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Tabel 1.1 De hersenzenuwen

n.I n. olfactorius n.VII n. facialis

n.II n. opticus n. VIII n. stato-acusticus, n. vestibulo-cochlearis, 
n. octavus

n.III n. oculomotorius n.IX n. glossopharyngeus

n.IV n. trochlearis n.X n. vagus

n.V n. trigeminus n.XI n. accessorius

n.VI n. abducens n.XII n. hypoglossus

1.3 Onderzoek van het oor en van het gehoor

 » Inspectie
Bij inspectie let men op de vorm, de kleur, littekens en zwellingen van 
het oor, bij palpatie op consistentie en uitgebreidheid van zwellingen 
en op drukpijn. Inspectie van de gehoorgang en het trommelvlies wordt 
otoscopie genoemd. Daarvoor kan men een otoscoop, voorhoofdspiegel 
of vezelverlichting gebruiken. Een otoscoop heeft een oortrechter (oor-
speculum), waaraan  de verlichting is gekoppeld. Eventueel kan daarop 
een loep worden geplaatst van 1 of 2 dioptrieën. Ook het oorspeculum 
van Siegle heeft een loep. Met dit speculum kan men de gehoorgang 
afsluiten en met een aangekoppelde ballon de luchtdruk in de gehoor-
gang variëren. Nog sterkere vergrotingen bieden de oormicroscoop (een 
binoculaire loep) en endoscoop. 

De gehoorgang maakt een bocht naar voor-onder. Door de oorschelp 
naar boven-achter te trekken maakt men de gang recht waardoor het 
trommelvlies beter zichtbaar wordt. Pas dan brengt men een oorspecu-
lum (oortrechter) in. Een (te) nauwe trechter geeft een (te) klein gezichts-
veld. Een te grote trechter stuwt met zijn rand de huid voor zich uit, 
schuift cerumen en huidepitheel naar binnen en drukt de gehoorgang 
dicht. De huid van de mediale gehoorgang, die zeer dun is en direct op 
het periost ligt, is heel gevoelig. Vaak wordt een hoestreflex opgewekt 
door prikkeling van de huidtak van de n. X. Men let op het aspect en de 
geur van eventuele otorrhoea, op het aspect van de huid en op de kleur, 
de stand en al of niet regelmatigheid van het trommelvlies.
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Soms moet de gehoorgang eerst worden gereinigd van oorsmeer, huid-
schilfers of secreties. Hiervoor gebruikt men een cerumenhaakje, ceru-
menoogje, wattendrager, oortangetje, afzuigapparatuur of spoelingen 
met water (figuur  1.1). Men mag niet uitspuiten bij een geperforeerd 
trommelvlies vanwege de kans op infectie. Spuiten wordt gedaan met 
een oorspuit, gevuld met leidingwater op lichaamstemperatuur, die 
wordt gericht op de achterbovenzijde van de gehoorgang (figuur 1.2). De 
spuit moet goed worden gefixeerd zodat er geen letsels ontstaan als de 
patiënt plotseling het hoofd beweegt. Zeer vast cerumen kan enige da-
gen worden voorgeweekt met oliedruppels.

 » Tubafunctietests
Tubafunctietests hebben tot doel de doorgankelijkheid voor lucht van de 
buis van Eustachius te testen. Bekend is de proef van Valsalva (men laat 
de patiënt met gesloten lippen en neus krachtig door de neus expireren). 
Een variant is de proef van Toynbee (patiënt laten slikken met dichtge-
knepen neus). Een alternatief is het manoeuvre van Politzer: men blaast 
met een ballon lucht in via één neusgat, knijpt tegelijkertijd het andere 
neusgat dicht en laat de patiënt ‘koekoek’ zeggen, waardoor het palatum 
molle de neuskeelholte afsluit. De ingeblazen lucht kan slechts via één 
of beide tubae auditivae uitwijken. Via de otoscoop van Lucas (een slang 
die het oor van de onderzoeker verbindt met dat van de onderzochte) 
kan men horen of er lucht in het middenoor komt. De tympanometrie 
is de meest fysiologische en gevoeligste methode om de tubafunctie te 
evalueren (p. 34). 

