviteit van bilaterale cochleaire implantatie vergele-

ken met unilaterale cochleaire implantatie, al dan niet in combinatie met een hoortoestel (ook wel bimodale stimulatie 

zowel voor zeer slechthorende en dove kinderen als volwassenen). De National Institute for Health and Clinical Excel-

lence (NICE) heeft in Groot Brittanië een systematische review naar cochleaire implantatie uitgevoerd. De huidige studie 

is een update van deze NICE review, aangevuld met meer recente studies. 

Tweezijdige cochleaire implantatie, elektrofysiologische parameters
Officiële titel:  Psycho-akoestische en elektrofysiologische aspecten van sequentiële bilaterale cochleaire 

implantatie bij kinderen 

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2006 - 01/2011

Aard: promotieonderzoek

Contactpersonen: Mw. Dr. M. Sparreboom, m.sparreboom@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl
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Het voordeel van tweezijdige aanpassing met een CI is dat het binauraal horen (horen met twee oren) mogelijk hersteld 

kan worden. Dit kan leiden tot richtinghoren en een beter spraakverstaan in een rumoerig omgeving. Voor dit project 

zijn vanaf 2006 dertig eenzijdig geïmplanteerde kinderen voorzien van een tweede CI (sequentiële implantatie) die pros-

pectief volgens een protocol worden gevolgd. Het onderzoeksprotocol wordt tevens gebruikt bij 5 kinderen die 

tegelijkertijd zijn voorzien van twee CI’s (simultane implantatie). Voorts is er een controlegroep van volledig dove, 

eenzijdig geïmplanteerde kinderen. In de eerste jaren na het verkrijgen van de tweede CI wordt het spraakverstaan in 

stilte en in ruis gemeten en het vermogen om richting te horen. Daarnaast worden hersenstam- en corticale metingen 

verricht aan beide zijden teneinde de neurale responsies in de loop der tijd met elkaar te kunnen vergelijken. Hierbij 

worden zowel binnen- als tussen subject elektrofysiologische metingen verricht naar maturatie- en leereffecten als 

gevolg van elektrische stimulatie na simultane en sequentiële plaatsing van een CI.

Tweezijdige simultane cochleaire implantatie, taalvaardigheid en algemene ontwikkeling
Officiële titel: Simbici project

Uitvoerende organisaties:  Coördinatie: KNO, UMC St Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen; Radboud UMC, Nijmegen

Looptijd: 06/2010 - 01/2012

Aard: Multicenter, cross-sectioneel onderzoek

Contactpersonen: Mw. Dr. A.M. Vermeulen, a.vermeulen@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

In Nederland zijn inmiddels meerdere kinderen simultaan bilateraal geïmplanteerd, na een bacteriële meningitis of bij 

congenitale doofheid beiderzijds. Doel van deze studie is een beeld te verkrijgen van de taalontwikkeling tegen de 

achtergrond van de algemene ontwikkeling, na de CI’s minimaal twee jaar te hebben gedragen. Met behulp van 

descriptieve statistiek zal de studiegroep worden vergeleken met alle Nederlandse kinderen die geïncludeerd kunnen 

worden met eenzelfde profiel als de studiegroep.

“Met het verzamelen van onderzoeksgegevens over bilaterale cochleaire implantatie bij kinderen, verhogen we onze 

kennis op dit gebied en komt een reguliere vergoeding misschien in zicht. Vooral het verzamelen van data over de 

taalontwikkeling is daarbij erg belangrijk.”

Onderzoek naar het juiste tijdstip voor CI in het tweede oor: later implanteren
Officiële titel: Rehabilitatie en plasticiteit na bilaterale cochleaire implantatie: sequentiële implantatie

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 03/2009 - 03/2016

Aard en omvang: promotieonderzoek; 7 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. G.A. van Zanten, g.a.vanzanten@umcutrecht.nl 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat bilaterale cochleaire implantatie een voordeel biedt boven de klassieke unilaterale 

implantatie. Er blijven echter nog vragen over met betrekking tot bilaterale implantatie, bijvoorbeeld over het tijdstip 

van implantatie van het tweede oor. In dit project wordt het tweede oor meer dan een jaar na het eerste geïmplanteerd 

en wordt vervolgens de effectiviteit van de implantatie in een aantal domeinen van auditieve perceptie vastgelegd. Dit 

project is onlosmakelijk gekoppeld aan een tweede project waarbij het tweede oor tegelijkertijd met het eerste wordt 

geïmplanteerd.

“Er zijn sterke aanwijzingen dat bilaterale cochleaire implantatie voordelen heeft ten opzichte van klassieke uni-

laterale implantatie. Het vastleggen van die voordelen kan beleidsmakers helpen om op dit gebied beslissingen te 

nemen.”
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Onderzoek naar het juiste tijdstip voor CI in het tweede oor: gelijktijdig implanteren
Officiële titel: Rehabilitatie en plasticiteit na bilaterale cochleaire implantatie: simultane implantatie

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 03/2009 - 03/2016

Aard en omvang: promotieonderzoek; 7 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. G.A. van Zanten, g.a.vanzanten@umcutrecht.nl 

Er zijn voldoende aanwijzingen dat bilaterale cochleaire implantatie een voordeel biedt boven de klassieke unilaterale 

implantatie. Er blijven echter nog vragen over met betrekking tot bilaterale implantatie, bijvoorbeeld over het tijdstip 

van implantatie van het tweede oor. In dit project wordt het tweede oor gelijktijdig met het eerste geïmplanteerd en 

wordt vervolgens de effectiviteit van de implantatie in een aantal domeinen van auditieve perceptie vastgelegd. Dit 

project is onlosmakelijk gekoppeld aan een tweede project waarbij het tweede oor meer dan een jaar na het eerste 

wordt geïmplanteerd.

*** NIEUW ***

Tweezijdige simultane cochleaire implantatie, taalvaardigheid en algemene ontwikkeling
Officiële titel: Simbici project, prospectief

Uitvoerende organisaties:  Coördinatie: KNO, UMC St Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen; Radboud UMC, Nijmegen

Looptijd: 06/2010 - 6/2011

Aard: pilotstudie

Contactpersonen: Mw. Dr. A.M. Vermeulen, a.vermeulen@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

Een gelimiteerd aantal zeer ernstig slechthorende kinderen onder de twee jaar, waarbij geen meerwaarde van een 

hoortoestel verwacht wordt, zal simultaan worden geïmplanteerd. Het betreft een aantal van 15 kinderen, over een 

periode van 18 maanden. Doel van deze studie is het prospectief volgen van deze kinderen, en vergelijkbare kinderen 

met een CI (en eventueel een contralateraal hoortoestel) teneinde een beeld te verkrijgen van de taalontwikkeling tegen 

de achtergrond van de algemene ontwikkeling. In het vierde levensjaar zal met behulp van descriptieve statistiek een 

vergelijking worden gemaakt tussen de bilateraal en unilateraal geïmplanteerde kinderen met eenzelfde profiel.

“Met het verzamelen van onderzoeksgegevens over bilaterale cochleaire implantatie bij kinderen, verhogen we onze 

kennis op dit gebied en komt een reguliere vergoeding misschien in zicht. Vooral het verzamelen van data over de 

taalontwikkeling is daarbij erg belangrijk.”

Tweezijdige cochleaire implantatie, taalvaardigheid en kwaliteit van leven
Officiële titel:  Taalvaardigheid en subjectieve resultaten van sequentiële bilaterale cochleaire implantatie 

bij kinderen

Uitvoerende organisaties:   KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen; MTA Radboud UMC, Nijmegen

Looptijd: 01/2008 - 01/2012

Aard: promotieonderzoek

Contactpersonen: Mw. Dr. M. Sparreboom, m.sparreboom@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

In het bilaterale CI-project zijn vanaf 2006 dertig eenzijdig geïmplanteerde kinderen voorzien van een tweede CI 

(sequentiële implantatie) die prospectief volgens een protocol worden gevolgd. Het onderzoeksprotocol wordt ook 

gebruikt voor 5 kinderen die tegelijkertijd zijn voorzien van twee CI’s (simultane implantatie). Voorts is er een controle-

groep van volledig dove, eenzijdig geïmplanteerde kinderen. Bij de kinderen wordt de taalvaardigheid vervolgd met 

behulp van receptieve en productieve taaltests. De afwijking ten opzichte van de normale ontwikkeling van het normaal 

horende kind wordt vervolgd in de tijd. Met medeneming van de schoolprestaties en uitkomsten van kwaliteit-van-

levenvragenlijsten kan de effectiviteit van de dubbelzijdige aanpassing met CI in kaart worden gebracht. Voorts zal een 

kosteneffectiviteitsevaluatie mogelijk zijn van de bilaterale CI versus een unilaterale CI aanpassing.
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CI aan de ene zijde, restgehoor aan de andere zijde
Officiële titel:  Invloed van patiënteigenschappen op de acceptatie van en prestatie met een CI bij 

contralateraal restgehoor [Influence of patient attributes on the acceptance of and 

performance with a CI in the case of contralateral residual hearing]

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologisch Centrum, MUMC Maastricht

Looptijd: 07/2009 - 12/2012

Aard van het onderzoek: promotieonderzoek; 1 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Drs. J. Debruyne, joke.debruyne@mumc.nl 

In dit onderzoek wordt gezocht naar betere indicatoren voor het toepassen van CI wanneer er in het contraleterale oor 

sprake is van restgehoor. Daarvoor wordt onderzocht wat de relatie is tussen preoperatief restgehoor, een aantal 

patiënteigenschappen en het succes van de implantatie in CI-dragers met restgehoor in het contralaterale oor.

Akoestische en elektrische stimulatie van één oor
Officiële titel: Elektro-Akoestische Stimulatie (EAS)

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: sinds 01/2007 doorlopend

Aard en omvang: deel van promotieonderzoek; 3 mensjaren

Contactpersoon: Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

 Dr. L. Mens, l.mens@kno.umcn.nl

Indien een significant restgehoor aanwezig is bij ernstig slechthorende patiënten met een vrijwel geheel verlies van 

gehoordrempels bij de hogere frequenties, bestaat de mogelijkheid om een cochleaire implantatie te verrichten en het 

restgehoor te sparen. Het restgehoor kan vervolgens met behulp van een conventioneel hoortoestel aangesproken 

worden. Deze combinatie van cochleaire implantatie en een hoortoestel in hetzelfde oor wordt elektro-akoestische 

stimulatie genoemd (EAS). Hiertoe zijn speciale CI’s ontwikkeld met aangepaste elektrodes en een geïntegreerd digitaal 

hoortoestel. Op de afdeling KNO van het UMC St. Radboud zijn sinds 2007 15 patiënten met dit nieuwe systeem 

geïmplanteerd. Het onderzoek richt zich onder andere op de verbetering van het spraakverstaan in ruis en mogelijke 

pre-operatieve voorspellers van het resultaat. 

Combinatie van hoortoestel en cochleair implantaat
Officiële titel: Gecombineerde elektrische en akoestische stimulatie van het binnenoor

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 09/2005 - 06/2012

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. S.F.L. Klis, s.klis@umcutrecht.nl

De criteria voor cochleaire implantatie worden regelmatig naar beneden bijgesteld en tegenwoordig worden mensen 

met aanzienlijk restgehoor ook geïmplanteerd. Dit biedt de mogelijkheid om in een binnenoor zowel elektrische als 

akoestische informatie aan te bieden. In dit project onderzoeken we de interactie van beide stimulusmodaliteiten in een 

proefdiermodel.

“Cochleaire implantaat-kandidaten met restgehoor kunnen baat hebben bij een combinatie van elektrische en 

akoestische stimulatie. Daarom is onderzoek naar de interactie van beide stimuli in het binnenoor belangrijk, omdat 

dit onderzoek aanwijzingen kan geven voor verdere optimalisatie.”

Muziek horen door CI en hoortoestel
Officiële titel: Muziekperceptie met een cochleair implantaat

Uitvoerende organisaties:  Audiologie, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen; Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Frankrijk; 

Universität Zürich, Zwitserland

Looptijd: 01/2004 - 01/2011

Contactpersoon: Dr. A. Beynon, a.beynon@kno.umcn.nl
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Met een cochleair implantaat (CI) kan bij dove en zeer ernstig slechthorende personen het gehoorvermogen worden 

hersteld. In dit onderzoek staat de waarneming van muziek via een cochleair implantaat centraal, al dan niet in 

combinatie met een hoortoestel (bimodale muziekperceptie). Bij volwassen CI-gebruikers met enig restgehoor in het 

contralaterale (niet geïmplanteerde oor) wordt de waarneming van muziek (ritme, melodie en timbre) onderzocht met 

behulp van psycho-akoestische luistertests. Tevens wordt de aanvullende waarde van akoestische informatie van het 

hoortoestel op die van het cochleair implantaat onderzocht.

*** NIEUW ***

Muziekbeleving en muzikale achtergrond van CI-gebruikers in kaart
Officiële titel: Muzikale achtergrond en beleving met cochleair implantaten

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologisch Centrum, UMC Groningen; School of Behavioral and Cognitive 

Neurosciences, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 11/2011 - 11/2015

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. D. Başkent, d.baskent@umcg.nl

Een cochleair implantaat (CI) maakt horen mogelijk door middel van elektrische stimulatie van de gehoorzenuw. Het 

spraakverstaan met een CI is door de jaren ontwikkeld en sterk verbeterd, echter de beleving van muziek is nog 

onvoldoende onderzocht. Uit recent onderzoek is gebleken dat een muzikale achtergrond in normaal horenden een 

beter prestatie op een aantal spraakverstaantests geeft. Dit project zal door middel van zowel vragenlijstonderzoek als 

experimenteel onderzoek de muziekbeleving en de muzikale achtergrond en de invloed hiervan op het spraakverstaan 

van CI-gebruikers in kaart brengen.

“CI-gebruikers hebben als eerste wens een betere communicatie. Een tweede wens is het beleven van muziek. De 

eerste wens het spraakverstaan is door de jaren veelvuldig onderzocht en verbeterd, de beleving van muziek nog 

onvoldoende.”

Verwerving van gesproken taal door dove kinderen met een CI
Officiële titel:  Verwerving van morfosyntactische structuren in het Nederlands door dove kinderen met 

een cochleair implantaat

Uitvoerende organisaties:  Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Behavioural Science Institute, Radboud 

Universiteit, Nijmegen 

Looptijd: 09/2009 - 09/2014

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. B.E. de Hoog MA, b.dehoog@pwo.ru.nl

Het aantal onderzoeken gericht op de verwerving van morfosyntactische kenmerken van gesproken taal door dove 

kinderen met een cochleair implantaat (CI) is relatief beperkt. Wel is bekend dat de variatie in taalvaardigheid bij deze 

kinderen groot is. In een driejarig, longitudinaal landelijk normeringonderzoek zal onderzocht worden hoe de morfosyn-

tactische ontwikkeling verloopt bij dove kinderen met een CI in de leeftijd van 5 tot 11 jaar oud. Hangt deze ontwikke-

ling van de morfosyntaxis samen met de lexicale en pragmatische ontwikkeling bij CI kinderen? Daarnaast zullen 

aspecten van de lexicale, pragmatische en morfosyntactische ontwikkeling worden vergeleken met die bij horende en 

slechthorende kinderen en bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. De onderzoeksinstrumenten en de 

onderzoeksdata zullen tevens resulteren in een Testbatterij Nederlandse taal genormeerd voor slechthorende en dove 

kinderen.

