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Samenvatting 

Voor onderbouwing van de onderstaande punten wordt verwezen naar de hoofdtekst. 

 

Resultaat 

Het gewenste resultaat van de VRA bestaat uit frequentie- en oorspecifieke reactiedrempels bij 

kinderen met een ontwikkelingsleeftijd die ligt tussen de 0;6 en 2;6 jaar. Voor normdata wordt 

verwezen naar de appendix.  

 

Voorbereiding 

Tijdens het voorgesprek met ouders/begeleiders krijgt het kind de gelegenheid om te wennen aan de 

omgeving. Een kind van 6-12 maanden zit op de schoot van ouder/voogd, zoveel mogelijk rechtop, in 

een actieve luisterhouding. Oudere kinderen zitten bij voorkeur zelfstandig op een hoge stoel.  

 

Onderzoekers 

VRA wordt bij voorkeur door twee personen afgenomen, te weten een aanbieder en een afleider. De 

aanbieder bedient de apparatuur teneinde de stimulus en bekrachtiger aan te bieden. De aanbieder 

registreert de reacties. De afleider zorgt dat het kind rustig is en vooruit kijkt, doch niet teveel opgaat 

in het spel. De afleider pauzeert het spel niet bij het aanbieden van een stimulus en geeft ook geen 

andere cues. Speelgoed om af te leiden mag niet te interessant zijn, maar ook niet te saai en mag 

geen geluid maken. 

 

Transducers 

Insert phones zijn de preferente transducers, omdat hiermee oorspecifieke reactiedrempels bepaald 

kunnen worden. Conditionering in het vrije veld wordt wel aangeraden. Bij kinderen die hoortoestellen 

dragen, kunnen de eigen oorstukjes gebruikt worden in plaats van de reguliere foam tips. 

 

Bekrachtiger 

Het is onduidelijk of een driedimensionale bekrachtiger achter rookglas of een bekrachtiger via een 

beeldscherm tot langere stimuluscontrole leidt. Relatief kort aanbieden (1.5 – 2 s) van de bekrachtiger 

wordt aangeraden. Naast de visuele bekrachtiger dient de afleider te allen tijde sociaal te bekrachtigen 

door het kind aan te moedigen en verbazing te tonen bij de visuele bekrachtiging. De positie van de 

bekrachtiger is op 90o azimuth op 1-2 meter afstand en op ooghoogte of iets lager. De actieve 

bekrachtiger bevindt zich aan één zijde van het kind, in principe onafhankelijk van de zijde van de 

stimulus. Wanneer overgeschakeld wordt naar tweezijdige bekrachtiging, dient op correcte lokalisatie 

gescoord te worden. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van een andere methode: Conditioned 

Orientation Reflex Audiometry (CORA)  

 

Stimuli 

Bij de VRA wordt standaard gewerkt met warble tonen of smalbandige ruis. In het vrije veld worden 

zuivere tonen afgeraden vanwege risico op staande golven. Ook wanneer met insert phones, 

hoofdtelefoon of beengeleider gemeten wordt, verdient het de voorkeur om warble tonen of 

smalbandige ruis te gebruiken, aangezien kinderen (met name tussen de 0;6 en 1;0 jaar) hier over het 

algemeen langer op blijven reageren. Een hoofddraai van 90o binnen 2-3 seconden na aanbieden 

stimulus wordt gescoord als een correcte respons. 

 

Conditionering 

Het tonen van de bekrachter dient te allen tijde gepaard te gaan met een hoorbare stimulus. Het 

advies is om te starten met een 1 of 2 kHz stimulus van 60-70 dB bij een verwacht normaal gehoor. 

Hogere startniveaus kunnen aangehouden worden bij een verwacht gehoorverlies. Bij de eerste 

aanbieding worden stimulus en bekrachtiger gelijktijdig ingeschakeld en wijst de afleider wanneer 

nodig op de bekrachtiger. Bij een reactie van het kind wordt bij de daaropvolgende aanbiedingen eerst 

de stimulus gepresenteerd en bij een positieve reactie of zoekende beweging de bekrachtiger 
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getoond. Wanneer het kind 3 keer achter elkaar uit zichzelf de bekrachtiger zoekt na het aanbieden 

van de conditioneringsstimulus, kan gestart worden met de drempelbepaling.  

 

Drempelbepaling 

De gewenste stapgrootte is 5 dB. Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de test 

kunnen ‘probe’ en ‘control’ stimuli worden ingelast. Het verdient de voorkeur om bij alle aanbiedingen 

te noteren of er wel of geen reactie was, ook tijdens het conditioneren. 

 

Kwaliteitseisen 

VRA wordt in principe uitgevoerd door twee ervaren onderzoekers die gewend zijn het gedrag van 

jonge kinderen te observeren. De minimale ervaring van de onderzoekers (aanbieden en/of afleiden) 

is 100 patiënten/cliënten per jaar. De ervaring wijst uit dat het bepalen van de reactiedrempels beter 

gaat wanneer aanbieder en afleider goed op elkaar ingespeeld zijn. Het verdient dus de voorkeur om 

de VRA in vaste teams af te nemen. 
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Introductie 

 

Onderliggende richtlijn is een monodisciplinaire audiologische richtlijn voor Visual Reinforcement 

Audiometry (VRA), de voorkeursmethode voor gehoordiagnostiek bij kinderen met een 

ontwikkelingsleeftijd tussen de 0;6 en 2;6 jaar. Deze richtlijn is opgesteld door een werkgroep van 

audiologen onder auspiciën van de NVKF. 