 » Onderzoek van de nervus facialis
Onderzoek van de n. facialis begint met de anamnese, die zich richt 
op pijn, traumata, oorklachten, zwellingen in de glandula parotis en 
klachten veroorzaakt door andere hersenzenuwen. Vervolgens wordt de 
functie van de motorische takken van beide gelaatshelften vergeleken. 
Bij een centrale uitval is de beweeglijkheid van de voorhoofdsspieren, 
ten  gevolge van hun bicorticale innervatie, intact, de mondtak pare-
tisch. Men vergelijkt de verschillende mimische spieren in rust en bij 
aanspannen. Men laat daartoe achtereenvolgens de patiënt: de wenk-
brauw optrekken (m. frontalis), fronsen (m. corr. superficialis), het oog-
lid sluiten (m. orbicularis oculi), de tanden laten zien (m. zygomaticus, 
m. risorius, m. quadratus labii superior, m. caninus) en de lippen tuiten 
of fluiten (m. orbicularis oris) (Afb. 29).
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Ook de andere functies kunnen worden onderzocht:
 – Met de Schirmertest onderzoekt men de traansecretie door 5 minu-

ten lang een vloeipapiertje in het onderooglid te hangen. Een ver-
schil tussen beide zijden van 30% of meer wijst op een uitval van de 
n. petrosus superficialis;

 – de smaak (p. 45);
 – de reflex van de m. stapedius (p. 34-35);
 – de sensibiliteit van de huidtak in de gehoorgang (symptoom van Hit-

selberger).

Figuur 1.1 Door een plukje watten rond 
een wattendrager te winden verkrijgt men 
geen, door het omgekeerde te doen wel een 
goed instrument voor drogen van de gehoor-
gang of etsen van een bloedend vaatje.

goed

fout

Figuur 1.2 Uitspuiten van de ge-
hoorgang.
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Er zijn in de loop der tijden vele graderingssystemen beschreven voor 
beschrijving van de postparetische (rest)functies van de n. VII. De meest 
toegepaste is die van House en Brackmann (tabel 1.2). De Sunny Brook-
schaal biedt echter meer mogelijkheden ten aanzien van follow-up.

Tabel 1.2 Classificatie van n. facialis-functie volgens House en Brackmann

Functie Graad Omschrijving

Normaal I Normaal en symmetrisch beweeglijk

Licht  
verminderd

II Lichte parese, alleen zichtbaar bij nauwkeurig onder-
zoek 
Volledig sluiten van het oog met minimale inspanning 
Lichte asymmetrie bij maximale glimlach 
Nauwelijks meebewegen, geen contractuur of spasme

Matig  
verminderd

III Duidelijke parese, cosmetisch aanvaardbaar 
Optrekken van wenkbrauw soms niet mogelijk 
Oog kan volledig sluiten, mond tijdens maximale 
inspanning asymmetrisch 
Duidelijk meebewegen, dyskinesieën of spasmen

Matig- 
zwaar  
verminderd

IV Duidelijke, ontsierende asymmetrie 
Wenkbrauw kan niet worden opgetrokken 
Oog kan niet volledig worden gesloten, mond asym-
metrisch 
Sterk meebewegen, sterke dyskinesieën of spasmen

Zwaar  
verminderd

V Nauwelijks beweging zichtbaar 
Oog kan niet worden gesloten, mondhoek nog enigs-
zins 
Meebewegen, contractuur of spasmen meestal niet 
aanwezig

Totale  
paralyse

VI Geen beweging mogelijk, tonusverlies, geen meebewe-
gen, contractuur of spasmen

 » Onderzoek van het gehoor, algemeen
Het gehoor dient voor oriëntatie in de ruimte, voor het vernemen 
van alarmgeluiden en voor communicatie. De leer van het horen, de au-
diologie, is een aparte wetenschap.

Fysisch berust geluid op afwisselende verdichtingen en verdun-
ningen (trillingen) in een medium. De geluidsdruk (het drukverschil in 
een trilling) wordt uitgedrukt in Pa. De geluidsdruk, nodig voor toon-
perceptie van het gevoeligste deel van het gehoor, bedraagt circa 20 µPa.
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Het gehoor is niet voor elke frequentie even gevoelig. Het gevoe-
ligst is het voor 1 tot 4 kHz. Als men, uitgaande van een toon van 1.000 
Hz met een bepaalde luidheid, nagaat hoe sterk het geluid moet zijn bij 
andere frequenties om als even luid te worden beoordeeld, krijgt men 
een kromme van gelijke subjectieve luidheid (isofoon). De isofoon die 
behoort bij het niveau van het juist hoorbare, wordt de (ge)hoordrem-
pel of hoorgrens genoemd. De frequentie of toonhoogte (trillingen/
seconde of cycles/second of cps) wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Het 
gehoorbereik van jonge personen ligt tussen 20 en 20.000 Hz. In de 
dagelijkse praktijk wordt alleen het gebied van 250 Hz tot 8 kHz ge-
meten.