Voorspellen van de effectiviteit van CI
Officiële titel:  Corticale auditieve potentialen als preoperatieve voorspellers en postoperatieve 

evaluatie-instrumenten bij unilaterale en bilaterale cochleaire implantatie bij kinderen en 

volwassenen

Uitvoerende organisatie: KNO, UMC Utrecht

Looptijd: 05/2010 - 05/2014

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. W. Grolman, w.grolman@umcutrecht.nl

 Dr. G.A. van Zanten, g.a.vanzanten@umcutrecht.nl 
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Corticale auditieve potentialen kunnen wellicht gebruikt worden om de toestand van de auditieve baan in de hersenen 

te karakteriseren. In dit project willen we die potentialen gebruiken als voorspellers en indicatoren van de dynamische 

toestand van de auditieve baan voor en na cochleaire implantatie en willen we die potentialen in verband brengen met 

de effectiviteit van de implantatie.

“Het voorspellen van de effectiviteit van cochleaire implantatie in een individuele patiënt blijft een hachelijke zaak. 

Het meten van corticale auditieve potentialen kan hier wellicht bij helpen. Ook kan de ontwikkeling van de auditieve 

baan na implantatie (plasticiteit) met dit instrument gekarakteriseerd worden en misschien ingezet worden voor 

bijstelling van de postoperatieve rehabilitatie.”

Spraakherkenning met CI: welk eindresultaat is haalbaar?
Officiële titel: De predictie van spraakherkenning door CI-dragers

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 06/2009 -0 06/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Ir. M.W. Kaandorp, mw.kaandorp@vumc.nl

De vaardigheid om spraak te verstaan varieert aanzienlijk tussen CI-gebruikers. Met betrekking tot advisering, kandi-

daatstelling voor CI en evaluatie van het revalidatieproces is er daarom grote behoefte aan meer gedetailleerde kennis 

en begrip van het eindresultaat dat iemand kan bereiken. Een dergelijk vraag wierp zich eerder op bij de revalidatie met 

hoortoestellen. Er is op dat gebied echter in de afgelopen jaren veel kennis vergaard, o.a. over de invloed op het 

spraakverstaan van de auditieve gevoeligheid, de spectrale en temporele resolutie en niet-auditieve factoren als 

taalbegrip. Spraakherkenning met CI lijkt echter minder eenvoudig te verklaren. Er spelen factoren mee die met de CI 

zelf te maken hebben, zoals het aantal elektroden en de gewenning aan bewerkte spraak, maar ook taalvaardigheid, 

zeker na een lange periode van auditieve deprivatie, speelt een belangrijke rol. In dit onderzoek wordt de spraakherken-

ning met CI nauwkeuriger onder de loep genomen. 

Voorspellen van de meerwaarde van CI
Officiële titel: Kinderen met meervoudige beperkingen en CI

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: Sinds 03/2008 doorlopend

Aard en omvang: overig R&D-project; 0,1 mensjaar per jaar

Contactpersoon: Mw. Dr. M.C. Langereis, m.langereis@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

Het onderzoek richt zich op de vraag wat een cochleair implantaat kan betekenen voor kinderen die naast hun doofheid 

ook andere problemen hebben. Op dit moment is nog relatief weinig bekend over het effect van CI bij deze zeer 

heterogene groep kinderen. Het is van groot belang meer zicht te krijgen op deze mogelijkheden, gezien het feit dat 

zo’n 30% tot 40% van de dove kinderen naast de doofheid aanvullende problemen heeft. Het onderzoek is longitudinaal 

en richt zich op de auditieve, communicatieve en taalvaardigheden. Binnen het onderzoek worden kinderen geïnclu-

deerd die naast een auditieve handicap een IQ hebben lager dan 80, dan wel andere nevenhandicaps hebben waar een 

beperkende invloed van te verwachten is op de communicatie (bv. autisme, spasticiteit). Het accent van huidig 

onderzoek zal komen te liggen op de individuele data, met als doel meer zicht te krijgen op factoren die relevant zijn 

voor het voorspellen van een meerwaarde van CI bij deze groep kinderen.
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De waarde van CI: wat blijkt na 5 of 10 jaar?
Officiële titel: Langetermijnontwikkeling van kinderen met een CI 

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2008 - 01/2011

Aard: promotieonderzoek

Contactpersoon: Mw. Dr. A. Vermeulen, a.vermeulen@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

Het CI-centrum Nijmegen volgt inmiddels een groot aantal kinderen met een cochleair implantaat. Dit schept de 

mogelijkheid om met een grote groep kinderen evaluaties te verrichten op een termijn van 5 jaar en 10 jaar na implanta-

tie. Belangrijke uitkomstmaten zoals taalvaardigheid en pragmatiek worden gemeten. Omdat het hier allemaal 

schoolgaande kinderen betreft kunnen CITO-gegevens worden meegenomen in het onderzoek.

Werkt een CI ook bij prelinguaal doven?
Officiële titel: Effectiviteit van CI bij prelinguaal dove volwassenen

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, LUMC, Leiden

Looptijd: 01/2009 - 01/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Dr. J. van Dijkhuizen, j.n.van_dijkhuizen@lumc.nl

De resultaten met cochleaire implantaten zijn over de jaren steeds beter geworden. De huidige verwachting voor een 

postlinguaal dove volwassen CI-patiënt is dat hij in een rustige omgeving en in een omgeving met een beperkte 

hoeveelheid omgevingslawaai een gesprek kan voeren zonder lipbeeld en dat hij in staat is om te telefoneren. Door 

deze goede resultaten rijst de vraag of groepen patiënten die voorheen niet in aanmerking kwamen voor CI, zoals 

prelinguaal dove volwassenen, niet ook profijt kunnen hebben van een implantaat. Dit project onderzoekt de effectivi-

teit van CI voor deze groep patiënten alsook nieuwe criteria voor implantatie.

“De maatschappelijke relevantie van dit project is gelegen in de vraag of een CI een oplossing biedt voor prelinguaal 

dove mensen.”

Optimaliseren van CI-gebruik door prelinguaal dove volwassenen
Officiële titel:  Auditieve parameters van prelinguaal dove volwassenen in relatie tot hun dagelijkse 

functioneren met een CI: een aanzet tot de modificatie van spraakcoderingsstrategieën 

[Auditory parameters of prelingually deafened adults in relation to their everyday 

functioning with a cochlear implant: an initiation to the modification of speech coding 

strategies]

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologisch Centrum, MUMC Maastricht

Looptijd: 07/2009 - 07/2012

Aard van het onderzoek: promotieonderzoek

Contactpersoon: Mw. Drs. J. Debruyne, joke.debruyne@mumc.nl 

Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de tevredenheid van CI-gebruik door prelinguaal dove volwassenen. 

De doelstellingen zijn:

1.  Ontwikkeling van een objectief evaluatie-instrument dat gevoelig genoeg is om kleine veranderingen in het auditief 

functioneren van prelinguaal dove CI-gebruikers te detecteren.

2. Ontwikkeling van een subjectief evaluatie-instrument dat de toegevoegde waarde van een CI kan meten. 

3. Het meten van de vaardigheden van prelinguaal dove volwassenen om elektroden van elkaar te onderscheiden.

4. Het exploreren van beschikbare spraakcoderingsstrategieën.



52 Gehoor in Onderzoek 2011

Variatie in spraakverstaan met een CI onderzocht 
Officiële titel: Cochleaire implantatie in bijzondere patiëntengroepen

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2010 - 01/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Drs. A. Vesseur, a.vesseur@kno.umcn.nl

 Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

De resultaten van cochleaire implantatie zijn boven verwachting indien men in ogenschouw neemt wat de verwachting 

was ten aanzien van deze behandeling in de jaren tachtig. Indien men de resultaten van het spraakverstaan per individu 

onder de loep neemt dan bestaat er een flinke variatie in uitkomsten. In enkele groepen patiënten met specifieke 

kenmerken of aandoeningen is deze variatie in spraakverstaan met een CI aanmerkelijk. De oorzaken kunnen gelegen 

zijn in cognitieve factoren, maar ook andere factoren zoals problemen met de implantatie kunnen een rol spelen. In het 

onderzoek zullen kinderen met CHARGE syndroom, kinderen die doof zijn als gevolg van een congenitale CMV-infectie 

en patiënten met het Usher-syndroom worden betrokken. Daar deze patiëntengroepen klein zijn wordt het onderzoek 

multicentrisch uitgevoerd.

“Niet iedereen behaalt een goed resultaat met een cochleair implantaat. Het is waardevol om meer te weten waarom 

sommigen minder goed spraakverstaan ontwikkelen dan anderen. Dit geldt een sterkere mate voor groepen patiën-

ten waarin de uitkomst van een CI sterk varieert.”
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Revalidatie - Hoortoestellen

Ruisonderdrukking op maat
Officiële titel:  De rol van het Auditief Profiel (HearCom) bij het perceptief evalueren van 

signaalbewerkingstechnieken

Uitvoerende organisaties:  Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; i.s.m. ca. 25 laboratoria en 

industrieën in Europa

Looptijd: 09/2008 - 07/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek/afstudeeronderzoek; 0,4 mensjaar

Contactpersoon: Dr.ir. A.C. Houben, a.c.houben@amc.nl

In dit onderzoek wordt het HearCom Auditief Profiel ingezet om de verbetering (in spraakverstaan, luisterinspanning en 

voorkeur) van nieuwe ruisonderdrukkingstechnieken zoals die is gemeten in een voorgaand project, verder uit te 

zoeken. Het doel van het project is het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van verschillen in het effect van ruisonder-

drukking in hoortoestellen (op spraakverstaan, luisterinspanning en persoonlijke voorkeur) voor individuele hoortoe-

steldragers. De evaluatie vindt plaats in twee Europese onderzoekscentra (in Nederland en Duitsland) en er zullen in 

totaal ca. 60 proefpersonen deelnemen. 

Het effect van digitale hoortoestellen op het spraakverstaan
Officiële titel:  Kwantificeren en modelleren van de akoestische effecten van spraak in ruis na niet-lineaire 

signaalbewerking

Uitvoerende organisaties:  Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; KNO/Audiologie, VUMC, 

Amsterdam

Looptijd: 01/2008 - 12/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr. K.S. Rhebergen, k.s.rhebergen@amc.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Tegenwoordig hebben veel digitale hoortoestellen geavanceerde niet-lineaire algoritmes zoals compressie en ruison-

derdrukking om het aangeboden signaal comfortabeler te maken en de signaal/ruisverhouding (SNR) zo mogelijk te 

verhogen voor een beter verstaan van spraak in achtergrondruis. Door deze niet-lineaire signaalbewerking is het 

moeilijk in te schatten hoe het spraaksignaal onderhevig is aan deze signaalbewerkingen bij verschillende SNRs, 

verschillende hoortoestel instellingen, en verschillende achtergrondgeluiden. Het doel van deze studie is om een 

objectieve methode te ontwikkelen die de akoestische effecten van spraak in ruis na niet-lineaire signaalbewerking kan 

beschrijven.

“Inzicht in de effecten van hoortoestellen op het spraakverstaan in ruis is van groot belang omdat het nut van een 

hoortoestel in situaties met achtergrondlawaai tot op heden beperkt is.”

Effect van compressie onderzocht
Officiële titel:  Spraakverstaan in achtergrondgeluid met en zonder geavanceerde signaalbewerking 

(modelvorming van spraakverstaan met compressie)

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 12/2007 - 04/2013

Aard en omvang: postdoc-onderzoek/afstudeeronderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Ir. T.H. Maalderink, t.h.maalderink@amc.nl

Normaalhorenden kunnen in de regel beter spraakverstaan in fluctuerende achtergrondruis dan in continue achtergron-

druis. Op één of andere manier kunnen normaalhorenden optimaal gebruik maken van de relatief stille periodes in de 

fluctuerende achtergrondruis. Slechthorenden hebben niet alleen meer moeite met spraakverstaan in ruis dan normaal-

horenden, maar ze hebben net zoveel problemen in continue als in fluctuerende achtergrondruis. Slechthorenden 

kunnen blijkbaar niet goed gebruik maken van de stille periodes in de fluctuerende achtergrondruis, ook niet bij gebruik 

van een hoortoestel. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de Speech Reception Threshold (SRT) in fluctuerende ruis 

bij normaalhorenden significant kan verbeteren als een instantaan compressiealgoritme wordt gebruikt. In deze studie 

wordt onderzocht of zo’n compressie ook bij slechthorenden een verbetering laat zien in hun SRT-scores.



54 Gehoor in Onderzoek 2011

Ruisonderdrukking in hoortoestellen: effectief?
Officiële titel: Perceptieve evaluatie van ruisonderdrukkingsalgoritmen (HEARCOM-WP7)

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; i.s.m. ca. 25 laboratoria en 

industrieën in Europa

Looptijd: 01/2008 - 09/2013

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 0,5 mensjaar

Contactpersoon: Dr.ir. A.C. Houben, a.c.houben@amc.nl

Binnen het Europese project HearCom (www.hearcom.eu) zijn in een voorgaand stadium een aantal nieuwe ruisonder-

drukkingstechnieken ontwikkeld. Om vast te stellen of deze technieken geschikt zijn voor implementatie in de volgende 

generatie hoortoestellen worden vijf technieken geëvalueerd in een grootschalige multi-centerstudie. De technieken 

worden geëvalueerd op basis van spraakverstaan in lawaai, luisterinspanning en patiëntvoorkeur. De evaluatie vindt 

plaats in vijf Europese onderzoekscentra (in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland) en er zullen in totaal ca. 150 

proefpersonen deelnemen.

“Ruisonderdrukking verbetert niet altijd het spraakverstaan.”

Meer kans op een betere hoortoestelaanpassing
Officiële titel: HearClip: personalisatie van hoortoestellen door het Bayesiaans eliciteren van voorkeuren

Uitvoerende organisaties:  Signal Processing Systems, Faculteit Elektrotechniek, TU Eindhoven; Klinische & 

Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam; Information and Knowledge Systems (IRIS), 

Radboud Universiteit, Nijmegen

Looptijd: 01/2008 - 01/2011

Aard en omvang: postdoc-onderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr. R. Houben, a.c.houben@amc.nl

Het doel van dit project is om de procedures voor het aanpassen van hoortoestellen te verbeteren. Dit zou een stuk 

eenvoudiger zijn als we wisten wat de tevredenheid van een gebruiker bepaalt. Omdat we dit niet weten, modelleren 

we onzekerheid met betrekking tot deze tevredenheid met behulp van kansverdelingen. Door middel van luistertesten 

van de vorm “welk van deze twee geluidsfragmenten klinkt het best” vragen we de gebruiker een keuze te maken. Door 

een kansmodel van de antwoorden volgens de Bayesiaanse kanstheorie te combineren met een kansmodel van de 

gebruikerstevredenheid, kunnen we tijdens een aanpassessie alle antwoorden op een nette manier verdisconteren. Een 

tweede voordeel van de Bayesiaanse aanpak betreft de mogelijkheid om tijdens een aanpassessie steeds het beste 

luisterexperiment te kiezen. Deze methode belooft daarom met hetzelfde aantal antwoorden betere parameterwaarden 

op te leveren in vergelijking met bestaande methodes. De voorgestelde methode is nieuw voor het aanpassen van 

hoortoestellen.

