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Gedurende een periode van 5 jaar (2004-2009) werden in het kader van een FWO-onderzoeksproject met vijf cochleaire 

implantaat (CI) centra in Vlaanderen en Brussel verschillende klinische en fundamentele studies uitgevoerd om de 

meerwaarde van een 2
e
 CI te bepalen bij jonge kinderen tussen 2.5 en 12 jaar

i
. Hiervan zullen 2 studies besproken 

worden: het vermogen om richting te bepalen en om spraak te verstaan in een ruimtelijke testopstelling. Beide studies 

werden uitgevoerd met de eigen klinische processor in vrije veld. Testmethodes werden aangepast aan de interesse, 

aandachtsspanne en cognitieve mogelijkheden van jonge kinderen en leeftijdsadequate gegevens werden telkens 

verzameld bij een normaalhorende populatie. 

  

In een boog van 9 luidsprekers, die gepositioneerd zijn van -60° links tot + 60° rechts, kon 63% van de CI kinderen (n=30) 

de richting van het geluid significant beter dan kans bepalen, met beste scores dicht bij die van de normaalhorende 

kinderen. Uit analyses bleek dat de leeftijd van aanpassing van cochleaire implantaten en/of hoorapparaten een 

significante invloed had op het vermogen tot richtinghoren
ii
. 

 

Spraakverstaanbaarheid in een ruimtelijke opstelling van spraak in ruis werd gemeten bij 50 normaalhorende kinderen 

(vanaf de leeftijd van 4 jaar), 15 normaalhorende volwassenen en 8 kinderen met bilaterale CI. Hoofdschaduweffecten 

bij de CI kinderen waren vergelijkbaar met die van normaalhorende kinderen, maar binaurale kenmerken werden alleen 

vastgesteld bij de normaalhorende kinderen
iii

.   

 

De resultaten van geïmplanteerde kinderen toonden aan dat ruimtelijke gehoorfuncties ondersteund worden door 

implantatie op jonge leeftijd. Mede op basis van de studies van dit onderzoeksproject (8 in totaal) wordt een 2
e
 CI bij 

kinderen vanaf 2010 terugbetaald in België. 

 

 

 
 
 
                     
i
 Zie publicaties Scherf et al. en Van Deun et al. 

ii
 Van Deun, L., van Wieringen, A., Van den Bogaert, T., Scherf, F., Offeciers, E., Van de Heyning, P., Desloovere, Ch., Dhooge, I., Deggouj, N., De Raeve,L and Wouters, 

J. (2009). Sound localization, sound lateralization, and binaural masking level differences in young children with normal hearing, Ear & Hearing 30(2), 178-

190 

Van Deun, L., van Wieringen, A., Scherf, F., Deggouj, N., Desloovere, Ch, Offeciers, E., Van de Heyning, P., Dhooge, I., and Wouters, J. (2010). Earlier intervention leads 

to better sound localization in children with bilateral cochlear implants, Audiol Neurootol. 15(1):7-17. 

iii
 Van Deun, L., van Wieringen, A., Wouters, J. “Spatial speech perception benefits in young children with normal hearing and cochlear implants”. In revisie voor Ear 

and Hearing. 

 