Het normgehoor-nulniveau of referentie Hearing Level (dB HL) voor 
elke frequentie in het toonaudiogram is, per conventie, bepaald op het 
gemiddelde van de drempelwaarden van een groep 18- tot 20-jarige 
goedhorende personen. De mate van verschuiving van de drempelwaar-
de voor een bepaalde frequentie bij een slechthorende wordt uitgedrukt 
in decibels ten opzichte van het referentie Hearing-Level (dB HL) of ten 
opzichte van een geluidsdruk van 20 µPa (Sound Pressure Level, dB SPL).

Een decibel is een dimensieloze eenheid, die in de vorm van een 
decimale logaritme de verhouding aangeeft tussen de gehoornorm 
en een andere geluidsintensiteit. De gebruikelijke notatie van het 
drempel-toonaudiogram is die van een verliescurve, uitgedrukt in 
decibels.

Een geluidstrilling kan op twee manieren het binnenoor bereiken. 
In de eerste plaats op de ‘normale’ wijze via de gehoorgang, het trom-
melvlies en de gehoorbeenketen (luchtgeleiding). In de tweede plaats 
doordat de schedelbeenderen direct in trilling worden gebracht (been-
geleiding). In beide gevallen veroorzaakt zij vloeistoftrilling in het bin-
nenoor, die wordt omgezet in neurale activiteit.

Een stoornis in het eerste traject wordt geleidings- of conductief 
gehoorverlies genoemd. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen van 
de gehoorgang, het trommelvlies, de gehoorbeenketen of combina-
ties daarvan. Een stoornis proximaal van het middenoor wordt percep-
tief  of sensorineuraal gehoorverlies genoemd. De oorzaak hiervan 
ligt in het binnenoor (cochleair verlies) of in het zenuwstelsel (retro-
cochleair gehoorverlies). Een stoornis in beide trajecten wordt gemengd 
gehoorverlies genoemd. Apart te vermelden is nog centraal gehoorver-
lies (van pons tot cortex). Dit bestaat vermoedelijk niet voor tonen, maar 
vooral voor spraak. Ten slotte kunnen nog worden genoemd: aggravatie, 
simulatie en functioneel gehoorverlies.
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Onderzoek van het gehoor kan men onderscheiden in het spreekkamer-
onderzoek (met stemvork en stem) en in audiometrie.

 » Eerste indruk: spraaktests
Conversatiespraak. Hiermee wordt nagegaan in hoeverre een gehoor-
gestoorde patiënt conversatiespraak verstaat. De patiënt mag daarbij 
het gezicht van de spreker niet zien, zodat de test niet wordt ‘vervuild’ 
door spraakafzien (liplezen).

Fluisterspraak. Normaal wordt fluisterspraak verstaan tot op een af-
stand van ruim twintig meter. In het dagelijkse leven kan men zich nog 
goed redden als deze afstand tot circa zes meter is afgenomen.

Onderzoek met fluisterspraak wordt uitgevoerd in een rustige om-
geving op zes meter afstand. Elk oor wordt apart getest met enkele woor-
den met lage klank (bijvoorbeeld mamma, honderd) en enkele woorden 
met hoge klank (bijvoorbeeld vissen, zes en zestig) kalm en duidelijk 
gefluisterd tijdens de laatste fase van een uitademing. De patiënt keert 
beurtelings een oor toe naar de onderzoeker, waarbij het afgewende oor 
wordt afgesloten. Het is uitsluitend een screeningstest omdat zowel de 
wijze van fluisteren als de akoestiek van de kamer de uitkomst sterk be-
invloedt.