Wat doet compressie met het spraakverstaan in ruis 
Officiële titel: Modelvorming van spraakverstaanbaarheid bij slechthorenden (na signaalbewerking)

Uitvoerende organisaties: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd: 04/2010 - 04/2013

Aard en omvang: overig R&D-project; 3 mensjaren

Contactpersoon: Dr. K.S. Rhebergen, k.s.rhebergen@amc.nl

 Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Bij slechthorendheid wordt het verstaan van spraak in lawaaiige situaties vaak als de grootste handicap ervaren. Het 

SII-model (Speech Intelligibility Index, ANSI S3.5-1997) is ontwikkeld om te kunnen beschrijven en te voorspellen hoe 

goed een normaal- of slechthorend persoon kan verstaan bij een gegeven stoorgeluid. Het SII-model was oorspronkelijk 

alleen geschikt voor spraak in stationaire stoorgeluiden, maar is door werk in onze groep uitgebreid zodat het voor 

normaalhorenden ook het spraakverstaan in fluctuerende stoorgeluiden kan voorspellen. In een tweeling-project (zie 

thema “Auditief Profiel”) wordt gewerkt aan een model voor het voorspellen van het spraakverstaan in stilte en in 

niet-stationaire ruis bij zowel normaal- als slechthorenden.

Op basis van bovenstaande modellen voor het modelleren van spraakverstaanbaarheid van slechthorenden in stoorge-

luid zal worden onderzocht wat de invloed op spraakverstaan is ten gevolge van niet-lineaire signaalbewerking (zoals 

bijvoorbeeld compressie in hoortoestellen).
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Het resultaat van ruisonderdrukking beluisteren
Officiële titel:  Perceptieve effecten van ruisonderdrukking in hoortoestellen

Uitvoerende organisatie: Klinische & Experimentele Audiologie, AMC, Amsterdam

Looptijd:  09/2009 - 09/2013

Aard en omvang:  promotieonderzoek, 4 mensjaren

Contactpersoon:  Prof.dr.ir. W.A. Dreschler, w.a.dreschler@amc.nl 

Voor veel slechthorenden is het erg moeilijk om spraak te verstaan in een lawaaiige omgeving. De meeste digitale 

hoortoestellen zijn daarom voorzien van een programma voor ruisonderdrukking. Helaas zijn de onderliggende 

technieken en algoritmen hiervan onzichtbaar voor de audiologen en audiciens die hoortoestellen voorschrijven en 

instellen. Dit maakt het voor hen haast onmogelijk om inzicht te verkrijgen in de beste keuze. 

Uit technische metingen die eerder op onze afdeling zijn uitgevoerd, is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen 

de ruisonderdrukkingsstrategieën van diverse hoortoestellen. Dergelijke metingen geven echter geen informatie over 

de perceptieve verschillen, zoals verschillen in spraakverstaan of luisterinspanning en de voorkeur van de gebruiker. Om 

meer inzicht te krijgen in deze perceptieve gevolgen, is een methode ontwikkeld waarmee het resultaat van ruisonder-

drukking kan worden beluisterd zonder dat daarbij de andere eigenschappen van het hoortoestel een rol spelen. 

Aanpak van het moeizame spraakverstaan in ruis door slechthorenden
Officiële titel:  Fonemisch herstel van spraak met behulp van hoorhulpmiddelen [Perceptual restoration of 

speech with auditory devices]

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologisch Centrum, UMC Groningen; School of Behavioral and Cognitive 

Neuroscience, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 06/2007 - 06/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 6 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. Deniz Başkent, d.baskent@umcg.nl

Slechthorende luisteraars en hoortoestel- of CI-dragers klagen vaak over het moeizame spraakverstaan in achtergrondla-

waai. Goedhorenden gebruiken verschillende mechanismen om zich in dergelijke situaties te kunnen redden. Eén 

daarvan is fonemisch herstel (phonemic restoration): de luisteraar herstelt perceptief de onhoorbare of gemaskeerde 

spraakelementen door gebruik te maken van de informatieve redundantie in het spraaksignaal en de context. Het is 

onze hypothese dat het slechte spraakverstaan in ruis deels veroorzaakt wordt door een verminderd vermogen om 

gebruik te maken van fonemisch herstel. Dit komt of door fysiologische schade als gevolg van de slechthorendheid of 

door nadelige effecten van de signaalbewerking van de hoorhulpmiddelen - of, wat waarschijnlijker is, door een 

combinatie van deze beide factoren. In de eerste fase van het project hebben we dit onvermogen geconstateerd bij 

slechthorende luisteraars met een matig gehoorverlies en bij goedhorende luisteraars die met een hoortoestelsimulator 

werden getest. We vervolgen het onderzoek met een fundamentele aanpak waarin we inzicht willen verwerven in 

fonemisch herstel en het feilen ervan, maar tevens met een toegepast deel waarin we pogen het spraakverstaan te 

verbeteren met behulp van hoorhulpmiddelen.

Samenwerking AC en audicien via internet
Officiële titel: Digitale Audiologische Zorg [Digital Audiological Care]

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 10/2009 - 10/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 0,5 mensjaar

Contactpersoon: Dr. S.T. Goverts, st.goverts@vumc.nl

 

Slechthorende volwassenen die op zoek zijn naar revalidatie door middel van een hoortoestel, consulteren de kno-arts 

of het audiologisch centrum (AC). Het hoortoestel wordt door een kno-arts of audioloog voorgeschreven en daarna 

geleverd door de audicien. Zeker bij een voorschrift vanuit het AC is er een overlap in activiteiten die worden uitgevoerd 

door AC en de audicien: anamnese, instructie, metingen met en zonder hoortoestel. Daarnaast worden sommige 

activiteiten tweemaal uitgevoerd omdat het AC en de audicien geen toegang tot elkaars gegevens hebben, wegens het 

ontbreken van samenwerking of door technische incompatibiliteit. In deze studie onderzoeken we de mate van overlap 

van activiteiten en ontwikkelen we een omgeving die past bij alle benodigde metingen. Deze gedeelde omgeving 

wordt gebaseerd op internet en zal voor zowel AC als audicien toegankelijk zijn. Op deze manier hopen we de communi-

catie, de uitwisseling van informatie en de efficiëntie in de revalidatie te verbeteren.
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Gebruikerservaringen met hoortoestellen verzamelen en presenteren
Officiële titel: Toepassing CQI Hulpmiddelen in NVVS Hoorwijzer

Uitvoerende organisaties: NVVS, Houten; CKZ, Utrecht

Looptijd: 07/2009 - 01/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 0,4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. A. van Lynden, a.vanlynden@nvvs.nl 

Het doel van dit project is om de Consumer Quality Index (CQI of CQ-index) Hulpmiddelen, die momenteel ontwikkeld 

wordt, geschikt te maken voor toepassing binnen de Hoorwijzer van de NVVS. De Hoorwijzer is een internettool 

waarmee keuze-informatie wordt geboden aan gebruikers van hoortoestellen. Deze informatie heeft betrekking op o.m. 

audiologische centra, audiciens, hoortoestellen, verzekeraars en verzekeringspolissen. Ten behoeve van de Hoorwijzer 

wil de NVVS (1) bestaande informatie over ervaringen van gebruikers van hoortoestellen (verzameld door Stichting 

Miletus met behulp van de CQ-index) waar mogelijk gebruiken in de Hoorwijzer en (2) zelf aanvullende informatie over 

ervaringen van gebruikers verzamelen met een op de CQ-index Hulpmiddelen gebaseerde (online) vragenlijst. Bij deze 

zelf te verzamelen informatie gaat het tevens om het vergelijken van ervaringen van verzekerden met de door zorgver-

zekeraars ingekochte hoorzorg.

“Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het nieuwe zorgstelsel. De CQI Hulpmid-

delen draagt bij aan transparantie door de ervaringen van patiënten met de (verstrekking van) hulpmiddelen in 

kaart te brengen. De vragenlijst die momenteel in ontwikkeling is, is bedoeld voor het vergelijken van de prestaties 

van audiciens en hoortoestellen.”

Klinische en audiologische resultaten van middenoorimplantaten
Officiële titel: Actieve middenoorimplantaten

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 11/2009 - 11/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

 

Actieve middenoorimplantaten zijn semi-implanteerbare hoortoestellen geïndiceerd voor patiënten die een gehoorver-

lies hebben en niet met conventionele hoortoestellen kunnen worden gerevalideerd, bijvoorbeeld door chronische 

otitis externa. Het betreft doorgaans patiënten met een perceptief gehoorverlies, maar in de afgelopen jaren vindt ook 

implementatie bij patiënten met een conductief of gemengd gehoorverlies plaats. Sedert jaren worden diverse 

middenoorimplantaten toegepast in het UMC St Radboud. Nieuwe systemen doen hun intrede met mogelijk verbeterde 

overbrenging van energie op gehoorbeenketen of binnenoor. Het onderzoek richt zich retrospectief op klinische resulta-

ten en complicaties enerzijds en audiologische resultaten anderzijds van bestaande middenoorimplantaten. Voorts 

wordt een nieuw type middenoorimplantaat toegepast en geëvalueerd.

“Niet iedere slechthorende kan een gewoon hoortoestel verdragen. Gelukkig is een actief middenoor implantaat 

een alternatief voor deze patiënten. Voorwaarde is wel dat implantatie veilig is en het implantaat stabiel. Er is een 

voortdurende ontwikkeling in het verbeteren van de werkzaamheid van dit soort implantaten.”
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Wanneer is het ene hulpmiddel, wanneer het andere beter?
Officiële titel: Audiometrische indicaties voor middenoorimplantaten, BAHA en CI. Borderline-patiënten.

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2007 - 01/2012

Aard: promotieonderzoek

Contactpersoon: Dr. E.A.M. Mylanus, e.mylanus@kno.umcn.nl

 Prof.dr. A.F.M. Snik, a.snik@kno.umcn.nl

Op basis van gemeten spraakverstaanscores op conversatieniveau, gemeten bij grote groepen patiënten met conventio-

nele hoortoestellen, maar ook met diverse middenoorimplantaten, en BAHA’s, is het mogelijk om indicatiecriteria vast te 

stellen voor de diverse implanteerbare hoortoestellen. Ook kan inzichtelijk gemaakt worden welke patiënt met een 

bepaalde ernst van gehoorverlies zich net in het grensgebied bevindt tussen het ene type implantaat en het, wellicht 

krachtigere, type semi-implanteerbaar implantaat of cochleair implantaat. Bij progressie van het gehoorverlies zullen 

deze zogenaamde ‘borderliners’ met een overstap naar een ander implantaat een beter spraakverstaan kunnen 

verkrijgen.
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 Revalidatie - Bijzondere groepen

*** NIEUW ***

Betere interactie en communicatie tussen doofblinde mensen en hun communicatiepartners
Officiële titel: Bevorderen van hoogwaardige communicatie bij mensen met aangeboren doofblindheid

Uitvoerende organisaties:  Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Bartimeus, Nederland; Orthopedagogiek, 

Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 08/2008 - 08/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. M. Janssen, ma.janssen@kentalis.nl, h.j.m.janssen@rug.nl

De kwaliteit van de interactie en communicatie tussen enerzijds cliënt en zijn sociale netwerk en cliënt en hulpverlener 

anderzijds, is een belangrijke voorwaarde voor goede hulpverlening. Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van de 

effecten van een communicatieprogramma op de kwaliteit van interactie en communicatie tussen mensen met 

doofblindheid en hun communicatiepartners.

“De verworven inzichten dragen bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Hij leert zich voor anderen begrijpelijker 

en gevarieerder te uiten waardoor hij beter verstaan wordt.”

*** NIEUW ***

Communicatieontwikkeling van doofblinde kinderen stimuleren
Officiële titel:  Computer Hulp bij het Ontwikkelen van Communicatievaardigheden: Objecten PASsen op 

een Tablet (CHOCOPASTA)

Uitvoerende organisaties: PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Waag Society, Amsterdam

Looptijd: 09/2011 - 09/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. B.A.G. Elsendoorn, b.elsendoorn@kentalis.nl

Veel doofblinde kinderen hebben nog een (zeer) kleine hoeveelheid restgehoor en gezichtsvermogen. Die proberen zij 

te gebruiken bij het leren communiceren met mensen in hun omgeving. Om zo succesvol mogelijk te kunnen communi-

ceren, is het van belang dat zij hun taalvermogen ontwikkelen. Aanvankelijk zal dit gebeuren door het laten betasten en 

voelen van alledaagse voorwerpen. Het proces dat kinderen doorlopen om te leren dat een voorwerp dezelfde 

betekenis heeft als een afbeelding daarvan of, in een later stadium, het woordbeeld, kan ondersteund worden door 

middel van een match-table waarop dergelijke paren kunnen worden “gematched”. In de ontwikkeling van dergelijke 

match-tables wordt gebruikgemaakt van microchips (RFID-tags), waarin informatie over de objecten en afbeeldingen 

ligt opgeslagen.

“Doofblinde kinderen worden ondersteund bij het ontwikkelen van abstract denken en beginnende geletterdheid.”

*** NIEUW ***

Betere afstemming in de communicatie tussen doofblinde cliënt en begeleider
Officiële titel: De invloed van affectieve betrokkenheid op negatieve emoties

Uitvoerende organisaties: Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 08/2008 - 08/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. M. Janssen, ma.janssen@kentalis.nl, h.j.m.janssen@rug.nl

Bij mensen met aangeboren doofblindheid is regelmatig sprake van moeilijke verstaanbaar gedrag, dat doorgaans 

wordt beschreven als probleemgedrag. De oorzaak daarvan wordt vaak gezocht in het niet of onvoldoende op elkaar 

afgestemd zijn van de communicatie van de cliënt en zijn omgeving. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van de 

effecten van een communicatieve interventie op moeilijk verstaanbaar gedrag en negatieve emoties. 
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*** NIEUW ***

Continue begeleiding van de communicatie met cliënten met meervoudige beperkingen
Officiële titel: Het Sociale Netwerk en communicatiespecialisten

Uitvoerende organisaties: Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel

Looptijd: 06/2011 - 06/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Drs. W. Scheres, w.scheres@kentalis.nl

De communicatie tussen cliënten en hun sociale netwerk is een van de belangrijkste aandachtspunten in de behande-

ling en begeleiding van mensen die doofblind zijn en van mensen met een auditieve en verstandelijke beperking. 