 

Doel van de hieronder beschreven richtlijn is het definiëren van de optimale methodiek om VRA toe te 

passen om de gehoordrempel bij kinderen tussen 0;6 en 2;6 jaar zo betrouwbaar mogelijk te schatten. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur. In de praktijk wordt VRA vaak aangevuld 

met objectieve metingen zoals oto-akoestische emissies (OAE’s) en tympanometrie. Deze methoden 

staan elders beschreven. 

In het huidige document zal verwezen worden naar andere richtlijnen die beschikbaar of nog in 

ontwikkeling zijn. Het gaat hieronder andere om de gehoordiagnostiek bij kinderen van 0 tot 6 

maanden, gehoordiagnostiek bij kinderen ouder dan 2;6 jaar en hoortoestelrevalidatie bij kinderen van 

0 tot 4 jaar. 

 

Een betrouwbare drempelbepaling hangt onder meer af van het ontwikkelingsniveau, de cognitieve 

capaciteiten, visus en motoriek. Voordat men start met VRA moet beoordeeld worden of deze 

methodiek bij het betreffende kind voldoende kans van slagen heeft. Zo niet, dan kan overgestapt 

worden naar een andere methodiek (zie ook indicatiestelling). 

 

De richtlijn is geschreven in de gebiedende stijl. De lezer dient zich daarbij echter te realiseren dat een 

richtlijn een werkwijze beschrijft waarvan altijd beredeneerd kan worden afgeweken. Voorts hebben de 

samenstellers ervoor gekozen om, conform het FENAC format voor richtlijnen, onderscheid te maken 

in wat minimaal, optioneel en af te raden is en waarvan het nut onvoldoende bewezen is. 

 

Deze richtlijn is conform de FENAC definitie van richtlijn, namelijk een document op basis van 

consensus. In dit specifieke geval betreft het consensus binnen de NVKF. De richtlijn is tot stand 

gekomen binnen de werkgroep audiologie van de commissie kwaliteit van de NVKF. Consensus over 

de inhoud van de richtlijn binnen werd als volgt bereikt:  

- De eerste versie van de richtlijn werd geschreven door bovenstaande werkgroep. 

- Deze conceptversie werd binnen de KKAu op 05-02-2017 per mail beschikbaar gesteld 

- Commentaar werd ontvangen van collega’s Bost, Foppes, Hoekman, Kaandorp en 

Rodenburg-Vlot 

- Het document werd herzien en de nieuwe versie werd tijdens de bijeenkomst van KKAu in 

Woudschoten op 07-04-2017 bediscussieerd.  

- Genoemde collega’s werden geïnformeerd over de wijze waarop hun commentaar is verwerkt 

en kregen inzage in het definitieve conceptprotocol op basis van consensus binnen de 

beroepsgroep. 

 

Deze richtlijn is gebaseerd op internationale richtlijnen (referenties) en wetenschappelijk literatuur 

maar heeft door de werkwijze van de Audiologische Centra in Nederland een eigen karakter 

gekregen.  

 

De richtlijn is geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) op 14-12-

2017. 

 

Deze richtlijn is geldig vanaf 01-01-2018. Evaluatie van de richtlijn is gepland in 01-01-2023. 
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Afkortingen 

 

AC  Audiologisch Centrum 

BERA  Brainstem Evoked Response Audiometry 

CORA  Condtioned Orientation Reflex Audiometry 

FENAC  Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

NVKF  Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 

OAE  Otoakoestische emissies 

OME  Otitis Media met Effusie 

RETSPL Reference Equivalent Threshold Sound Pressure Level 

VRA  Visual Reinforcement Audiometry 
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Indicatiestelling 

Het doel van deze richtlijn is het beschrijven van een testmethodiek en niet van een diagnostisch 

traject. De indicatiestelling beperkt zich dan ook tot het inschatten of VRA mogelijk is bij het 

betreffende kind. 

VRA is de voorkeursmethode vanaf de leeftijd van 0;6 tot 2;6 jaar. Vanaf de leeftijd van 2 jaar zijn 

kinderen mogelijk in staat om spelaudiometrie uit te voeren. Indien dit het geval is, heeft deze 

methode de voorkeur boven VRA (Moore, 1976). In de regel wordt gekozen voor observatie-

audiometrie wanneer VRA te moeilijk is of spelaudiometrie wanneer wanneer het kind qua 

ontwikkelingsniveau inmiddels (te) goed in staat is om de hoofddraai te onderdrukken . Bij twijfel 

tussen BOA en VRA geniet het de voorkeur om met VRA te starten. Immers, indien deze meting 

slaagt, levert dit in de regel beter betrouwbare reactiedrempels op (zie Widen, 1993 voor de grotere 

spreiding bij de BOA versus de VRA). Het is een voorwaarde dat het kind zelfstandig rechtop kan 

zitten, de hoofdbewegingen onder controle heeft en een voldoende ontwikkelingsniveau heeft. 