 » Stemvorkproeven
Stemvorkproeven dienen voor differentiatie tussen een geleidings- en 
een perceptief verlies en ter vergelijking van het gehoor van de patiënt 
met dat van een normaalhorende (de onderzoeker). De proeven kun-
nen worden verricht met stemvorken van verschillende frequenties. De 
meest gebruikte zijn de C1 (= 256 Hz) en de C2 (= 512 Hz).

Proef van Rinne. Men gaat hierbij na hoe luid een stemvork, na aan-
slaan met de voet achter op het mastoïd geplaatst (beengeleiding), 
wordt gehoord, vergeleken met de positie waarbij de stemvork vrij voor 
het oor wordt gehouden (figuur 1.3). Men dient de stemvork zo voor het 
oor te houden dat haar beide benen en de gehoorgang op één lijn liggen. 
Als de beengeleiding zachter of korter wordt gehoord, spreekt men van 
Rinne-positief. Dit wordt gevonden zowel bij een normaal gehoor als bij 
een perceptieslechthorendheid. Indien de beengeleiding langer of beter 
wordt gehoord, spreekt men van Rinne-negatief. Dit is het geval bij een 
geleidingshardhorendheid.
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Proef van Weber. Na aanslaan van de stemvork plaatst men de voet van 
de stemvork op de schedel midden tussen beide oren in (figuur 1.4). Er 
zijn drie mogelijkheden. De patiënt hoort het geluid:

 – in het midden: een symmetrisch gehoor;
 – aan het slechtste oor: een geleidingsverlies aan die zijde;
 – aan het beste oor: een perceptieverlies van het slechtste oor.

Figuur 1.3 Stemvork-
proeven – Proef van Rinne.

Figuur 1.4 Stemvorkproeven – Proef van Weber.

 » De Bárány-lawaaitrommel
Bij een eenzijdig gehoorverlies loopt men het gevaar dat geluid aan die 
zijde aangeboden, wordt gehoord door het andere, betere oor (overho-
ren). Men zou dan een verkeerde indruk over het gehoor van het slecht-
ste oor kunnen krijgen. Daarom dient informatie via het goede oor tij-
delijk te worden uitgeschakeld door deze te ‘maskeren’. Daarvoor wordt 
een Bárány-trommel gebruikt, een handwekker, die men laat aflopen 
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vlak voor het betere oor. Als dan blijkt dat met het slechtste oor geen 
spraak meer wordt verstaan, heet dat oor Bárány-doof.

 » Audiometrie
Audiometrie vindt plaats met geijkte audiometers, in een geluidsarme 
omgeving en door geoefend personeel. De klinische audiometrie omvat 
drempelaudiometrie, spraakaudiometrie en een aanvullende reeks bo-
vendrempelige tests, waarmee nadere topodiagnostiek mogelijk is.

Een audiometer is een versterker waarmee een akoestisch signaal aan 
het oor wordt aangeboden via een hoofdtelefoon, een luidspreker of een 
beengeleider. De signalen die kunnen worden afgegeven, zijn:

 – zuivere, sinusvormige tonen van verschillende frequenties en inten-
siteit (sterkte), gegenereerd door een toongenerator;

 – ruis, al of niet gefilterd met een bandfilter;
 – spraak, weergegeven via een bandrecorder of cd-speler.

 » Toonaudiometrie
Toonaudiometrie is de basis van de klinische audiometrie. Ook buiten 
de KNO-heelkunde wordt het algemeen gebruikt in bijvoorbeeld de ar-
beidsgeneeskunde en jeugdgezondheidszorg.

Een toondrempelaudiogram is de grafische weergave van de intensi-
teiten waarmee tonen van verschillende frequenties nog juist kunnen 
worden gehoord (figuur  2.11, 2.12). Met hoofdtelefoon en botvibrator 
kunnen voor elk oor apart de hoordrempels worden bepaald voor res-
pectievelijk luchtgeleiding en beengeleiding. Om overhoren (horen via 
het andere oor) te voorkomen, kan het nodig zijn om het oor dat niet 
wordt onderzocht, met ruis te maskeren.

Het niveau van onaangename luidheid voor tonen bij een bepaalde 
toonhoogte wordt gevonden door in stappen van 5 dB de toon steeds lui-
der aan te bieden tot de patiënt het geluid als onaangenaam luid gaat 
ervaren. Het gebied tussen de onaangename luidheidsdrempel en de 
hoordrempel is het gebied waarbinnen iemand zijn gehoor kan gebrui-
ken. Het wordt aangeduid als de hoorspan of het dynamische bereik 
van het oor.