Kentalis zet communicatiespecialisten in om deze communicatie te ondersteunen. Continuïteit in de begeleiding van 

die communicatie is essentieel voor het welbevinden van cliënten. Vaak ontbreekt het tijdens transitiemomenten 

(verandering van woonomgeving, verloop in begeleiders e.d.) aan die continuïteit, waardoor grote problemen kunnen 

ontstaan voor de cliënt en diens sociale netwerk. Dit project wil via onderzoek binnen het primair proces de essenties 

van deze communicatiebegeleiding in kaart brengen. Op basis daarvan formuleren we de voorwaarden voor adequate 

hulpverlening gedurende de levensloop. Het project leidt tot verschillende protocollen/richtlijnen en een training voor 

communicatiespecialisten.

“De inzichten en producten van het project dragen bij aan een efficiënte en continue vorm van begeleiding en behan-

deling. De stappen in het hulpverleningsproces worden voor cliënt en netwerk inzichtelijker.”

*** NIEUW ***

Effecten van de toepassing van het vierhandensysteem bij doofblinden
Officiële titel: Tactiele strategieën in interactie en communicatie

Uitvoerende organisaties: Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen

Looptijd: 08/2008 - 08/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. M. Janssen, ma.janssen@kentalis.nl, h.j.m.janssen@rug.nl

Vierhanden gebaren spelen een belangrijke rol in de interactie tussen doofblinde cliënten en hun communicatiepart-

ners. Bij communicatie via vierhanden gebaren speelt de tactiele modaliteit een belangrijke rol: men voelt de gebaren 

die de ander maakt. Het systeem van de vierhanden gebaren wordt echter nog lang niet altijd toegepast. In dit project 

leren cliënten en hun communicatiepartners vierhanden gebaren toe te passen. De effecten worden tijdens het 

interventietraject geëvalueerd (dynamische assessment). 

“Door uitbreiding van het arsenaal aan communicatiemogelijkheden met vierhanden gebaren leren cliënt en omge-

ving elkaar beter verstaan.”

*** NIEUW ***

Betere hoorzorg voor ouderen met gecombineerde visus- en gehoorbeperking 
Officiële titel:  Gecombineerde visus- en gehoorbeperking bij de oudere patiënt: een gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek naar het effect van het DSL-protocol

Uitvoerende organisatie:  Oogheelkunde, KNO/Audiologie, VUmc, Amsterdam; Bartimeus, Nederland; Blindenzorg 

Licht en Liefde, België

Looptijd: 01/2011 - 01/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. H.L. Vreeken, MSc, h.vreeken@vumc.nl

Voor ouderen met een gecombineerde visuele- en gehoorbeperking wordt een protocol ontwikkeld om hen aan te 

leren zo goed mogelijk gebruik te maken van hoortoestellen en maximaal gebruik te maken van de zintuigen en de 

communicatie vaardigheden. Vervolgens wordt de effectiviteit van het protocol getest. In dit multi-center internationaal 

gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek wordt samen met professionals uit de oor- en oogzorg en patiënten eerst een 

“Dual Sensory Loss-protocol” (DSL-protocol) ontwikkeld voor ouderen met deze gecombineerde visuele- en gehoorbe-
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perking. In dit DSL-protocol worden het goed gebruik van hoortoestellen gestimuleerd en het maximaal gebruik van de 

zintuigen en communicatie vaardigheden aangeleerd. Vervolgens wordt de effectiviteit van het DSL-protocol getest. 

Verwacht wordt dat gebruik van het DSL-protocol door ergotherapeuten, die in Nederland en België bij de revalidatie-

centra voor slechtzienden werken, zal leiden tot een toename in het gebruik van hoortoestellen. Daarnaast wordt een 

verbetering in communicatie, omgaan met de beperking, sociale participatie en kwaliteit van leven verwacht bij 

ouderen met een gecombineerde visus- en gehoorbeperking.
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‘Zonder goede emotionele ontwikkeling red je het niet’
Bijzonder hoogleraar prof.dr. Carolien Rieffe doet onderzoek naar de emotionele en sociale ontwikkeling van dove en slechtho-

rende kinderen. Van haar mag dit onderwerp nog veel meer aandacht krijgen.

Tekst: Nic van Son

Prof.dr. Carolien Rieffe is sinds mei 2010 bijzonder hoogleraar ‘Sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met een 

auditieve en/of communicatieve beperking’. De leerstoel is ingesteld door de NSDSK en gevestigd bij de Universiteit Leiden. 

Rieffe onderzoekt hoe de emotionele ontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen verloopt en kijkt ook naar het effect 

daarvan op de ontwikkeling van psychopathologie. Samen met de KNO-afdeling van het LUMC onderzoekt ze de emotio-

nele ontwikkeling van kinderen met een CI. “Het is een bijzondere en enthousiaste samenwerking waarmee we het belang 

van een goede emotionele ontwikkeling hoger op de agenda zetten. En ik merk ook dat dankzij de leerstoel van de NSDSK 

het onderwerp meer ‘in the picture’ komt. Het onderwerp krijgt steeds vaker een centrale plaats bij congressen.”

Nieuwsgierig
“Sociale en emotionele ontwikkeling is een paraplubegrip, waaronder de ontwikkeling van een aantal deelgebieden 

valt,” zo legt Rieffe uit. “Het gaat bijvoorbeeld om inzicht in je eigen emoties en het kunnen reguleren daarvan, inzicht in 

emoties van anderen en daarop adequaat kunnen inspelen, empathie dus. Maar ook om het kunnen communiceren van 

je emoties en het hanteren van het vocabulaire daarover. Waar ik nieuwsgierig naar ben en waar dus al mijn onderzoek 

over gaat, is welke facetten van emotioneel functioneren bij dove en slechthorende kinderen bijdragen aan een 

gezonde ontwikkeling op andere terreinen.” Rieffe licht dit met een voorbeeld toe: “Als je je eigen emoties goed kunt 

communiceren, dan draagt dat bij aan een goede sociale ontwikkeling. Je kunt dan bijvoorbeeld beter vriendschappen 

onderhouden. Dove jongeren lijken goed in staat om die eigen emoties te identificeren. Maar, je moet natuurlijk ook 

oog hebben voor de emoties van de ander wil je je vriendschap behouden, en daar kan het bij die dove jongeren nog 

wel eens aan schorten. Ik ga uit van het “functionaliteitsprincipe: er zijn geen foute emoties, elke emotie heeft een doel. 

Maar, je moet natuurlijk wel weten hoe en wanneer je ze het beste kunt uiten””

Niet rooskleurig
Een van de onderzoeken waar Rieffe samen met de KNO-afdeling van het LUMC aan werkt, betreft de sociale en 

emotionele ontwikkeling van dove kinderen die op zeer jonge leeftijd, vaak in hun tweede levensjaar, een CI ontvangen 

hebben. Hun ontwikkeling wordt gevolgd aan de hand van jaarlijkse metingen. Rieffe zit nog midden in de fase van 
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dataverzameling maar wil op basis van de eerste metingen wel al enkele uitspraken doen. “Het beeld is niet zo rooskleu-

rig als we zouden willen. Het inzicht in andermans intenties is bijvoorbeeld vergelijkbaar met normaal horende kinderen 

zolang het om een non-verbale taak gaat. Maar op het moment dat er taal nodig is, gaat het mis en presteren CI-kinde-

ren minder goed dan hun horende leeftijdsgenootjes.”

Verbale context
Ook herkennen de CI-kinderen in het onderzoek emoties op gezichten minder goed dan de horende controlegroep. 

Rieffe: “Ook daar hebben we een non-verbale taak voor gebruikt, het sorteren van foto’s van gezichten met een bepaalde 

gezichtsuitdrukking. Zolang de kinderen alleen gezichten met hoeden en brillen bij elkaar hoeven te leggen, gaat het 

goed. Maar blije en boze gezichten worden niet goed gedifferentieerd. Dat is een opvallend en onverwacht resultaat, 

juist omdat het een non-verbale taak is. Maar daaruit leren wij wel dat je emoties leert herkennen in een verbale context. 

Je leert wat de emotionele uitdrukking op iemands gezicht betekent doordat er met taal naar verwezen wordt: ‘Kijk eens 

hoe boos die meneer kijkt’. 

Terloops
Rieffe wijst in dit verband op het belang van ‘accidental learning’. “Horende kinderen pikken een hoop informatie terloops 

op, uit gesprekken, uit tv-programma’s, uit boeken. Je leert daar veel van: wanneer mensen boos of zich schuldig voelen, 

hoe ze zich dan uiten, maar ook hoe je kunt reageren op bijvoorbeeld het verdriet van iemand anders. Een doof kind, ook al 

heeft hij een CI, hoort toch minder en heeft een minder ontwikkeld taalvermogen.”  Rieffe vindt dat er in het onderwijs aan 

dove kinderen meer aandacht besteed zou mogen worden aan de emotionele ontwikkeling. “Veel tijd gaat zitten in het 

leren van taal en andere cognitieve vaardigheden. Begrijpelijk, maar ik zeg: zonder goede emotionele ontwikkeling red je 

het niet. Ik vertel dat ook altijd weer op schoolbijeenkomsten. Je kunt academische vaardigheden hebben, maar als je 

straks gaat solliciteren en je bent emotioneel niet vaardig, kom je er niet. Als het aan mij lag, werd er aan emotionele 

ontwikkeling echt veel meer aandacht gegeven en niet in een les van een uur per week, maar net als in een gewone 

ontwikkeling, veel meer terloops, als een dagelijks terugkomend thema waar je het altijd wel even over hebt.”

Achterstand inlopen
Rieffe hoopt en denkt dat de jonge CI-kinderen hun achterstand op de horende groep nog wel zullen inhalen. “Uit de taken 

valt op te maken dat de voorlopers voor een goede emotionele ontwikkeling aanwezig zijn. Alleen lopen ze verbaal wel 

achter. Omdat ze nog jong zijn en een goede begeleiding voor hun CI krijgen, verwacht ik dat ze in de latere metingen hun 

achterstand op de horende kinderen hebben ingelopen of helemaal ingehaald. Dat is in ieder geval onze hypothese.”

Grip
Wat gaat het onderzoek aan praktische resultaten opleveren? “Dat is eerlijk gezegd niet aan mij,” zegt Rieffe. “Het is mijn 

vakgebied niet: ik ben wetenschapper, ik probeer zo goed mogelijk te achterhalen hoe het in elkaar zit, ik draag die 

informatie aan en het is dan aan anderen om het te vertalen naar een aanpak voor de praktijk.”

Rieffe gaat met haar onderzoek het liefst nog verder terug naar de basis: de emotieregulatie. “Ik zou nog veel meer willen 

weten over hoe de regulering van emoties tot stand komt onder invloed van je omgeving. Als kind kun je boos zijn en dan 

laat je je gewoon gaan. Maar als je later boos bent op je leidinggevende, moet je je inhouden en bedenken hoe je dat 

strategisch aanpakt. Je moet dus leren rekening te houden met je omgeving, maar ook met het doel dat je voor ogen hebt. 

Maar je zou bijvoorbeeld ook je doelen kunnen bijstellen of het gewicht dat je eraan geeft. Dat hele leerproces, om die 

balans te vinden tussen je eigen doelen en de eisen vanuit de sociale omgeving, daarin ben ik geïnteresseerd, daar wil ik 

nog veel beter grip op krijgen. Dus als ik nu een miljoen voor onderzoek zou krijgen, zou ik dat daar graag in investeren.”

Carolien Rieffe studeerde psychologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en speciali-
seerde zich daarbinnen in Methodologie en 
Wetenschapsfilosofie. Zij promoveerde in 
1998 aan de Vrije Universiteit op haar on-
derzoek naar “The Child’s Theory of Mind: 
understanding desires, beliefs and emoti-
ons”. Van 2001 tot 2004 was zij verbonden 
aan de Universiteit van Londen, waarna zij 
zich vanaf 2004 aan de Universiteit Leiden 
specialiseerde in het emotioneel functione-
ren van kinderen met een speciale beper-
king. Sinds mei 2010 bekleedt prof.dr. Rieffe 
de bijzondere leerstoel “Sociale en emotio-
nele ontwikkeling bij kinderen met een au-
ditieve en/of communicatieve beperking”. 
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Kwaliteit van Leven - Kinderen en jongeren

*** NIEUW ***

Ontwikkeling van een specifiek op dove en slechthorende leerlingen gericht curriculum Engels
Officiële titel: Aanbod Engels aan leerlingen met auditieve beperkingen in cluster 2 (V)SO

Uitvoerende organisatie: Guyotscholen, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Groningen/Sint-Michielsgestel

Looptijd: 09/2011 - 02/2013

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Mw. Drs. C.M. Buré, m.buré@kentalis.nl

Dit project beoogt de ontwikkeling van een curriculum Engels voor SO en VSO Doof/SH. Daartoe worden, op basis van 

literatuur, de struikelblokken voor leerlingen van de VMBO- en HAVO-stromen geanalyseerd. Met behulp van onder 

meer reguliere methodes voor Engels als tweede taal, de ervaringen in ‘Sprong Vooruit’, internationale ervaringen met 

de inzet van ASL (Amerikaanse gebarentaal) en BSL (Britse gebarentaal) bij het leren van het Engels wordt vervolgens 

een nieuw curriculum gemaakt. We verwachten dat leerlingen een betere aansluiting op (regulier) vervolgonderwijs 

krijgen en daarmee een beter uitgangspunt voor participatie in de samenleving/op de arbeidsmarkt.

*** NIEUW ***

Hoe voelen slechthorende leerlingen zich in een klas met veel ESM-leerlingen?
Officiële titel: Clustering SH-leerlingen

Uitvoerende organisaties:  PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Martinus van Beekschool, 

Koninklijke Kentalis, Nijmegen; Rotsoord, Koninklijke Kentalis, Utrecht

Looptijd: 09/2010 - 01/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. D. Hermans, d.hermans@kentalis.nl

In veel scholen voor SH/ESM volgen slechthorende leerlingen en leerlingen met taalstoornissen in dezelfde klassen 

onderwijs. In de praktijk betekent dit dat enkele slechthorende leerlingen samen met grotere groepen kinderen met 

taalstoornissen les krijgen. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de voor- en/of nadelen daarvan voor het 

welbevinden van de slechthorende leerlingen.

“De verworven inzichten zullen bijdragen aan optimalisering van de klassensamenstelling van SH/ESM-scholen.”

*** NIEUW ***

Optimalisering van het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
Officiële titel: De kwaliteit van instructie in het onderwijs

Uitvoerende organisaties:  PonTem R&D, Koninklijke Kentalis; Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen; 

Centre for Educational Partnerships, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA

Looptijd: 09/2010 - 09/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. H. Knoors, h.knoors@kentalis.nl

Onderzoek naar factoren zoals de relatie tussen leerkracht en leerling en begrip van instructie door leerlingen, die 

bijdragen aan een goede kwaliteit van instructie voor dove en slechthorende leerlingen in verschillende onderwijsset-

tings. De resultaten dragen bij aan optimalisering van het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en daarmee 

aan hun ontwikkeling.
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*** NIEUW ***

Hoe doen dove leerlingen het in het regulier onderwijs?
Officiële titel: Dove leerlingen in het regulier onderwijs

Uitvoerende organisatie: Talent, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Vught/Sint-Michielsgestel

Looptijd: 08/2011 - 08/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. D. Hermans, d.hermans@kentalis.nl

In dit project willen we zicht krijgen op de huidige situatie van dove leerlingen in het regulier onderwijs op de criteria 

die er op dit moment worden gehanteerd om dove leerlingen in het regulier onderwijs te plaatsen. Dit wordt in beeld 

gebracht door de schoolprestaties, de sociale positie en het emotioneel welbevinden te peilen en door leerlingen, hun 

ouders/verzorgers, hun docenten en hun ambulant begeleiders te bevragen hun visie op de plaatsing in het regulier 

onderwijs. Daarnaast gaan we na hoe de plaatsing in het regulier onderwijs op dit moment verloopt en welke criteria 

daarbij gelden.