Eventueel wordt voorafgaand aan het bezoek een vragenlijst toegestuurd aan ouder(s)/begeleider(s) 

waarin een aantal anamnestische gegevens uitgevraagd worden. Op basis van de verwijzing en/of het 

voorgesprek wordt beoordeeld of VRA een geschikte methode is om de reactiedrempels te meten.  
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Uitvoering audiologisch onderzoek  

Resultaat 

Het gewenste resultaat bestaat uit frequentie- en oorspecifieke reactiedrempels bij kinderen met een 

ontwikkelingsleeftijd die ligt tussen de 0;6 en 2;6 jaar. Na afloop van de VRA is er bij voorkeur ook 

informatie beschikbaar over de aard van een eventueel gehoorverlies (perceptief, conductief danwel 

gemengd). Aanvullende informatie kan verkregen worden met behulp van oto-akoestische emissies, 

tympanometrie en otoscopische screening. Mede op basis van de uitkomst van de test kan een 

behandelplan opgesteld worden.  

Bij de interpretatie van de resultaten is het van belang zich te realiseren dat er verschillen zijn tussen 

drempels van volwassenen zoals gemeten bij reguliere toonaudiometrie en de reactiedrempels zoals 

gemeten bij VRA. Deze verschillen worden toegeschreven aan sensorische factoren en niet-

sensorische factoren. De sensorische factoren zijn perifeer van aard en worden veroorzaakt door 

bijvoorbeeld de kleinere gehoorgang en het niet gematureerde middenoor bij kinderen. Niet-

sensorische factoren vinden hun oorsprong in meer centrale processen zoals geleiding van de 

gehoorzenuw of de algemene concentratie. Daar het met reguliere diagnostiek niet mogelijk is 

onderscheid te maken tussen deze bijdragen, spreken we in de regel van reactiedrempels in plaats 

van gehoordrempels. Kinderen in de VRA-leeftijd reageren immers niet bij hun gehoordrempel 

(sensorische factoren), maar bij een hoger geluidniveau, vanwege de bijdrage van de non-

sensorische factoren. Nozza (1995) en Nozza & Henson (1999) schrijven 10, 8 en 1 dB (bij 

respectievelijk 500, 1000 en 2000 Hz) van de verschillen tussen volwassenen en kinderen jonger dan 

12 maanden toe aan sensorische factoren. De bijdrage van niet-sensorische factoren bij deze 

frequenties is volgens hen frequentieonafhankelijk en ligt op 4 dB. Deze waarden zijn gemeten bij 

normaalhorende kinderen en het is niet duidelijk hoe deze zich verhouden tot slechthorende kinderen. 

 

Voor normdata wordt verwezen naar de appendix. Het gaat hier om normdata van normaalhorende 

kinderen voor verschillende transducers.  

Middel/werkwijze 

VRA maakt gebruikt van de oriëntatiereflex die bij jonge kinderen aanwezig is (zie Liden & Kankkunen 

(1969) voor de introductie van de term VRA). Deze reflex zorgt ervoor dat kinderen het hoofd draaien 

als reactie op een geluid, om te trachten de bron te lokaliseren. Door deze reactie te bekrachtigen 

door middel van een visuele stimulus (visual reinforcement), wordt de reactie beloond en daardoor 

versterkt. Er is hier sprake van operante conditionering. Wanneer strikte ‘spelregels’ gehanteerd 

worden voor het uitvoeren van de test en het scoren van de reacties, kan een betrouwbare 

reactiedrempel op geluid bepaald worden. Zie Widen (1993) voor een overzicht van factoren die 

bijdragen aan de consistentie van VRA. De belangrijkste factoren worden behandeld in de huidige 

richtlijn. Verschillende voorbeeldprotocollen zijn beschikbaar (bijvoorbeeld Day et al. 2008, Widen et 

al. 2005 of op de website van de BSA). 

Voorbereiding 

Tijdens het voorgesprek met ouders/begeleiders krijgt het kind de gelegenheid om te wennen aan de 

omgeving. Afhankelijk van de concentratiespanne van het kind kan ervoor gekozen worden het 

voorgesprek in te korten of eventueel achteraf te laten plaatsvinden. Speelgoed is aanwezig. Het 

speelgoed dat gebruikt wordt voor de diagnostiek is tijdens het voorgesprek nog niet beschikbaar voor 

het kind. 

 

De volledige procedure wordt van tevoren uitgelegd aan de ouder(s)/begeleider(s). Een kind van 6-12 

maanden zit op de schoot van ouder/voogd, zoveel mogelijk rechtop, in een actieve luisterhouding. 

Ouder(s)/begeleider(s) krijgt/krijgen de instructie om niet te reageren op aangeboden stimuli. Oudere 

kinderen zitten bij voorkeur zelfstandig op een hoge stoel. Overige aanwezigen dienen waar mogelijk 
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buiten het gezichtsveld van het kind plaats te nemen. Zorg voor een goede voorbereiding, zodat direct 

met de procedure gestart kan worden wanneer het kind op de gewenste positie zit.  