Het verschijnsel dat het gebied tussen de hoordrempel en de drem-
pel voor onaangename luidheid (normaal ca. 90-95 dB) is verkleind 
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(kleine hoorspan), wordt aangemerkt als indicatie voor recruitment. 
Dit is kenmerkend voor een cochleair gehoorverlies.

 » Spraakaudiometrie
Spraakaudiogram in stilte. Om spraak te kunnen verstaan moet ge-
luid niet alleen worden waargenomen (horen), maar ook worden geana-
lyseerd (discriminatie). Dit wordt met spraakaudiometrie onderzocht. 
Woorden van één lettergreep worden met gelijke intensiteit aangebo-
den. De patiënt wordt gevraagd deze zo goed mogelijk, eventueel ra-
dend, na te zeggen. De woordlijsten zijn zo samengesteld dat de fone-
men (spraakeenheden) in dezelfde verhoudingen voorkomen als in de 
normale spraak (phonetically balanced of PB-lijsten). Voor elke inten-
siteit wordt het percentage correcte herhalingen geregistreerd. De re-
latie tussen intensiteit en spraakverstaan vormt de discriminatiecurve 
(figuur 1.5).
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Figuur 1.5 Spraakaudiogrammen: 1 = normaal; 2 = verminderd spraakverstaan; drempel van 40 dB, 
100% discriminatie; 3 = verminderd spraakverstaan met discriminatieverlies van 30% en regressie.

Bij slechthorendheid is de voet van de discriminatiecurve verschoven 
over een intensiteitsinterval overeenkomstig de drempelverschuiving in 
het toonaudiogram voor de spraakfrequenties (0,5-4 kHz). Bij een nor-
maal gehoor en bij patiënten met een zuiver geleidingsverlies bereiken 
de discriminatiecurven, bij voldoende intensiteit, een score van 100%. 
De discriminatiecurve bij een perceptief gehoorverlies bereikt niet altijd 
100%. Dat kan in geringe mate ontstaan omdat de woorden onaange-
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naam luid zijn aangeboden. Een andere verklaring is dat het functiever-
lies van de buitenste haarcellen en neuronen in de cochlea maakt dat 
de frequentiediscriminatie minder performant is, waardoor het onder-
scheiden en herkennen van spraakklanken (medeklinkers) bemoeilijkt 
is. Ten slotte kan bij uitgesproken hogetonenverlies de grote versterking 
tot gevolg hebben dat de lage tonen de hoge tonen ‘overschaduwen’ 
(maskeren); deze worden dan extra moeilijk verstaanbaar terwijl ze be-
langrijk zijn voor het herkennen van fonemen. Bij bepaalde patiënten 
kan de discriminatiecurve na het bereiken van de maximale score (vaak 
< 100%) bij grotere intensiteiten zelfs weer terugvallen. Wanneer deze 
regressie uitgesproken is, pleit dat voor retrocochleaire pathologie.

Spraakverstaan in ruis. Het spraakaudiogram behoort in een akoes-
tisch geïsoleerde ruimte te worden afgenomen. De dagelijkse luister-
situatie is evenwel meestal anders. Om te bepalen in hoeverre iemand 
extra hinder heeft van omgevingslawaai, kan spraakverstaan in ruis 
worden gemeten. Hiertoe worden aan het oor woorden of korte zinnen 
aangeboden tezamen met een maskerende stoorruis. Het frequentie-
spectrum daarvan is gelijk aan het gemiddelde van de gesproken zin-
nen. De opdracht is de zin volledig goed na te spreken. Als dat lukt, 
wordt de volgende zin bij dezelfde ruissterkte 2 dB zachter aangeboden; 
als het niet lukt 2 dB harder. Op deze wijze wordt met een blok van 13 
zinnen de kritische signaal-ruisverhouding voor dat oor bepaald. Met 
een luidspreker kan de test ook worden gedaan voor beide oren tegelijk 
(vrijeveldonderzoek).

Samenwerking van beide oren: centrale hoortests. De samenwerking 
van beide oren kan eenvoudig worden getoetst door het vermogen tot lo-
kaliseren van een geluidsbron te onderzoeken: richting-hoortest. Nauw-
keuriger kan men dit onderzoeken met spraaktests, die nagaan in welke 
mate de beide oren afzonderlijk of in samenwerking spraak(fragmenten) 
kunnen verstaan. De tests staan bekend als fusie-, wissel- en dichotische 
tests.