*** NIEUW ***

Verbetering van leesniveau van dove middelbare scholieren
Officiële titel: Leesdidactiek voor dove en ernstig slechthorende leerlingen 12-15 jaar

Uitvoerende organisatie:  Guyotschool voor VSO, Kentalis, Groningen; Expertisecentrum Taal, Onderwijs en 

Communicatie (ETOC), RU Groningen

Looptijd: 09/2010 - 09/12

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. C.M. Buré, m.buré@kentalis.nl

Ondanks de leesachterstand bij de meeste leerlingen, wordt in het voortgezet (speciaal) onderwijs aan dove en ernstig 

slechthorende leerlingen nauwelijks expliciet leesonderwijs geboden. Toch blijkt dat deze leerlingen vaak nog een 

aantal leesniveaus vooruit gaan. Dit project richt zich op de verbetering van het begrijpend/studerend lezen van dove 

leerlingen. Daartoe is lesmateriaal ontwikkeld, dat op effectiviteit wordt getoetst. De experimentele leesdidactiek is 

gericht op het visualiseren van tekststructuren en op het stimuleren van interactie (in NGt of NmG) tussen leerlingen (en 

leerling-docent) over de tekst. Als neveneffect verwachten we een uitbreiding van de woordenschat.

“Door verhoging van het niveau van begrijpend lezen wordt Nederlandstalig onderwijsmateriaal toegankelijker 

voor de leerlingen.”

*** NIEUW ***

Inzicht in factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van psychopathologie 
Officiële titel:  Emotioneel functioneren en de ontwikkeling van psychopathologie in jongeren met 

gehoorverlies

Uitvoerende organisaties:  Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden; KNO/CI, LUMC, Leiden; Nederlandse 

Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam

Looptijd: 01/2008 - 01/2013

Aard en omvang: overig R&D-project; 5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. C. Rieffe, crieffe@fsw.leidenuniv.nl

Identificatie van aspecten van emotioneel functioneren (b.v. inzicht in eigen emoties, emotie-regulatie, emotie-expres-

sie, en empathie) die bijdragen aan de ontwikkeling van psychopathologie in jongeren, zoals depressie, angst, agressie, of 

sociale problemen.  Hierbij worden normaal horende jongeren en jongeren met gehoorverlies (vanaf 40 dB) tussen de negen 

en vijftien jaar oud met elkaar vergeleken. Het gaat om een longitudinaal design met 3 metingen (9 maanden interval) waarbij 

gebruik wordt gemaakt van zelf-rapportage vragenlijsten, oudervragenlijsten en observatietaken. Uit de voorlopige (cross-

sectionele) resultaten blijkt ten eerste dat bijvoorbeeld depressie, angst en agressie vaker voorkomen bij jongeren met 

gehoorverlies. Ten tweede blijkt dat gebrek aan inzicht in andermans emoties alleen bij jongeren met gehoorverlies samen-

hangt met bijvoorbeeld meer symptomen van depressie en sociale problemen. De longitudinale data zullen eind 2011 

verzameld zijn, waarna veronderstelde causale verbanden aan de hand van de dataset kunnen worden getoetst.
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“Dove kinderen of kinderen met gehoorverlies worden “emotioneel competent” geboren. In principe hoeven zij geen 

achterstand te ontwikkelen in hun emotionele functioneren als ze voldoende toegang zouden hebben tot “sociaal 

leren”, oftewel leren vanuit observatie, introspectie en door feedback vanuit de sociale omgeving. Wat we dus vooral 

leren van dit onderzoek is hoe een beperkte toegang tot de sociale wereld, c.q. beperkte mogelijkheden tot commu-

nicatie, de emotionele ontwikkeling nadelig beïnvloedt, met alle gevolgen van dien.”

Een gezonde emotionele ontwikkeling voor kinderen met een CI
Officiële titel:  Volgsysteem voor de sociale en emotionele ontwikkeling van dove kinderen met een 

cochleair implantaat

Uitvoerende organisaties:  Psychologie, Universiteit Leiden; KNO-Heelkunde, LUMC, Leiden; Nederlandse Stichting 

voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam

Looptijd: 09/2008 - 09/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. C. Rieffe, crieffe@fsw.leidenuniv.nl

Een toenemend aantal dove kinderen ontvangt een cochleair implantaat (CI). Over de sociale en emotionele ontwikke-

ling van deze kinderen is nog maar weinig bekend. Deze studie heeft tot doel om cross-sectioneel en longitudinaal te 

volgen hoe de sociale en emotionele ontwikkeling verloopt bij kinderen met een CI ten opzichte van normaal horende 

kinderen en welk effect dit heeft op de ontwikkeling van symptomen van psychopathologie, gedurende een leeftijdspe-

riode (1-5 jaar bij aanvang studie) waarin de basis wordt gelegd voor de latere ontwikkeling.

Uit de eerste cross-sectionele resultaten blijkt dat kinderen met een CI achterlopen ten opzichte van hun normaal 

horende leeftijdgenoten in het herkennen van emoties bij anderen (Wiefferink, Rieffe, Ketelaar, De Raeve & Frijns, 

submitted) en het kunnen voorspellen en verklaren van andermans gedrag (Theory of Mind), maar niet in de vroege 

voorlopers hiervan, namelijk gedeelde aandacht en begrip van andermans intenties (Ketelaar, Rieffe, Wiefferink & Frijns, 

submitted).

“Kinderen die lekker in hun vel zitten, die zich goed voelen, presteren beter op allerlei gebieden van functioneren. 

Om een gezonde emotionele ontwikkeling te kunnen bevorderen en ondersteunen is het daarom belangrijk al zo 

vroeg mogelijk de bouwstenen te identificeren die daartoe bijdragen. Met dit onderzoek willen we die in kaart bren-

gen en eventuele aspecten onderscheiden die specifiek zijn voor CI kinderen.”

Verband tussen communicatieve ontwikkeling en gedragsproblemen
Officiële titel: Communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een CI

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologisch Centrum, UMC Groningen; Koninklijke Kentalis, Haren; Werkgroep 

Cochleaire Implantaties Noord-Nederland, UMC Groningen en Koninklijke Kentalis

Looptijd: 01/2006 - 01/2013

Aard en omvang: overig R&D-project; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. F.W. Coster, f.w.coster@umcg.nl 

Door het gebruik van een cochleair implantaat (CI) wordt de auditieve beperking van dove kinderen verminderd. Toch 

blijven na implantatie zowel gehoorproblemen als spraak/taalproblemen bestaan. Uit onderzoek is bekend dat dit de 

kans op gedragsproblemen vergroot, maar over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een CI en over de 

samenhang hiervan met de auditieve en spraaktaalontwikkeling is nog weinig bekend. Dit onderzoek zal deze commu-

nicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen. Het doel is meer inzicht te krijgen in de factoren die het 

meest bepalend zijn bij het ontstaan of uitblijven van gedragsproblemen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar auditieve 

ontwikkeling, taalontwikkeling en omgevingsfactoren.

Welke gevolgen heeft gehoorverlies voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Officiële titel: Kind en Emotie: de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een gehoorverlies

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, LUMC, Leiden; Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Universiteit 

Leiden; Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam

Looptijd: 01/2009 - 01/2015

Aard en omvang: promotieonderzoek; 8 mensjaren

Contactpersoon: Drs. S.C.P.M. Theunissen, s.c.p.m.theunissen@lumc.nl
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Kinderen met een auditieve beperking hebben regelmatig een achterstand in de taal- en spraakontwikkeling. Deze 

achterstand leidt tot minder toegang tot de sociale wereld met als mogelijke consequentie een achterstand in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychopathologie, zoals depressie, 

angst of agressie.

In 2008 is het project ‘Kind en Emotie’ opgezet. De sociaal-emotionele ontwikkeling en psychopathologie van dove en 

slechthorende kinderen - met of zonder CI - in de leeftijdscategorie 9 tot 15, wordt vergeleken met normaal horende 

kinderen. Tevens zal de invloed van een groot aantal medische en audiologische variabelen worden geanalyseerd, zoals 

etiologie en ernst van gehoorverlies, taal, schooltype, modus van communicatie etc.

De resultaten tot nu toe laten zien dat slechthorende kinderen significant meer depressie vertonen dan normaalhoren-

den. Echter, het niveau van angststoornissen is gelijk. Al blijkt wel dat CI kinderen minder sociale angst ervaren dan 

kinderen met een hoortoestel. 

Sociale gevolgen van integratie onder de loep
Officiële titel:  Sociale en communicatieve vaardigheden van dove en slechthorende kinderen in het 

regulier onderwijs

Uitvoerende organisaties:  Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Behavioural Science Institute, Radboud 

Universiteit, Nijmegen

Looptijd: 03/2007 - 03/2012

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. N. Wolters MSc, n.wolters@pwo.ru.nl

Steeds meer dove en slechthorende kinderen integreren in het regulier onderwijs. Ten aanzien van de gevolgen hiervan 

is echter weinig bekend. Hoe staat het bijvoorbeeld met sociale acceptatie door klasgenoten? Sociale ervaringen die 

kinderen op school opdoen zijn namelijk van grote invloed op hun psychisch welbevinden. Binnen sociale relaties zijn 

sociale- en communicatieve vaardigheden cruciaal. Er zal een longitudinaal onderzoek uitgevoerd worden waarbij de 

ontwikkeling van, en de relatie tussen, sociale- en communicatieve vaardigheden van dove en slechthorende kinderen 

en sociale acceptatie door klasgenoten in het regulier onderwijs in kaart wordt gebracht. De rol van de invloed van 

kind-, gezins-, en onderwijsfactoren hierin zal ook bepaald worden.

“Sociale ervaringen met leeftijdgenoten in de (vroege) adolescentie zijn belangrijk voor het welbevinden en de ont-

wikkeling van vaardigheden op verschillende gebieden, inclusief sociale en communicatieve vaardigheden. De rol 

van de communicatiebarrière tussen dove/slechthorende en horende kinderen moet hierin niet onderschat worden.”

Verloop en invloed van middenoorontsteking
Officiële titel: Maastrichtse Otitis Media met Effusie Studie 1 (MOMES1)

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, AZ Maastricht; KNO, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Looptijd: Sinds 1998 doorlopend

Contactpersoon: Dr. L.J.C. Anteunis, lucien.anteunis@mumc.nl

Otitis Media met Effusie (OME) is een van de meest voorkomende ziekten tijdens de kindertijd. Kennis van het natuur-

lijke beloop van OME is noodzakelijk om beleid en richtlijnen verder te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek is dit 

natuurlijke beloop in de eerste levensjaren te beschrijven en de invloed ervan op de auditieve en communicatieve 

ontwikkeling  te onderzoeken. Kinderen met OME hebben gemiddeld een gehoorverlies van 5-8 dB, wat relatief weinig 

is, maar een kleine groep heeft echter een gehoorverlies van 20 dB en meer en dit voor een langere periode. Dat heeft 

een negatieve invloed op de spraak- en taalontwikkeling.
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Invloed van middenoorontsteking op spraakverstaan
Officiële titel: Maastrichtse Otitis Media met Effusie Studie 2 (MOMES2)

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, AZ Maastricht

Looptijd: Sinds 1995 doorlopend

Contactpersoon: Dr. L.J.C. Anteunis, lucien.anteunis@mumc.nl

Otitis Media met Effusie (OME) is een van de meest voorkomende ziekten tijdens de kindertijd. Het doel van MOMES2 is 

nagaan of perioden van OME en gehoorverlies in de eerste twee levensjaren een invloed hebben op het auditief en 

communicatief functioneren van 6-jarigen. OME leidt tot een wisselend gehoorverlies. We verwachten dat deze 

wisselende gehoorverliezen leiden tot een wisselende auditieve input en dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de 

ontwikkeling van o.a. de spraakperceptie. Zo blijkt dat het voorkomen van OME en perioden van gehoorverlies een 

significant negatief effect hebben op het spraakverstaan in ruis bij de 6-jarigen.

Inzicht in compensatiestrategieën van kinderen met taal- en leesproblemen
Officiële titel:  Spraakperceptie bij kinderen met en zonder risico op taalstoornissen [Speech perception in 

children with or at risk for language disorders]

Uitvoerende organisaties: KNO/Audiologie, MUMC, Maastricht

Looptijd: 09/2006 - 05/2011

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. A. Zumach, anne.zumach @mumc.nl 

Het onderzoeksproject is gericht op de perceptie van spraak van kinderen die een risico hebben op taalproblemen en 

kinderen met gesignaleerde leesproblemen of taalontwikkelingsstoornissen. De eerste groep - de kinderen met 

potentieel risico voor taalproblemen - is een prospectief gevolgde groep bestaand uit gezond geboren kinderen uit het 

MOMES1 project. Een subset van deze kinderen heeft in een vervolgonderzoek geparticipeerd op de leeftijd van 7 jaar. 

In dit vervolgproject wordt onderzocht of het voorkomen van Otitis Media en gehoorverlies in de eerste twee levensja-

ren invloed heeft op auditieve en communicatieve vaardigheden.

Daarnaast is het onderzoek gericht op de spraakwaarneming van kinderen met taal- ontwikkelingsstoornissen en 

leesproblemen. Eerder onderzoek wijst er op dat beide groepen problemen hebben met spraakperceptie, vooral als de 

spraak verstoord wordt door achtergrondruis. Het onderzoek is gericht op reactiepatronen van kinderen in verschillende 

spraakperceptie taken (lexicale decisie en perceptie van zinnen in achtergrondruis).

“Kinderen met een geschiedenis van OM hebben een verhoogd risico voor een taalprobleem in de eerste levensja-

ren. Echter, het is nog steeds onduidelijk welke invloed deze aandoening heeft op de auditieve en communicatieve 

ontwikkeling op de lange termijn.”

Leren grenzen aan te geven
Officiële titel: Weerbaarheid bij peuters met een auditieve en/of communicatieve beperking 

Uitvoerende organisaties: Centrum voor Gezinsbegeleiding, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel 

Looptijd: 06/2009 - 12/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. D. Hermans, d.hermans@kentalis.nl

Grenzen aangeven is belangrijk voor iedereen, maar voor kinderen met een auditief en/of communicatieve beperking is 

dit niet altijd makkelijk. Aandacht voor weerbaarheid bij deze doelgroep is dus belangrijk. Toegesneden middelen zijn 

echter zeer beperkt tot niet voorhanden. Recentelijk is het themapakket “Weerbaarheid 2-4 jaar” van LOOPP binnen het 

Centrum voor Gezinsbegeleiding (experimenteel) in gebruik en is de wens ontstaan het pakket structureel uit te breiden 

en aan te passen aan de doelgroep. In dit project wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar de theoretische  achter-

gronden, ontwikkelde materialen en effectstudies naar de weerbaarheid van jonge kinderen. Tevens zal het bestaande 

themapakket worden aangepast zodat deze geschikt is voor de doelgroep peuters met een auditieve en/of communica-

tieve beperking en wordt een effectstudie opgezet naar de werkzaamheid van het aangepaste pakket. 