 

Onderzoekers 

 

VRA wordt bij voorkeur door twee personen afgenomen, te weten een aanbieder en een afleider: 

 

 De aanbieder bedient de apparatuur teneinde de stimulus en bekrachtiger aan te bieden, bij 

voorkeur buiten het gezichtsveld van het kind en zo mogelijk vanuit een andere ruimte. De 

aanbieder moet duidelijk zicht hebben op het kind om de reacties te kunnen beoordelen. In de 

praktijk is deze combinatie moeilijk en kan er met camera’s of spiegels gewerkt worden. 

Wanneer dit niet mogelijk is, dient de aanbieder voor zo min mogelijk afleiding te zorgen. De 

aanbieder registreert de reacties. 

 De afleider zorgt dat het kind rustig is en vooruit kijkt, doch niet teveel opgaat in het spel. De 

afleider pauzeert het spel niet bij het aanbieden van een stimulus en geeft ook geen andere 

cues. Het is tevens de taak van de afleider om te controleren of de transducer nog op de 

goede positie zit (m.n. in het geval van insert phones of beengeleider).  

 

In de praktijk is het ook mogelijk om de VRA door één persoon af te nemen. Echter, gezien de 

hoeveelheid taken (aanbieden van stimuli, noteren van reacties en zowel het observeren als het 

afleiden van het kind), gaat dit mogelijk ten koste van de kwaliteit van het onderzoek, de gestelde 

diagnose en het vervolgbeleid, met name bij kinderen die snel afgeleid zijn.   

 

Transducer 

Insert phones zijn de preferente transducers, omdat hiermee oorspecifieke reactiedrempels bepaald 

kunnen worden. Een reguliere hoofdtelefoon is ook mogelijk, maar wordt vanwege het formaat en 

gewicht over het algemeen minder geschikt geacht bij jonge kinderen. Ook is het risico op ear canal 

collapse kleiner met insert phones en is de overhoorfactor groter.  

Luidsprekers worden gebruikt in het geval van audiometrie met hoortoestellen of wanneer er een 

contraindicatie bestaat voor insert phones (bijvoorbeeld in het geval van looporen). Conditionering (zie 

onder) in het vrije veld wordt wel aangeraden (zie Day et al, 2000 en Widen et al, 2005). Tijdens de 

meting kan dan zo snel mogelijk overgegaan worden op insert phones. Dit is met name een optie 

wanneer het kind de insert phones als bedreigend ervaart. In dit geval verdient het ook de voorkeur 

om tijdens de test één insert phone tegelijk te gebruiken, zodat het kind zich minder afgesloten voelt.  

 

Bij kinderen die hoortoestellen dragen, kunnen de eigen oorstukjes gebruikt worden in plaats van de 

reguliere foam tips. Bij zowel foam tips als de eigen oorstukjes dient men zich te realiseren dat de 

geluidniveaus hoog kunnen zijn vanwege het relatief kleine gehoorgangvolume. Het verschil van de 

individuele Rear Ear To Coupler Difference (RECD) met de gemiddelde RECD van een volwassene 

kan gebruikt worden om de reactiedrempels hiervoor te corrigeren. Bij het gebruik van reguliere foam 

tips voor VRA komt dit in de praktijk gemiddeld neer op een onderschatting van de reactiedrempel van 

5 dB voor de leeftijden onder de 2 jaar, voor zowel 500, 1000, 2000 als 4000 Hz. Dit betekent dat bij 

kinderen onder de 2 jaar een gemeten drempel (in dBdial) bij al deze frequenties met 5 dB moet 

worden verhoogd om voor deze afwijking van de ijking te compenseren. Boven de twee jaar is het 

verschil gemiddeld verwaarloosbaar en is deze correctie niet meer nodig. Het voordeel van het 

gebruik van de eigen oorstukjes is de stabiele pasvorm die een stabiele meetholte achter het 

oorstukje garandeert. Via de individuele RECD van het betreffende oor en oorstukje, die ook ten 

behoeve van de hoortoestelcontrole gemeten kan worden, kan gecompenseerd worden voor de (soms 

aanzienlijke) afwijking van de ijking die ontstaat door het gebruik van de oorstukjes. Let wel dat de 

oorstukjes hiervoor niet geventileerd mogen zijn. Het nadeel van het gebruik van de oorstukjes bij de 

audiometrie is mogelijke slechte kwaliteit of pasvorm van de oorstukjes. Tot slot beïnvloedt de RECD 
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mogelijk ook de doelversterking/-output, afhankelijk van de rekenregel. Dit ligt echter buiten de scope 

van de huidige richtlijn.  

Vooral bij oudere kinderen kan het plaatsen van insert phones lastig zijn. Kinderen tussen de 6 en 15 

maanden zijn vrij eenvoudig met insert phones te testen, zolang ze snel geplaatst worden terwijl de 

afleider het kind bezighoudt. Bij vermoeden van geleidingsverliezen dient ook met de beengeleider 

getest te worden.  