 » Tympanometrie (impedantiemetrie)
Tympanometrie meet de compliantie van het trommelvlies met de ge-
hoorbeentjesketen in relatie tot luchtdrukveranderingen die in de uit-
wendige gehoorgang worden aangebracht (figuur 1.6). De compliantie 
wordt bepaald door de hoeveelheid teruggekaatste geluidsenergie te 
meten van een toon van 250 Hz die in de gehoorgang wordt gestuurd. 
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Hoe meer geluidsenergie door het trommelvlies wordt geabsorbeerd, 
hoe minder er wordt teruggekaatst en hoe groter de compliantie is. In 
normale oren is de compliantie maximaal als de luchtdruk aan beide zij-
den van het trommelvlies gelijk is aan de atmosferische druk. Als de 
druk in de afgesloten gehoorgang wordt verhoogd of verlaagd, neemt 
de compliantie af (figuur 1.7, curve A). Bij een onderdruk in het midden-
oor (door disfunctie van de buis van Eustachius) is de compliantie het 
hoogst wanneer de druk in de gehoorgang gelijk is aan de onderdruk in 
het middenoor (figuur 1.7, curve C). Als het middenoor met vocht gevuld 
is, wordt een vlakke lijn gevonden (figuur 1.7, B-curve). De test kan snel 
worden uitgevoerd en vereist geen medewerking van de patiënt.

toon van 250 Hz

regelbare drukmeting

Figuur 1.6 Tympanometrie.

Door een afsluitdop die de gehoorgang luchtdicht afsluit, lopen drie 
buisjes: één waardoor het testgeluid wordt aangeboden, één waarmee 
de teruggekaatste geluidsenergie wordt gemeten en één waarmee de 
luchtdruk, geijkt, in de gehoorgang kan worden gevarieerd.

Met deze methode kan ook de m. stapediusreflex worden gemeten. Als 
een geluid van ongeveer 85 dB HL aan één van beide oren wordt aange-
boden, spant de m. stapedius zich aan. Hierdoor verstijft het midden-
oorsysteem en neemt de compliantie af. De stapediusreflex is afwezig 
als de stijgbeugel gefixeerd is (tympanosclerose, p.  76 of otosclerose, 
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p. 79). Ook kan men, door de geluidsstimulus enige tijd aan te houden, 
nagaan of de refl ex standhoudt of vroegtijdig wegvalt. Als de refl ex bij 
deze stapediusrefl exvervaltest afneemt, wijst dat op uitputbaarheid 
van het gehoor en daarmee op retrocochleaire pathologie. Dat behoeft 
niet het oor te zijn waarin de refl ex met de tympanometer wordt geme-
ten (contralaterale stimulering).

Figuur 1.7 Tympanogrammen: A: normaal; B = vochthoudend middenoor; C = onderdruk in het mid-
denoor; A

D
 = lage weerstand zoals bij een onderbroken gehoorbeentjesketen of een slap trommelvlies; 

A
S
 = hoge weerstand zoals bij een stijve keten.

» Elektro-audiometrie
Met elektro-audiometrie worden potentialen gemeten die in de gehoor-
baan zijn opgewekt door aanbod van geluid. De responsen zijn klein 
zodat er computergestuurde middelingstechnieken (averaging) vereist 
zijn om ze zichtbaar te maken. Het meest wordt de brainstem evoked 
response audiometry (BERA) gebruikt. Akoestische stimuli worden 
aangeboden via hoofdtelefoon of luidspreker en de responsen worden 
op een niet-invasieve wijze met elektroden afgeleid van de schedel (fi -
guur 1.8). Men registreert de hersenstampotentialen die optreden gedu-
rende de eerste 10 msec. na geluidaanbod. De laagste stimulusintensi-
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teit waarmee nog een respons (meestal top V) kan worden opgewekt is 
gecorreleerd met de gehoordrempel. Dit is dus een vorm van ‘objectieve’ 
audiometrie; men heeft geen medewerking nodig van de patiënt. Een 
verlengde latentietijd tussen de BERA-pieken kan wijzen op retrococh-
leaire pathologie (zie acusticusschwannoom).