“Kinderen met een auditieve beperking worden sneller overbeschermd door hun ouders, hierdoor is het lastiger om 

zelf weerbaar te worden. Het is goed als ouders zich hiervan bewust zijn.”
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Leerlingen helpen met het begrijpen van teksten
Officiële titel: Vocabulaire-ontwikkeling en woordkenmerken bij auditief beperkte en horende leerlingen

Uitvoerende organisaties:  Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Behavioural Science Institute, Radboud 

Universiteit, Nijmegen

Looptijd: 03/2007 - 03/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. K.M. Coppens, k.coppens@pwo.ru.nl

In de hedendaagse samenleving is het van groot belang om geschreven teksten te kunnen begrijpen. Voor het 

begrijpen van deze teksten is woordenschat zeer belangrijk. In deze studie volgen we vier jaar lang de woordschat van 

horende en auditief beperkte leerlingen die in het schooljaar 2007-2008 in groep 5, 6, 7 of 8 zaten. In 2008, 2009 en 2010 

hebben we twee woordenschattaken afgenomen. Met de resultaten van het project brengen we de ontwikkeling van 

leeswoordenschat bij horende en auditief beperkte leerlingen in kaart. Vervolgens willen we de volgende vragen 

proberen te beantwoorden: 

1. Lopen auditief beperkte leerlingen achter op meerdere onderdelen van woordenschat (soorten kennis)?

2. Zijn alle woorden even moeilijk voor auditief beperkte kinderen?

3. Lopen auditief beperkte leerlingen de achterstand in, of wordt die juist groter?

4. Lopen alle auditief beperkte leerlingen achter?

5. Waarom doen sommige leerlingen het beter/slechter dan andere?

We relateren de ontwikkeling van de woordenschat dus aan verschillende woord- en kindkenmerken en vervolgens ook 

nog aan begrijpend lezen, om een volledig beeld te krijgen. 

“In ons project vonden we dat een eenvoudige en snel af te nemen toets voor oppervlakkige woordkennis, de diepere 

woordkennis van leerlingen in het Cluster 2 onderwijs voorspelt. Op grond van deze bevinding en met behulp van 

een NWO Gamma Meerwaarde subsidie gaan we nu aan de slag om een digitale, genormeerde woordenschattoets te 

maken! Zo kunnen we onze theoretische bevindingen dus meteen bruibaar maken voor de praktijk!”
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Achteruitgang van je gehoor, wat betekent dat voor oudere mensen?
Officiële titel:   Longitudinaal onderzoek naar de psychosociale gevolgen van gehoorverlies en 

mogelijkheden voor interventies na screening [Longitudinal assessment of psychosocial 

consequences of hearing impairment and possibilities of interventions following 

screening]

Uitvoerende organisatie: KNO / Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 05/2008 - 06/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. M. Pronk, MSc, m.pronk@vumc.nl

Het eerste doel van dit researchproject is om de longitudinale impact van het gehoor van ouderen op depressie en 

eenzaamheid vast te stellen (subproject 1). De verschillen en overeenkomsten tussen zelf gerapporteerd gehoor en het 

met spraak-in-ruistests gemeten gehoor worden onderzocht. 

Ten tweede willen we gedurende een paar jaar de effecten van het veranderende gehoor bij ouderen op psychosociaal 

welbevinden nagaan. 

Ten slotte, in deelproject 3, voeren we een longitudinale vergelijking uit op steekproeven uit de Nederlandse ‘Longitudi-

nal Aging Study Amsterdam’ (LASA) en de longitudinale Zweedse ‘Gothenburg study’. Naast zelfrapportages bieden de 

Zweedse data de kans om toonaudiometrische gegevens te vergelijken met SNT-data uit LASA. 

Het vierde doel van dit project is het uitvoeren van een wetenschappelijk literatuuronderzoek om aldus een overzicht en 

beschrijvingen te krijgen van alle typen gehoorrevalidatie voor slechthorende volwassenen die opgespoord zijn via een 

gehoorscreeningsprogramma onder volwassenen.

*** NIEUW ***

Tweede fase van de Nationale Longitudinale Studie naar Horen
Officiële titel:  Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) - tweede meetronde

Uitvoerende organisatie: KNO/Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 09/2010 - 09/2014

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Dr. S.E. Kramer, se.kramer@vumc.nl

Het eerste promotieproject binnen de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) onderzocht de impact van 

slechthorendheid op psychosociale gezondheid, werk en zorggebruik. Het doel van de huidige studie is om een tweede 

meetcyclus uit te voeren. De staat van het gehoor na een periode van 5 jaar wordt onderzocht in relatie tot een serie 

condities en variabelen (bv. verandering in psychosociaal, sociaal en emotioneel functioneren, arbeidsparticipatie en 

zorggebruik). Ook worden hoortoestelgebruik, factoren die acceptatie van het hoortoestel beïnvloeden en langeter-

mijneffecten van hoortoestelacceptatie onderzocht. Ten slotte is ook een doel het vergroten van het aantal deelne-

mers om de relaties tussen demografische gegevens, gehoorverlies en comorbiditeit beter te kunnen beschrijven. De 

resultaten zullen meer licht werpen op de rol van het gehoorvermogen in het dagelijks leven en de effecten van 

gehoorrevalidatie. Dergelijke informatie is nodig om beleid in gezondheidszorg adequaat te ontwikkelen en 

organiseren.

*** NIEUW ***

Gehoor en evenwicht meten in een langlopend bevolkingsonderzoek
Officiële titel: Gehoor bij ouderen in het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO)

Uitvoerende organisatie:  KNO/Audiologie, Erasmus MC; in samenwerking met vele andere afdelingen in het Erasmus 

MC, o.a. epidemiologie, radiologie, psychiatrie en genetica

Looptijd: 01/2011 - nog niet bekend

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: N.C. Homans, n.homans@erasmusmc.nl
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ERGO is een langlopend bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC onder 15.000 mensen van 45 jaar en ouder in de 

Rotterdamse wijk Ommoord. We onderzoeken gezondheidsproblemen die op oudere leeftijd veel voorkomen. Dankzij 

dit uitvoerige onderzoek komen we steeds meer te weten over het ontstaan en verloop van ziekte bij ouderen. Op deze 

manier kan ERGO een bijdrage leveren aan een samenleving waarin we gezond ouder kunnen worden. Sinds 2011 wordt 

in ERGO nu ook het gehoor en de evenwichtsfunctie gemeten. De uitkomsten van het gehooronderzoek kunnen 

worden vergeleken met een schat aan medische en genetische data. Hierdoor kan er snel meer bekend worden over 

oorzaken en verloop van slechthorendheid in deze groep. Ook het effect van gehoorverlies op andere functies zal 

onderzocht worden.

“Waar vind je een researchcentrum met een eigen MRI zomaar midden in een woonwijk? Enorm stimulerend om in 

deze goed georganiseerde studie mee te kunnen draaien.”

*** NIEUW ***

Participatie van dove en slechthorende studenten optimaliseren
Officiële titel:  Al gehoord? De geluidsomgeving bij studeren.

Uitvoerende organisatie:  Fachgruppe Allgemeine Sonder- und Rehabilitationspädagogik, Universiteit Oldenburg, 

Duitsland; Institute für Sonder- und Rehabilitationspädagogik, Universiteit Oldenburg, 

Duitsland; Orthopedagogiek & Klinische Onderwijskunde, Basiseenheid Orthopedagogiek, 

Rijksuniversiteit Groningen; Orthopedagogiek, ihb (jonge) kinderen in jeugdzorg, 

Basiseenheid Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen; Beppie van den Bogaerde, 

Kenniscentrum Educatie, Lectoraat Dovenstudies, Hogeschool Utrecht. 

Looptijd: 01/2010 - 01/2013

Ard en omvang: promotie-onderzoek; 3 mensjaren

Contactpersoon: G. Jacobs, g.jacobs@uni-oldenburg.de

Dit betreft een onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor de participatie en interactie van 

studenten met gehoorproblemen. In de eerste fase worden de auditieve en audiologische omstandigheden van alle 

studenten van Universiteit van Oldenburg (Duitsland), Universiteit Groningen en Hogeschool Utrecht in kaart gebracht 

(kwantitatief onderzoek). Hierop volgt een kwalitatief onderzoek naar de studiebeleving van studenten met gehoorpro-

blemen. De resultaten zullen leiden tot aanbevelingen om onderwijs- en leeromgevingen te verbeteren voor alle 

studenten, maar met name die studenten die problemen ervaren met horen.

Zorg rondom slechthorenden beter organiseren
Officiële titel: Ouderen, slechthorendheid en hoortoestelgebruik

Uitvoerende organisaties:  KNO/Audiologie, AZ Maastricht; deelaspecten in samenwerking met KNO, Medisch 

Spectrum Twente, KNO/Audiologie, AMC, Amsterdam; KNO/Audiologie, Erasmus MC, 

Rotterdam

Looptijd: Sinds 1996 doorlopend

Contactpersoon: Dr. L.J.C. Anteunis, lucien.anteunis@mumc.nl 

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de epidemiologie van slechthorendheid, het ziektegedrag van 

slechthorenden en het evalueren van de doelmatigheid van de zorgketen voor slechthorenden. Hoewel ongeveer 10% 

van de bevolking baat zou hebben bij een hoortoestel, gebruikt minder dan 3% er daadwerkelijk een. Slechthorenden 

zijn niet bereid om tegen elke prijs een hoortoestel te gebruiken. Het is ook nog niet goed mogelijk om de ervaren winst 

van een hoortoestel alomvattend te evalueren. Een beter inzicht in voornoemde factoren helpt bij het beheersen van de 

kosten en het opzetten van een doelmatige organisatie van de zorg voor slechthorenden. 

“De deregulering van de zorg verplicht iedereen, de slechthorende zowel als de professional, om na te denken over 

nieuwe vormen van zorg zonder aan kwaliteit in te boeten. Wil de slechthorende zich als cliënt of als patiënt gedra-

gen? Wat is het ‘eigene’ van het vakgebied van elke zorgverstrekker en hoe stem je dat op elkaar af?  Het is bemoedi-

gend om vast te stellen dat alle partners in de zorg, in onderling overleg, tot verandering bereid zijn.”
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Vergelijking van drie tinnitusbehandelingen
Officiële titel:  Functionality and Efficiency of Differently Structured Tinnitus Education Programs 

(FEDSTEP)

Uitvoerende organisaties:  Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam; CI-teams, 

Nijmegen, Rotterdam en Utrecht; Gezinsbegeleidingsdiensten, Zwolle, Rotterdam en 

Amsterdam

Looptijd: 01/2011 - 01/2014

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. S. Kaldenbach, skaldenbach@nsdsk.nl

Chronische subjectieve tinnitus (oorsuizen) is de waarneming van een betekenisloos geluid zonder externe geluidbron 

en ontstaat vaak als gevolg van gehoorschade. De aandoening komt voor bij 10-15% van alle volwassenen, van wie 20% 

klinische interventie nodig hebben. Gezien de verwachte toename van slechthorendheid door vergrijzing en toename 

van lawaaischade, wordt verwacht dat de toch al grote vraag naar audiologische (tinnitus)zorg alleen maar gaat 

toenemen en dat daardoor wachtlijsten toenemen. Verder kan goede tinnitusbegeleiding uitval uit de maatschappij 

tegengaan en daardoor extra lasten voor de samenleving voorkomen. In dit project wordt nagegaan welke manier van 

aanbieden van tinnituseducatie leidt tot kwalitatief betere zorg en minder zorgconsumptie. Drie vormen worden 

vergeleken: twee individuele- en een groepsbehandeling. 

“Patiënten met tinnitus (oorsuizen) geven vaak aan grote angst te hebben nooit meer stilte te kunnen ervaren. De 

angst dit alleen te moeten dragen kan beklemmend zijn. Deze patiënten snel en kundig te kunnen helpen, kan hun 

kwaliteit van leven enorm doen toenemen. Onderzoek naar de beste manier om dit te doen, kan de tinnituszorg een 

steviger ‘evidence based’ basis geven.”

Technologie om begeleiding op afstand te kunnen bieden
Officiële titel: Beeldtelefonie in Gezinsbegeleiding (BIG)

Uitvoerende organisaties: PonTeM R&D, Centrum voor Gezinsbegeleiding, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel

Looptijd: 09/2008 - 12/2011

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Dr. B.A.G. Elsendoorn, b.elsendoorn@kentalis.nl

In het project wordt onderzocht of de inzet van beeldtelefoons en webcams een probaat hulpmiddel is om zeer jonge 

dove cliënten en hun ouders op afstand te begeleiden. Het project is zeer relevant voor de praktijk. Wanneer kan worden 

aangetoond dat het gebruik van moderne beeldtelefonie en webcams een waardevolle aanvulling is op het huidige 

aanbod van ambulante begeleiding, kan dit hulpmiddel op reguliere basis ingezet gaan worden. Hierdoor zal een meer 

intensieve begeleiding geleverd kunnen worden en kan de kwaliteit van de zorg verder worden verhoogd. Bovendien 

zal het de flexibiliteit van het zorgaanbod verhogen, omdat nu ondersteuning geleverd kan worden op tijden die tot nu 

toe bij sommige cliënten niet mogelijk waren (bv. ‘s ochtends vroeg), omdat de afstand te groot is om op die tijd 

aanwezig te kunnen zijn. Een tweede mogelijkheid is het inzetten van deze technologie voor het direct en illustratief 

kunnen beantwoorden van vragen van buiten het werkgebied, zowel op het gebied van contacten met cliënten als het 

coachen van collega’s (inclusief medewerkers van collega-instellingen, die vaak met vergelijkbare vragen bij het 

Centrum voor Gezinsbegeleiding aankloppen).

*** NIEUW ***

Genetische counseling verbeteren 
Officiële titel: Erfelijk gehoorverlies en psychofysica van het binnenoor

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen; HNO-klinik Helios Klinikum, Krefeld; HNO-klinik  

St. Antonius Hospitaal, Kleve; Audiologie, VUmc, Amsterdam

Looptijd: 07/2010 - 12/2011 

Aard en omvang: promotie-onderzoek; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. E. van Beelen, e.vanbeelen@kno.umcn.nl
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Dit project heeft als doel om de genetische counseling aan patiënten en families in de grensregio Nederland-Duitsland 

te verbeteren. De incidentie van dubbelzijdige perceptieve slechthorendheid of doofheid is in Nederland ongeveer 1 op 

700 geboortes. Hiervan is ruim 50% hereditair bepaald en 50% verworven. De erfelijke oorzaken kunnen worden 

onderverdeeld in recessief (DFNB, 80%), dominant (DFNA, 15%) en syndromaal. De genen die betrokken zijn bij de 

populatie in het grensgebied van Nederland-Duitsland zijn nog niet allemaal bekend. Middels familiestudies en linkage 

analyse of new generation sequencing willen wij deze genen zowel genotypisch als fenotypisch in kaart brengen. De 

samenwerking tussen het UMCN en de Helios-kliniek (Krefeld) zal uiteindelijk leiden tot een gelijkwaardige otogenetica-

polikliniek in zowel het Radboud als de Helios-kliniek. Tevens zal ten behoeve van de fijnanalyse van de binnenoorfunc-

tie een brede testbatterij gebruikt worden. Hiermee kan bepaald worden hoe het aangedane gen de functie van het 

binnenoor beïnvloedt. Dit zal leiden tot betere aanpassing van gehoorrevalidatie.  