 

RETSPL waarden voor het vrije veld zijn alleen beschikbaar voor 45 en 90 graden. Wanneer met 

behulp van luidsprekers getest wordt, is de positionering hiervan beperkt tot deze hoeken. Plaatsing 

van de luidsprekers op dezelfde positie als de visuele bekrachtiger (dus op 90o) wordt aanbevolen (zie 

onder).  

 

Bekrachtiger 

Het is vooralsnog onduidelijk of een driedimensionale bekrachtiger achter rookglas of een 

bekrachtiger via een beeldscherm tot langere stimuluscontrole leidt1. Om snelle habituatie te 

voorkomen geniet het de voorkeur om meer dan één type bekrachtiger beschikbaar te hebben, zodat 

er afgewisseld kan worden (Thompson et al. 1992). Het blijkt dat lang aanbieden van de bekrachtiger 

sneller tot habituatie leidt (Culpepper et al. 1994). Relatief kort aanbieden (1.5 – 2 s) wordt daarom 

aangeraden. In de praktijk wordt soms gezien dat een driedimensionale bekrachtiger beter werkt bij 

kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Naast de visuele bekrachtiger dient de 

afleider te allen tijde sociaal te bekrachtigen door het kind aan te moedigen en verbazing te tonen bij 

de visuele bekrachtiging. 

 

De positie van de bekrachtiger is op 90o azimuth op 1-2 meter afstand en op ooghoogte of iets lager. 

Op deze manier is de benodigde hoofddraai groot en eenvoudig te beoordelen als reactie. Een hoek 

van 45o kan leiden tot meer vals positieven. Bij een VRA is één actieve bekrachtiger voldoende, doch 

het wordt aanbevolen om de bekrachtigers aan weerskanten beschikbaar te hebben, zodat de 

bekrachtiger aan de voorkeurszijde van het kind aangeboden kan worden. Zeker in het geval van een 

bekend eenzijdig gehoorverliezen dient de bekrachtiger normaalgesproken aan de zijde van het 

goede oor gekozen te worden. 

 

Speelgoed 

Speelgoed om af te leiden mag niet te interessant zijn, maar ook niet te saai en mag geen geluid 

maken. De keuze wordt per kind door de afleider gemaakt.  

 

Stimuli 

Bij de VRA wordt standaard gewerkt met warble tonen of smalbandige ruis. In het vrije veld worden 

zuivere tonen afgeraden vanwege risico op staande golven. Ook wanneer met insert phones, 

hoofdtelefoon of beengeleider gemeten wordt, verdient het de voorkeur om warble tonen of 

smalbandige ruis te gebruiken, aangezien kinderen (met name tussen de 0;6 en 1;0 jaar) hier over het 

algemeen langer op blijven reageren. Het heeft de voorkeur om te starten met smalbandige ruis, 

aangezien Shaw et al. (2004) hebben aangetoond dat ongeconditioneerde kinderen tussen de 0;6 en 

2;6 jaar meer reacties op deze stimulus laten zien. Over het algemeen wordt aangeraden om bij 

habituatie over te stappen naar een andere stimulus, omdat er een redelijke kans is dat het kind 

eerder zal reageren pp een ander geluid. 

 

                                                      
1 Schmida et al. (2003) rapporteren meer reacties bij bekrachtiging met video dan met bewegend 
speelgoed. Dit onderzoek werd gedaan bij normaalhorende kinderen tussen de 6 en 24 maanden. 
Lowery et al. (2009) vonden bij normaalhorende kinderen tussen de 7 en 16 maanden geen verschil. 
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Ook kan geconditioneerd worden met behulp van live speech aangeboden via de luidspreker (Widen 

et al. 2005), maar dit is niet geschikt als meetsignaal vanwege het gebrek aan frequentiespecificiteit 

en kalibratieproblemen. In het algemeen geldt dat conditioneren met behulp van de luidspreker de 

voorkeur heeft wanneer het kind de insert phones niet of moeilijk accepteert.  

 

Het nadeel van smalbandige ruis en in mindere mate van warble tonen is de verminderde 

frequentiespecificiteit. Reguliere smalbandige ruis kan voor een onderschatting van het gehoorverlies 

leiden bij steil aflopende verliezen. Bij vermoeden van steile verliezen heeft de warble toon daarom de 

voorkeur boven smalbandige ruis. 

 

Reactie 

Een hoofddraai van 90o binnen 2-3 seconden na aanbieden stimulus wordt gescoord als een correcte 

respons. Primus (1992) geeft aan dat een maximale responstijd van boven de 4 seconden niet meer 

bijdraagt aan een toename van de betrouwbaarheid van de test, maar leidt tot meer vals positieven. 

Bij VRA dient streng omgegaan te worden met dit criterium: een reactie na meer dan 3 seconden 

moet als ‘no response’ genoteerd worden. Uitzonderingen hiervoor gelden bij kinderen of 

volwassenen met een ontwikkelingsachterstand waarvan bekend is dat ze trager reageren. 