Middle latency (10-60 msec.) en long latency (60-300 msec.) poten-
tialen hebben weinig klinische betekenis.

Voor elektrocochleografie waarbij de elektrische potentialen van 
de cochlea worden gemeten, wordt een optimale respons verkregen 
door een meetelektrode op het promontorium te plaatsen. Daartoe moet 
deze door het trommelvlies of eventueel in de huid van de gehoorgang 
worden geprikt. Deze ingreep wordt bij kinderen onder narcose verricht.

Figuur 1.8 Evoked Response Audiometrie. Afleidin-
gen van een normaal gehoor. Top I correspondeert met 
het ganglion spirale, top V met de colliculus inferior. Het 
I-V-interval geeft de zenuwgeleidingssnelheid weer in 
de tussenliggende auditieve baan, vooral de N.VIII.

 » Otoakoestische emissies
Verplaatsing van de stijgbeugelvoetplaat veroorzaakt een lopende golf 
van de basaalmembraan, die frequentieafhankelijk is. De binnenste 
haarcellen op het punctum maximum van de golf geven de meeste ont-
ladingen per tijdseenheid. De buitenste haarcellen in het orgaan van 
Corti werken als een cochleaire versterker door zich samen te trekken. 
Het effect is het sterkst bij intensiteiten beneden de 30 dB en wordt ver-
waarloosbaar – is als het ware niet meer nodig – boven 75 dB. Men neemt 
aan dat het de samentrekkingen van de buitenste haarcellen zijn, die de 
otoakoestische emissies (OAE) opwekken. OAE zijn (zeer zachte) gelui-
den die in de uitwendige gehoorgang kunnen worden waargenomen 
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met speciale, gevoelige meetapparatuur. Men onderscheidt spontane 
OAE (ontstaan zonder enige geluidsstimulatie) en uitgelokte OAE (ont-
staan na akoestische stimulering). De laatste vorm kan weer worden on-
derverdeeld in transiënte (korte geluidsstimulus), stimulus-frequente 
(continue zuivere toonstimulus) en distorsieproduct OAE (twee conti-
nue zuivere toonstimuli).

Met behulp van combinaties van de bovengenoemde audiometrische 
technieken kan men met vrij grote zekerheid en nauwkeurigheid de lo-
kalisatie van een afwijking vaststellen.

 » Gehooronderzoek bij kinderen
Bij jonge kinderen kan men niet zonder meer een toonaudiogram met 
koptelefoon afnemen. Daartoe maakt men gebruik van objectieve on-
derzoekmethoden zoals BERA of OAE. Deze zijn op elke leeftijd uitvoer-
baar, maar voor een betrouwbare drempelmeting bij kinderen is sedatie 
vaak noodzakelijk. Vanaf 8-9 maanden kan een ‘vrijeveld audiometrie’ 
worden afgenomen, waarbij geluidstimuli in de ruimte worden aange-
boden (dus aan beide oren samen) en de (aangeboren) oriëntatiereflex 
van het kind wordt geobserveerd. Het kind wordt telkens als het juist 
reageert op geluidsprikkels ‘beloond’ met lichtjes of plaatjes (‘reinfor-
ced conditioneren’). Ervaren onderzoekers kunnen op die manier de 
gehoordrempel per frequentie vrij nauwkeurig bepalen. Vanaf (2-)3 jaar 
kan worden geprobeerd een toonaudiogram af te nemen met een kop-
telefoon. Daarbij wordt gebruikgemaakt van  ‘beloningstechnieken’ en 
geduld.

 » Screeningsonderzoek
De ontwikkeling van het gehoor verloopt in stadia: vlak na de geboorte 
reageert een baby op een hard geluid met een schrikreactie. Na twee 
maanden gaat het kind met hoofd en ogen draaien naar de bron van een 
hard geluid. Na drie à vier maanden wordt het hoofd ook toegekeerd 
naar zachtere geluiden. Na acht maanden begint het kind zelf geluiden 
te maken, terwijl na circa één jaar duidelijk betekenisvolle woorden wor-
den uitgesproken als nabootsing van herkende geluiden.

Voor een normale taalontwikkeling is een goed gehoor een noodzake-
lijke voorwaarde. Vandaar het belang van zo vroeg mogelijk opsporen 
van slechthorendheid. 