*** NIEUW ***

Versnelling in identificatie van doofheidsgenen 
Officiële titel: Verbetering van zorg voor erfelijk gehoorverlies 

Uitvoerende organisaties:  KNO, Hearing & Genes, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition 

and Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 09/2011 - 09/2016 

Aard en omvang: overig R&D-project; 5 mensjaren

Contactpersoon: Dr. R.J.E. Pennings, r.pennings@kno.umcn.nl

De afgelopen 15 jaar is ongeveer 20% van alle genen voor erfelijke slechthorendheid geïdentificeerd. Whole exome 

sequencing, een nieuwe techniek om alle exonen van alle humane genen in één keer te screenen, wordt vanaf 2011 in 

Nijmegen als klinische routine diagnostiek toegepast op erfelijke slechthorendheid. Het aantal geïdentificeerde genen 

voor erfelijke slechthorendheid zal hierdoor wereldwijd snel toenemen. 

Dit onderzoek heeft als doel de zorg voor patiënten met erfelijke slechthorendheid te verbeteren. In dit onderzoek 

worden1.000 slechthorende patiënten in vijf jaar klinisch en genetisch onderzocht. Het onderzoek richt zich met name 

op de klinische kenmerken van erfelijk gehoorverlies, zoals progressie en type gehoorverlies, of het vestibulair systeem 

aangedaan is en of er relaties zijn met radiologische kenmerkende binnenoorafwijkingen. Dit zal de counseling van 

erfelijke slechthorendheid flink verbeteren en beter antwoord kunnen geven op vragen over de oorzaak, over de mate 

van progressie en over de beste gehoorrevalidatie.

“De komende jaren zullen de meeste humane doofheidsgenen geïdentificeerd worden. Hierdoor zal de diagnostiek 

van erfelijk gehoorverlies steeds gemakkelijker verlopen. Van belang voor de patiënt is niet alleen wat de oorzaak is, 

maar met name ook wat voor consequenties dat heeft voor het gehoor in de toekomst en welke vorm van gehoor-

revalidatie het beste aansluit bij de onderliggende oorzaak. Deze studie probeert op deze laatste vragen antwoord 

te geven.”
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*** NIEUW ***

Inzetten van ICT en moderne media om hoogwaardige zorg te bieden
Officiële titel: E-Care: Hulp op afstand (ECHO)

Uitvoerende organisaties: Zorg, E&I, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint-Michielsgestel; Ministerie van VWS

Looptijd: 04/2011 - 10/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. B.A.G. Elsendoorn, b.elsendoorn@kentalis.nl

Primair doel van het programma In voor Zorg! (IVZ) is de sector langdurige zorg toekomstbestendig te maken. Dit 

vertaalt zich naar indicatoren op drie terreinen: financiële positie, personele inzetbaarheid en kwaliteit. Binnen Kentalis 

onderzoeken we hoe toepassing van informatietechnologie en moderne media kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaar-

dige zorg aan cliënten. Binnen het ECHO-project wordt een klein aantal pilotonderzoeken opgestart binnen (een regio 

van) Kentalis. De resultaten hiervan hebben een voorbeeldfunctie voor (de ontwikkeling van) verdere toepassingen voor 

de gehele sector.

“Cliënten ontvangen kwalitatief hoogwaardige zorg en begeleiding in een naar tijd en plaats flexibeler vorm.”

*** NIEUW ***

In kaart brengen van communicatie van doofblinde autistische cliënten
Officiële titel:  Termijn-effectstudie naar communicatieondersteuning vanuit de Comvoor-V indicatie 

(ComVoor-V)

Uitvoerende organisatie:  Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, 

Koninklijke Kentalis, Koninklijke Visio, Bartiméus, MPI Spermalie, Centrum Ganspoel

Looptijd: 09/2009 - 02/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Drs. W. Denteneer-Van der Pasch, w.denteneer@kentalis.nl

Doofblinde cliënten zijn beperkt in hun visuele en auditieve waarneming. Doofblinde en autistische cliënten nemen 

daarnaast vaak fragmentarisch waar, waardoor zij vaak een heel andere dan de gebruikelijke betekenis toekennen aan 

hetgeen zij waarnemen. Om deze cliënten te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling moeten we zo optimaal 

mogelijk met hen kunnen communiceren. Daarvoor moeten we weten wat hun mogelijkheden zijn in die communicatie. 

Wat kan iemand via zijn visus en zijn gehoor bijvoorbeeld nog wel en wat niet? In hoeverre kan hij uit de voeten met 

tactiele informatie? Welke manier van communiceren heeft zijn voorkeur? Hoe fragmentarisch is de wereld voor deze 

cliënt en hoe beangstigend is dat voor hem?  De ComVoor-V brengt deze communicatiemogelijkheden van cliënten in 

kaart. Het instrument is gebaseerd op de ComVoor, die is ontwikkeld voor mensen met autisme. In dit onderzoek, dat 

breed binnen de sector Zintuiglijk Beperkten wordt uitgevoerd, wordt de ComVoor-V gevalideerd en genormeerd. In de 

huidige tweede fase wordt nagegaan of de resultaten op de ComVoor-V voldoende informatie bieden voor de ontwikke-

ling en inzet van communicatieve ondersteuning aan de cliënt en wat vervolgens de effecten van die ondersteuning 

zijn. 

“De ComVoor-V draagt bij aan de verbetering van de communicatie tussen cliënt en hulpverlener en bevordert daar-

mee indirect het welbevinden van de cliënt.”
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*** NIEUW ***

Betere assessment, betere afstemming 
Officiële titel: Webgebaseerd Expertsysteem Dynamische Assessment

Uitvoerende organisaties:  E&I, PonTeM R&D, Koninklijke Kentalis, Sint Michielsgestel; Orthopedagogiek, Radboud 

Universiteit Nijmegen; Van Kinsbergen/Modem; Fontys Hogeschool, Tilburg

Looptijd: 05/2010 - 06/2012

Aard en omvang: overig R&D-project; 2 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. H. van Balkom, h.vanbalkom@kentalis.nl

De constructie van een webgebaseerd expertsysteem voor dynamische assessment (WBE-DA) gericht op kinderen (5-15 

jaar) met meervoudige beperkingen. Het systeem is bedoeld om het ontwikkelingsgericht en ‘op maat’ aanbieden van 

communicatieondersteuning te bevorderen en te verbeteren. De expertise en ervaring die daarvoor nodig is, is niet 

overal even eenvoudig aanwezig. De opzet van deze webgebaseerde omgeving wil daar verandering in brengen. De 

webomgeving is bedoeld voor praktijkondersteuners (behandelaars, leerkrachten, woon-/activiteitenbegeleiders, 

verzorgers) in de gehandicaptenzorg. En vooral in de zorg, het onderwijs en ondersteuning voor kinderen met zintuig-

lijke en/of meervoudige beperkingen in de communicatie, al dan niet samengaand met autisme.

“Verbeterde assessment draagt bij aan een betere afstemming van het hulpaanbod op de mogelijkheden van het kind.”

*** NIEUW ***

Hoe leren kinderen met een (auditief-)verstandelijke beperking technisch lezen?
Officiële titel:  Woorddecodeervaardigheden (technisch lezen) bij verstandelijk en auditief-verstandelijk 

beperkte kinderen

Uitvoerende organisatie:  Orthopedagogiek, Radboud Universiteit, Nijmegen; Expertise & Innovatie, Koninklijke 

Kentalis, Sint Michielsgestel

Looptijd: 09/2011 - 09/16

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. H.van Balkom, h.vanbalkom@kentalis.nl

Het project beoogt inzicht te geven in het verloop van beginnende geletterdheid bij verstandelijk en auditief-verstande-

lijk beperkte kinderen van 5 tot 7 jaar. In dit cohortonderzoek (kinderen met verstandelijke en auditieve beperkingen, 

kinderen met verstandelijke beperkingen en leeftijdgenoten zonder beperkingen) ligt de nadruk op auditieve waarne-

ming, fonologisch bewustzijn, letterkennis en elementaire lees- en spellingvaardigheden en kritieke succesfactoren in 

de thuis- en schoolomgeving. Met behulp van variantie- en regressietechnieken wordt nagegaan welke kind- en 

omgevingsvariabelen de ontwikkeling van beginnende geletterdheid binnen en tussen groepen bepalen.

“Meer inzicht in de wijze waarop deze kinderen het proces van beginnende geletterdheid doorlopen biedt betere 

mogelijkheden om dit proces goed te ondersteunen.”

*** NIEUW ***

Hoe leren kinderen met een (auditief-)verstandelijke beperking begrijpend lezen?
Officiële titel: Begrijpend lezen bij kinderen met een verstandelijke en auditief-verstandelijke beperking

Uitvoerende organisatie:  Orthopedagogiek, Radboud Universiteit, Nijmegen; Expertise & Innovatie, Koninklijke 

Kentalis, Sint Michielsgestel

Looptijd: 09/2011 - 09/16

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5 mensjaren

Contactpersoon: Prof.dr. H.van Balkom, h.vanbalkom@kentalis.nl

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid in de schoolloopbaan van kinderen. Het kan worden gezien als het 

product van de vaardigheid in woorddecoderen en de vaardigheid in begrijpend luisteren. Ook de woordenschat speelt 

een belangrijke ondersteunende rol. Het onderzoek vindt plaats met drie cohorten van 100 kinderen: verstandelijk en 

auditief-verstandelijk beperkte kinderen en leeftijdgenoten zonder beperking. Vanaf de leeftijd van 9 jaar worden op 

drie momenten met tussenpozen van een jaar verschillende taken afgenomen op het terrein van gehoor, auditieve 
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waarneming, auditief en visueel geheugen, woordenschat, begrijpend luisteren, woorddecodeer-vaardigheid, begrij-

pend lezen en intelligentiemeting. Tussentijds worden aan de hand van observaties en interviews het thuisaanbod in 

geletterdheid, de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de verwachtingen van ouders en leerkrachten in kaart gebracht. 

Nagegaan wordt welke kind- en omgevingsvariabelen de ontwikkeling van begrijpend lezen binnen en tussen groepen 

bepalen.

“De inzichten moeten leiden tot verbetering van het onderwijs in begrijpend lezen. Daarmee krijgen verstandelijk en 

auditief-verstandelijk beperkte kinderen meer kansen op volwaardige maatschappelijke participatie.”

Kennis vergroten over communicatieproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking
Officiële titel:  Communicatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Assessment en interventie 

van perceptieve en productieve functiestoornissen.

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 01/2008 - 01/2012

Aard en omvang: promotieonderzoek; 5,5 mensjaren

Contactpersoon: Mw. M.C. Coppens-Hofman MSc, m.coppens@cukz.umcn.nl

Doel van dit onderzoek is om bij volwassen mensen met een verstandelijke beperking, beperkingen in mondelinge 

communicatie op te sporen die het gevolg zijn van specifieke functiestoornissen, deze te diagnosticeren en voor deze 

functies specifieke behandelingen te ontwikkelen. Aandachtsgebieden zijn hier de relatief onafhankelijke input- en 

outputfuncties: auditieve verwerking en spraakperceptie (input) en aansturing van spraak en spraakmotoriek (output). 

Met dit onderzoek worden onderliggende stoornissen in de spraakproductie en spraakwaarneming specifiek in kaart 

gebracht en adequate interventiemethoden ontwikkeld.

“Spraak kunnen verstaan en verstaan wórden zijn essenties om goed te kunnen communiceren. Wanneer iemand 

een verstandelijke beperking heeft, kunnen de nadelen van minder goed kunnen communiceren zó groot zijn dat ze 

zelfredzaamheid belemmeren. Met dit onderzoek wordt de komende jaren naar meer kennis gezocht over specifieke 

spraak- en gehoorproblemen bij deze doelgroep om optimale begeleiding en interventies te kunnen bieden.”

Genetisch onderzoek naar erfelijk gehoorverlies 
Officiële titel:  Opheldering van de moleculaire oorzaken van dominant en recessief overervend niet-

syndromaal gehoorverlies (DEAFGEN)

Uitvoerende organisaties:  KNO, Antropogenetica, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen; Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences

Looptijd: Doorlopend project sinds 01/2000

Aard en omvang: promotie-, postdoc- en afstudeeronderzoek; jaarlijks 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.Dr. H. Kremer, h.kremer@antrg.umcn.nl

Gehoorverlies zonder verdere andere symptomen (niet-syndromaal gehoorverlies) is genetisch zeer heterogeen. Dat wil 

zeggen dat er defecten in meerdere genen erfelijk gehoorverlies kunnen veroorzaken. Er zijn nu reeds meer dan 60 

genen bekend die betrokken zijn bij erfelijk gehoorverlies. Het is duidelijk dat nog een groot aantal doofheidsgenen 

wacht op identificatie. Er zijn zowel dominant (DFNA) als recessief (DFNB) overervende vormen van slechthorendheid. Bij 

dominante vormen is slechts een van de twee aanwezige kopieën van een gen defect. Bij recessieve vormen zijn beide 

kopieën defect. Ook geslachtsgebonden overerving komt voor met een gendefect op het X-chromosoom. Om het 

onderliggende gendefect te vinden volgen we (combinaties van) verschillende strategieën waaronder familiestudies 

(koppelingsonderzoek) en het zogenaamde ‘whole exome sequencing’ waarbij we naar defecten zoeken in de eiwitco-

derende delen van vrijwel alle bekende genen (exonen). De families in het onderzoek naar dominant overervend 

gehoorverlies zijn veelal Nederlandse families. De families met recessief gehoorverlies die wij bestuderen komen 

behalve uit Nederland ook uit Pakistan en Turkije. In de afgelopen drie jaar hebben we 6 nieuwe doofheidsgenen 

gevonden. In landelijk project met de andere academische ziekenhuizen proberen we de oorzaken van erfelijke 

slechthorendheid voor Nederland in kaart te brengen.

“Identificatie van het genetisch defect is essentieel voor goed erfelijkheidsadvies aan patiënten en hun families en 

voor het geven van een prognose. Ook kan het kennen van het genetisch defect in een patiënt van belang zijn bij de 

keuze van het type hoortoestel of al of niet een cochleair implantaat. Hiervoor is het opsporen van doofheidsgenen 
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van cruciaal belang. Daarnaast geeft het identificeren van de genen kennis op over het functioneren van het binnen-

oor. Dit vormt de basis voor mogelijke strategieën voor behandeling.”