 

Conditionering 

Goede conditionering is essentieel voor het slagen van VRA. Het tonen van de bekrachter dient te 

allen tijde gepaard te gaan met een hoorbare stimulus. Het geluidniveau van conditionering dient dus 

ruim bovendrempelig te zijn. Het advies is om te starten met een 1 of 2 kHz stimulus van 60-70 dB bij 

een verwacht normaal gehoor. Hogere startniveaus kunnen aangehouden worden bij een verwacht 

gehoorverlies of bij het uitblijven van een reactie. Ook kan uitgeweken worden naar andere 

frequenties. Bij de eerste aanbieding worden stimulus en bekrachtiger gelijktijdig ingeschakeld en wijst 

de afleider wanneer nodig op de bekrachtiger. Bij een reactie van het kind wordt bij de 

daaropvolgende aanbiedingen eerst de stimulus gepresenteerd en bij een positieve reactie of 

zoekende beweging de bekrachtiger getoond. Wanneer het kind 3 keer achter elkaar uit zichzelf de 

bekrachtiger zoekt na het aanbieden van de conditioneringsstimulus, kan gestart worden met de 

drempelbepaling. De laatste positieve reactie op de conditioneringsstimulus kan eventueel genoteerd 

worden als eerst positieve reactie bij de drempelbepaling. Zie onder meer Widen et al. (2005) en Parry 

(2003) voor voorbeelden van conditionering. 

 

Wanneer conditionering bij een auditieve stimulus niet lukt, kan gekozen worden voor een tactiele 

stimulus met behulp van de beengeleider (bij voorkeur een 250 Hz toon). Bij het uitblijven van een 

reactie op auditieve stimuli of tactiele stimuli is het ontwikkelingsniveau van het kind niet toereikend 

voor deze testmethode en moet er overgegaan worden tot observatie-audiometrie en/of objectieve 

audiometrie (bijvoorbeeld BERA of OAE). 

 

De actieve bekrachtiger bevindt zich aan één zijde van het kind, in principe onafhankelijk van de zijde 

van de stimulus, ook in het geval van insert phones. Wanneer overgeschakeld wordt naar tweezijdige 

bekrachtiging, dient op correcte lokalisatie gescoord te worden. In dit geval wordt er gebruik gemaakt 

van een andere methode: Conditioned Orientation Reflex Audiometry (CORA) (Suzuki, 1961). Hier 

kan voor gekozen worden wanneer er snel habituatie optreedt, aangezien kinderen in het algemeen 

langer geboeid blijven bij tweezijdige aanbieding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij oudere 

kinderen. De onderzoekers moeten zich er in dit geval van vergewissen dat het kind goed tot 

lokalisatie in staat is, aangezien het anders ten koste gaat van de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. In de regel blijft het onderzoek beperkt tot VRA. Let op: bij de CORA wordt dus niet meer 

gescoord op de aanwezigheid van een reactie, maar op correcte lokalisatie. Incorrecte lokalisatie 

wordt hierbij dus niet gescoord als een reactie, maar het wordt wel geadviseerd om dit te noteren. 
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Houd er rekening mee dat het hier om twee verschillende meetmethoden gaat en gebruik deze dan 

ook niet door elkaar.  

 

Reactiedrempelbepaling 

Nadat het kind geconditioneerd is (en dus onder stimuluscontrole is), wordt gestart met de 

drempelbepaling. De gewenste stapgrootte is 5 dB. Aangezien het totaal aantal positieve reacties (c.q. 

hoofdraaibewegingen op de stimulus) tijdens de meting beperkt is, en aangezien je nooit weet 

wanneer het de laatste is geweest (omdat het kind habitueert), is het raadzaam om zuinig om te gaan 

met het aantal gevraagde hoofddraaibewegingen. In de aanvankelijke benadering van de 

reactiedrempel van hard naar zacht kan hier winst behaald worden door stappen van 15 of 20 dB te 

maken. De drempelbepaling zelf, dus van zacht naar hard, kan wél met stappen van 5 dB uitgevoerd 

worden. Idealiter geldt er dat, wanneer 2 reacties gevonden zijn binnen 5 dB en een negatieve 

respons 5 dB lager, het laagste niveau waarbij een reactie plaatsvond gescoord wordt als reactie.  

Bij het eind van de procedure keert men terug naar de eerst aangeboden frequentie om de stimulus 

eerst 5 dB onder, en dan 5 dB boven de eerder gevonden reactiedrempel aan te bieden. Deze reactie 

helpt bij het bepalen van de validiteit van de test. Met name bij jonge kinderen (rond 1 jaar) kan een 

korte pauze tussen twee sessies tot meer reacties leiden (Thomspon et al. 1992).  

 

Volgorde 

Reactiedrempels worden bepaald bij 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz en 500 Hz voor beide oren met behulp van 

insert phones. De gekozen frequenties, de transducer en de volgorde van aanbieden kunnen afwijken, 

afhankelijk van de vraagstelling. Bij beperkte aandacht/concentratie van het kind dienen de 

frequenties en transducer die het meest relevant zijn voor de vraagstelling het eerst gekozen te 

worden. 

 

Control en Probe trials 

Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de test kunnen ‘probe’ en ‘control’ stimuli 

worden ingelast (Widen et al. 2005): 

  

 Een silent control houdt in dat er tijdens de test observatieperioden zonder stimuli ingelast 

worden. Bij een silent control worden alle handelingen verricht als bij een normale 

stimulusaanbieding, maar je ‘drukt naast de knop’, zodat er geen geluid volgt. Dit laatste helpt 

een onbedoeld ritme in het aanbieden van de stimuli te voorkomen. Vals positieven worden 

gescoord.  