Genetisch onderzoek rondom Usher-syndroom 
Officiële titel:  Opheldering van de pathogenetische mechanismen in Usher syndroom: nieuwe 

aangrijpingspunten voor diagnostiek en therapie (USH)

Uitvoerende organisaties:  KNO, Antropogenetica, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and 

Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen; Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences

Looptijd: Doorlopend project sinds 01/2003

Aard en omvang: promotie- en postdoconderzoek; jaarlijks 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. H. Kremer, h.kremer@antrg.umcn.nl

Patiënten met het erfelijke Usher syndroom, verliezen volledig of gedeeltelijk zowel het vermogen om te horen als het 

vermogen om te zien. Defecten in het USH2A-gen vormen de belangrijkste oorzaak. De lange variant van het USH2A-

eiwit steekt door de membraan heen en een klein deel ervan zit in de cel. Het is zeer waarschijnlijk dat er signalen van 

buiten de cel door geeft naar binnen via eiwitten die een interactie aangaan met het deel van het USH2A-eiwit dat in de 

cel steekt. Het identificeren van deze eiwitten levert belangrijke informatie op over de functie van het USH2A-eiwit. 

Aansluitend willen we de biologische relevantie en de functie van het USH2A-eiwitcomplex verder uitdiepen door 

onderzoek te doen in dieren met defecten in het USH2A-gen: de muis en de zebravis. Ook zullen we het gen uitschake-

len in muizenretina’s die we buiten het oog van de muis een beperkte tijd in leven houden en bestuderen. De genen die 

coderen voor de interactoren zullen worden onderzocht op defecten bij Usher syndroom patiënten. Behalve voor 

USH2A doen we vergelijkbaar onderzoek voor andere Usher eiwitten.

Genetisch onderzoek naar otosclerose 
Officiële titel: Otosclerose familiestudie

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 09/2009 - 12/2011 

Aard en omvang: promotieonderzoek; 1,5 mensjaar

Contactpersoon: Dr. H.P.M. Kunst, h.kunst@kno.umcn.nl

Eerder werd succesvol samengewerkt met de Medische Genetica Antwerpen om genkoppeling (en in de toekomst 

genisolatie) te bereiken voor otosclerose. Tot nu toe zijn 8 typen herkend, Otsc 1-8, waarvan 7 met genkoppeling 

beschreven zijn. Typen Otsc 5 en Otsc 7 zijn vanuit Nijmegen beschreven. In 2007 en 2008 is opnieuw gestart met het 

verrichten van familiestudies voor otosclerose. Een grote voldoende informatieve familie uit die periode werd als 

resultaat recent aan Medische Genetica Antwerpen voor genkoppeling overgedragen. In 2009 zijn opnieuw 2 grote 

otosclerosefamilies bestudeerd. Deze zijn/worden in 2009 voor genkoppelingsstudies aan Antwerpen overgedragen.

Succesvol genetisch onderzoek naar erfelijk gehoorverlies 
Officiële titel: Phenotype-genotype studies van erfelijk gehoorverlies

Uitvoerende organisaties:  KNO, Otogenetisch Laboratorium, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for 

Brain, Cognition and Behaviour, Centre for Neuroscience, Nijmegen; Medische Genetica, 

Universiteit Antwerpen, België; Boys Town National Research Hospital, Omaha, VS

Looptijd: Doorlopend project

Aard: Postdoc- en promotieonderzoek

Contactpersoon: Prof.dr. C. Cremers, c.cremers@kno.umcn.nl

Sinds 1972 zijn in Nijmegen oorzakelijke en klinische beschrijvende studies van erfelijk gehoorverlies zeer succesvol. Met 

de komst van genkoppelingsstudies en genidentificatiestudies is het mogelijk beschrijvingen van uiterlijke eigenschap-

pen (fenotype) te produceren op basis van de erfelijke informatie in de genen (genotype). Tegelijk is het mogelijk 

geworden om op basis van gendiagnostiek diagnoses te verschaffen. In samenwerking met buitenlandse otogenetische 

centra alsook het Nijmeegs Otogenetische laboratorium zijn grote vorderingen geboekt. Door deze studies is het 

laboratorium in Nijmegen een belangrijke landelijke faciliteit en referentiepunt geworden. Daarnaast is een polikli-

niekspreekuur voor genetic counseling over erfelijk gehoorverlies gerealiseerd. Nederlandse families kunnen zich 

bovendien aanmelden om op researchbasis de oorzaak van hun gehoorverlies onderzocht te krijgen.



78 Gehoor in Onderzoek 2011

Studie naar het Turner-syndroom 
Officiële titel: Turner Syndroom

Uitvoerende organisaties:  KNO, UMC St. Radboud, Nijmegen; Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Centre for Neuroscience, Nijmegen

Looptijd: 07/2009 - 07/2013

Aard en omvang: promotieonderzoek; 1 mensjaar

Contactpersoon: Dr. H.P.M. Kunst, h.kunst@kno.umcn.nl

“Een genotype- en phenotypecorrelatie voor het Turner-syndroom wordt beschreven. Momenteel is een groep van 

ongeveer 60 kinderen geanalyseerd. Een zelfde studie zal verricht worden op een groep volwassen Turner-patiënten. 

Artikelen zullen worden gepubliceerd in tijdschriften en een proefschrift.”

De invloed van de auditieve en akoestische omgeving onderzocht
Officiële titel: Een veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Uitvoerende organisaties:  Orthopedagogiek, Kunstmatige Intelligentie, School of Behavioral and Cognitive 

Neurosciences, Rijksuniversiteit Groningen; KNO/Universitair Audiologisch Centrum 

Groningen, UMC Groningen

Looptijd: 08/2010 - 08/2014

Aard en omvang: promotieonderzoek; 4 mensjaren

Contactpersoon: Mw. Prof.dr. C. Vlaskamp, c.vlaskamp@rug.nl  

 

Er is nog nauwelijks onderzoek uitgevoerd naar de bestaande auditieve en akoestische omgeving van mensen met 

visueel en verstandelijke beperkingen, en de invloed hiervan op hun bestaan. Dit is opvallend, omdat  deze mensen 

vanwege hun beperkingen sterk aangewezen zijn op auditieve informatie. Dit project richt zich op de ontwikkeling en 

toepassing van een ‘interventie georiënteerde assessment procedure’ waarin zowel relevante individuele kenmerken in 

het verwerken van geluid als de akoestische omgevingskenmerken worden vastgesteld. Dit wordt enerzijds uitgevoerd 

door middel van het maken van geluidsopnames in de woningen van de cliënten om de auditieve omgeving in kaart te 

brengen. Anderzijds wordt dit gedaan door het maken van video-opnames om de reacties van cliënten op verschillende 

geluiden en geluidsomgevingen vast te stellen. Dit laatste gebeurt in samenwerking met begeleiders en orthopedago-

gen die de cliënten goed kennen.

*** NIEUW ***

Gehoormeting bij mensen met dementie
Officiële titel:  Grootschalig onderzoek naar slechthorendheid bij personen opgenomen in een 

verpleeghuis, met een dementieel syndroom

Uitvoerende organisaties: S.F. Buiskool, logopedist (privé-initiatief); Bewegingswetenschappen, UMCG, Groningen. 

Looptijd: 01/2011 - 01/2013

Aard: postdoc-onderzoek; 1 mensjaar

Contactpersonen: Mw. S.F. Buiskool, s.f.buiskool@multimaat.nl

Aanleiding voor dit onderzoek is het moeizaam onderkennen van slechthorendheid bij mensen met een dementieel 

syndroom. Doel is onderzoek te doen naar het voorkomen van slechthorendheid bij dementerende personen opgeno-

men in het verpleeghuis of verblijvend in een verzorgingshuis, met aanvullende p.g.-zorg. In de periode van 1996 t/m 

2010 is bij ruim 1100 bewoners, die met een dementieel syndroom werden opgenomen op een p.g. afdeling of in een 

verzorgingshuis met aanvullende p.g.-zorg, na opname standaard gehoorscreening gedaan. Daarbij werd zowel 

toondrempelaudiometrie als spraakaudiometrie verricht. In 2011 en 2012 worden de verzamelde gegevens geanaly-

seerd. Daarbij worden diverse verbanden getoetst tussen de mate van slechthorendheid en leeftijd, geslacht, opname in 

het verpleeghuis of verzorgingshuis. Het onderzoek is relevant voor de praktijk. Ouderen geven vaak aan geen proble-

men te hebben met hun gehoor. Door de diagnose dementie worden communicatieproblemen mogelijk teveel 

toegeschreven aan dementie, terwijl slechthorendheid onvoldoende als oorzaak wordt onderkend. Door bekend te 

maken hoe het gehoor is bij deze groep, kan bij benadering van deze kwetsbare groep ouderen, rekening worden 

gehouden met hun auditieve beperking. Hun kwaliteit van leven kan toenemen wanneer er weer een betere communi-

catie mogelijk is.
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“Het onderzoeken van de mate van slechthorendheid bij personen met een dementieel syndroom is belangrijk omdat 

zij zelf en de mensen in hun omgeving dit onvoldoende kunnen onderkennen. Gehoorverlies belemmert de commu-

nicatie en de verminderde communicatie wordt bij een dementieel syndroom juist veelal geduid als onderdeel van de 

cognitieve achteruitgang. De sensorische component wordt hierbij vaak veronachtzaamd c.q. niet onderkend.”
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Academisch Medisch Centrum (AMC)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde  / Klinische en 

Experimentele Audiologie

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

www.ac-amc.nl

Advanced Bionics European Research Centre

Waterfront Research Park 

Galileïlaan 18 

2845 Niel 

België

www.bionicear-europe.com

Centrum Media en Gezondheid 

Peperstraat 35

2801 RD Gouda

www.enter-educate.nl

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Centre for Neuroscience

Geert Grooteplein-Noord 21

6525 EZ Nijmegen

www.ru.nl/neuroscience

Erasmus Medisch Centrum

Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten

Dr. Molewaterplein 50

3015 GE Rotterdam

www.erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Keel-, Neus- en Oorheelkunde / Audiologisch Centrum

Dr. Molewaterplein 40

3015 GD Rotterdam

www.erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Department of Neuroscience

Dr. Molewaterplein 50

3015 GE Rotterdam

www.erasmusmc.nl

Expertisecentrum Gehoor & Arbeid

www.gehoorenarbeid.nl

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

(FENAC)

Postbus 222

3500 AE Utrecht

www.fenac.nl

Hogeschool Utrecht

Lectoraat Dovenstudies

Padualaan 97

3584 CH Utrecht

www.educatie.onderzoek.hu.nl/Data/Lectoraten/

Dovenstudies

Koninklijke Auris Groep

Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning

Bachstraat 9

2807 HZ Gouda

www.auris.nl

Koninklijke Kentalis

Postbus 7

5270 BA Sint-Michielsgestel

Postbus 1329

8001 BH Zwolle

Postbus 1447

5602 BK Eindhoven

www.kentalis.nl

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Keel- Neus- en Oorheelkunde / Audiologisch Centrum

Albinusdreef 2

2333 ZA Leiden

www.lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Pediatrie / Sociale Pediatrie

Albinusdreef 2

2333 ZA Leiden

www.lumc.nl

Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Wundtlaan 1

6525 XD Nijmegen

www.mpi.nl

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde / Audiologisch Centrum

P. Debyelaan 25

6229 HX Maastricht

www.mumc.nl

Nationale Hoorstichting

Poortgebouw

Rijnsburgerweg 10

2333 AA Leiden

www.hoorstichting.nl

Lijst van organisaties
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Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 

Kind (NSDSK)

Onderzoek & Ontwikkeling

Lutmastraat 167

1073 GX Amsterdam

www.nsdsk.nl

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)

De Molen 89a

3995 AW Houten

www.nvvs.nl

Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS)

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

www.ncmls.nl/

PACT Platform for Audiological Clinical Testing

p/a AMC

Klinische en Experimentele Audiologie

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

http://pact.cc/

PonTeM R&D

Petrus Dondersplein 1

5271 AA Sint-Michielsgestel 

www.pontem.nl

Radboud Universiteit

Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde

Montessorilaan 3

6525 HR Nijmegen

www.ru.nl/pwo

Rijksuniversiteit Groningen

Neurobiofysica

Nijenborgh 4

9747 AG Groningen

http://neuro.phys.rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Kunstmatige Intelligentie

Zernikepark 10

9747 AN Groningen

www.rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Fac. Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Basiseenheid Orthopedagogiek

Grote Rozenstraat 38

9712 TJ Groningen

www.rug.nl

RIVM

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl

TNO Kwaliteit van Leven

Preventie en Zorg

Wassenaarseweg 56 

2333 AL Leiden

www.tno.nl/kwaliteit_van_leven/markten/

gezondheidszorg

TU Delft

Fac. Technische Natuurwetenschappen 

Image Science and Technology

Lorentzweg 1

2628 CJ Delft

www.tudelft.nl

TU Eindhoven

Fac. Electrical Engineering 

Signal Processing Systems

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

http://w3.ele.tue.nl/en/sps/

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Keel- Neus- en Oorheelkunde / Audiologisch Centrum

Hanzeplein 1

9713 GZ Groningen

www.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMCN)

Keel- Neus- en Oorheelkunde / Audiologisch Centrum

Geert Grooteplein-Zuid 10

6525 GA Nijmegen 

www.umcn.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Keel- Neus- en Oorheelkunde

Heidelberglaan 100

3584 CX Utrecht

www.umcutrecht.nl

Universiteit Leiden

Psychologie, sectie Ontwikkelings- en 

Onderwijspsychologie

Pieter de la Courtgebouw (2e etage) 

Wassenaarseweg 52 

2333 AK Leiden 

www.fsw.leidenuniv.nl
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Universiteit Maastricht

Fac. Health, Medicine and Life Sciences

Clinical Psychological Science

Postbus 616

6200 MD Maastricht

www.dmkep.unimaas.nl

Universiteit Utrecht

Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS

Trans 10

3512 JK  Utrecht

www-uilots.let.uu.nl

VU medisch centrum

Keel- Neus- en Oorheelkunde / Audiologie

De Boelelaan 1117

1081 HV Amsterdam

www.vumc.nl/afdelingen/kno

www.ac-vumc.nl

VU medisch centrum

Oogheelkunde

De Boelelaan 1117

1081 HV Amsterdam

www.vumc.nl/afdelingen/oogheelkunde





Deze brochure geeft een actueel overzicht van Nederlands onderzoek op het gebied 

van het gehoor. 160 Onderzoeken, afkomstig van alle academische en andere 

onderzoekscentra in Nederland, zijn ondergebracht in de hoofdstukken Preventie, 

Diagnostiek, Revalidatie en Kwaliteit van Leven. De brochure is een uitgave van het 

HoorPlatform, een ontmoetingsplaats voor mensen met een gehoorbeperking en 

professionals uit het onderzoek, de zorg en het onderwijs.

www.hoorplatform.nl


	131246_Hoorst_Gehoor_oms_V4.pdf
	131246_Hoorst_Gehoor_binnen_V3