 Probe trials zijn bovendrempelige stimuli om te controleren of het kind niet gehabitueerd is. 

Ook deze worden genoteerd op het scoreformulier (zie Widen, 2005, voor een voorbeeld van 

een scoreformulier).  

 

Door deze informatie gestructureerd en uniform te noteren kan achteraf een inschatting van de 

betrouwbaarheid van de meting gemaakt worden.  

 

Notatie 

Het verdient de voorkeur om bij alle aanbiedingen te noteren of er wel of geen reactie was, ook tijdens 

het conditioneren. Wanneer daarnaast de volgorde van frequenties, vals positieven (silent controls) en 

vals negatieven (probe trials) worden genoteerd, kan achteraf een goede inschatting van de 

betrouwbaarheid van de test worden gemaakt.  

 



NVKF Richtlijn Visual Reinforcement Audiometry   Pagina 13 van 18 

 

 

 

 

Interpretatie 

Met VRA worden reactiedrempels bepaald met als doel een schatting te verkrijgen van de werkelijke 

hoordrempel. Hoe nauwkeuring deze schatting is hangt onder meer af van het ontwikkelingsniveau 

van het kind, de bereidheid om mee te werken, het gehoorverlies en de meetomstandigheden. Zie de 

appendix voor de normdata, zoals deze gelden voor normaalhorende kinderen. Op dit moment zijn 

onvoldoende gegevens beschikbaar die kunnen dienen als vergelijkbare normdata voor slechthorende 

kinderen.  
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Kwaliteitscriteria 

De in deze richtlijn beschreven zorg, mogelijk met uitzondering van de indicatiestelling, wordt geboden 

in een Audiologische Centrum (of binnen een samenwerkingsverband tussen een Audiologisch 

Centrum en een gezinsbegeleidingsdienst). Het Audiologisch Centrum voert een kwaliteitsbeleid dat 

voldoet aan en getoetst is volgens het FENAC kader voor kwaliteitssystemen in Audiologische Centra.  

Specifieke kwaliteitseisen aan het team/multidisciplinaire werkwijze  

VRA wordt in principe uitgevoerd door twee ervaren onderzoekers die gewend zijn het gedrag van 

jonge kinderen te observeren (zie o.a. Widen et al. (2005)). De discipline/achtergrond van de 

uitvoerend onderzoekers kan variëren, maar de klinisch fysicus – audioloog is eindverantwoordelijk 

voor de diagnostiek. Verder kan gekozen voor de betrokkenheid van een logopedist of linguïst, zodat 

er tijdens het onderzoek aandacht kan zijn voor eventuele spraaktaalproblematiek. . 

Voor het uitvoeren van de VRA wordt verwezen naar voorgaande paragraaf. Tijdens het spreekuur is 

te allen tijde oog voor mogelijk taalspraak- en/of psychosociale problematiek. Wanneer dit 

gesignaleerd wordt, is het van belang dat hier adequaat op gereageerd kan worden d.m.v. 

vervolgonderzoek, behandeling en/of verwijzing. De disciplines die hiervoor binnen het AC aanwezig 

moeten zijn, zijn elders beschreven. 

 

Minimale ervaring onderzoekers (aanbieden en/of afleiden) 

 100 patiënten/cliënten per jaar2 

De ervaring wijst uit dat het bepalen van de reactiedrempels beter gaat wanneer aanbieder en afleider 

goed op elkaar ingespeeld zijn. Het verdient dus de voorkeur om de VRA in vaste teams af te nemen. 

Ook de verschillende handelingen (observeren, aanbieden, scoren, afleiden) vereisen een bepaalde 

mate van ervaring. Bij het inwerken van een nieuwe medewerker als aanbieder is het advies om eerst 

mee te kijken en actief te scoren. Daarna stroomt deze persoon in als afleider en wanneer gestart 

wordt met aanbieden, wordt dit gedaan in samenwerking met een ervaren afleider.  

 

Het team dat zorg draagt voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met gehoorproblematiek is 

elders beschreven.  

Minimale eisen aan ruimten, apparatuur en uitvoering van genoemde diagnostische onderzoeken en 

metingen 

 Onderzoeksruimtes voldoen aan de, door NVKF/KKAu opgestelde en door de FENAC 

overgenomen normen 

 Onderzoeksapparatuur is gekalibreerd volgens de geldende NVKF richtlijn en internationale 

standaarden (ISO389; ANSI S3.21) 

Verder is het uiteraard van belang dat de opstelling zoals deze hierboven staat beschreven aanwezig 

is. Dit houdt in dat er aan weerszijden een bekrachtiger beschikbaar is en dat er gebruik gemaakt kan 

worden van luidsprekers, insert phones en de beengeleider om de stimulus aan te bieden. Ook dient 

er voldoende ruimte te zijn voor het spel van de afleider en voor de ouders om buiten het gezichtsveld 

van het kind plaats te nemen. 

  

                                                      
2 Over het aantal van 100 kan gediscussieerd worden. Echter, ervaring is de enige goede opleiding 
voor deze procedure en dus is het wenselijk om een eis te stellen aan de minimale ervaring van de 
onderzoekers. 
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Appendix: Normdata 

 

Normaalwaarden (op basis van data van normaal horende kinderen) 

 
Voorstel op basis van onderstaande studies (Nozza, Nozza & Henson en Parry) en NHS protocol voor 
metingen met insert phones: 
 

Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0;6-1;0  15 dB HL 15 dB HL 5 dB HL 5 dB HL 

1;0-2;6 [geen data] [geen data] [geen data] [geen data] 
Rekening houdend met RETSPL waarden van 5.5, 0 en 3.0 dB SPL voor resp. 500, 1000 en 2000 Hz (ref ANSI 
S3.21-2004 (2009) en ISO389-2 (1994)). [HL-waarde = SPL-waarde – RETSPL]. Afronding op 5 dB 
 

Voorstel op basis van onderstaande studies (Sabo) voor metingen in het vrije veld: 
 

Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0;6-1;0  20 dB HL 15 dB HL 15 dB HL 20 dB HL 

1;0-2;6* 15 dB HL 15 dB HL 15 dB HL 15 dB HL 
* Leeftijd oorspronkelijke studie was 1;0-2;9. Afronding op 5 dB 
 

Voorstel op basis van onderstaande studies (Hulecki) voor metingen met beengeleider: 
 

Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0;6-1;0*  10 dB HL 10 dB HL 15 dB HL 15 dB HL 

1;0-2;6* 10 dB HL 10 dB HL 15 dB HL 15 dB HL 
* Leeftijd oorspronkelijke studie was 0;7-1;3 en 1;6-2;6. Afronding op 5 dB 

 

Beschrijving studies ter onderbouwing van bovenstaande normaalwaarden 

 
Nozza (1995) 
 
Transducer: insert phone (ER3A) 
Kalibratie: 2cc coupler (dB SPL) 
Stimulus: zuivere toon 
Stapgrootte: 5 dB (1 up/1 down) 
Conditionering: vrije veld 
Bekrachtiger: speelgoed achter rookglas 

 

N Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

11 0;8-0;11  14.2±5.1* dB SPL   
* SD berekend uit waarden tabel (tabel 1 uit originele paper) 

 
Nozza & Henson (1999) 
 
Transducer: insert phone (ER3A) 
Kalibratie: 2cc coupler (dB SPL) 
Stimulus: zuivere toon 
Stapgrootte: 5 dB (1 up/1 down) 
Conditionering: vrije veld 
Bekrachtiger: speelgoed achter rookglas 

 

N Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

11 0;6-0;10 22.7±5.9* dB SPL  9.8±5.4* dB SPL  
* SD berekend uit grafiek (figuur 2 en 3 originele paper) 
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Parry et al. (2003) 
 
Transducer: insert phone (ER3A) 
Kalibratie: ISO389-2 (2cc coupler) 
Stimulus: warble toon 
Stapgrootte: 5 dB (1 up/2 down)  
Conditionering: insert phone 
Bekrachtiger: speelgoed achter rookglas 
 

N Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

46* 0;8-0;11 16.4±5.9 dB HL 13.3±6.1 dB HL 7.1±5.5 dB HL 6.4±6.2 dB HL 

* 25/26 drempels per frequentie kunnen bepalen 
 
Sabo et al. (2003) 
 
Transducer: luidspreker (90° en 45°) 
Kalibratie: onbekend 
Stimulus: warble toon 
Stapgrootte: 5 dB (1 up/2 down)  
Conditionering: vrije veld 
Bekrachtiger: speelgoed achter rookglas 
 

N Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

35 0;6-0;8 19.0±6.9 dB HL 19.0±8.6 dB HL 19.3±7.9 dB HL 22.7±8.9 dB HL 

35 0;9-0;11 16.9±4.4 dB HL 15.3±4.2 dB HL 16.0±4.0 dB HL 18.6±4.5 dB HL 

37 1;0-1;5 16.6±5.7 dB HL 14.3±5.2 dB HL 15.4±3.8 dB HL 18.8±4.5 dB HL 

80 1;6-2;9 16.4±4.2 dB HL 14.8±4.4 dB HL 14.9±4.1 dB HL 16.5±4.7 dB HL 
 

Hulecki et al. (2011) 
 
Transducer: beengeleider (Radioear B-71) 
Kalibratie: AMC493 kunstmastoid (ANSI S3.6 (1996)) 
Stimulus: warble toon 
Stapgrootte: 10 dB (1 up/2 down)  
Conditionering: beengeleider (vermoedelijk) 
Bekrachtiger: speelgoed achter rookglas en video 

 

N Leeftijd 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

17 0;7-1;3 9.0±10.3 dB HL 9.8±5.3 dB HL  14.3±10.1 dB HL  14.0±9.3 dB HL  

20 1;6-2;6 10.4±7.2 dB HL  8.6±9.7 dB HL  13.0±7.1 dB HL  16.5±7.5 dB HL  

 
 


