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overexpressie in 3 gevallen ( 8 %). Bij 15 patiënten ( 42 %) von
den wij het wildtype p s j -gen met overexpressie.
Er was derhalve een discordantic van 50 % tussen IHC en
DGGE bij hel aantonen van /^-veranderingen. Indien werd
aangenomen dat zowel een mutatie als overexpressie aangeeft
dat hel /^ -sy steem verstoord is, dan zouden 31 patiënten
( 86 %) een # 53 -stoornis hebben, De /;jj-status bij patiënten
met en zonder recidief na bestraling was gelijk. Wij conclude
ren dat /jjj-analyse door middel van IHC en DGGE geen voor
spellende waarde heeft voor de individuele respons van patiën
ten op radiotherapie.

J.B Jacobs en G.Y.van der Bor (Rotterdam), P o sitieve resulta
ten van gedragstherapeutische g ro ep sb eh a n d elin g hij patiënten
m et persisterende tinnitusklachten

Er is een groeiende aandacht voor de bevinding dat psychologi
sche factoren bij de perceptie van tinnitus een belangrijke rol
spelen. Hierdoor en vanwege het beperkte succes van medische
interventies is men zich meer gaan richten op gedragstherapeu
tische behandeling van tinnituspatiënten,
De effectiviteit van gedragstherapeutische behandelvormen
is in gecontroleerde studies aangetoond. Ook in onze populatie
kunnen wij spreken van een positief effect. De individuele ver
schillen in behandelingsresultaat zijn echter groot. Wij waren
dan ook geïnteresseerd in de vraag of wij op basis van speci
fieke kenmerken bij chronische tinnituspatiënten zouden kun
nen voorspellen wie wel en wie geen baat zouden hebben bij
een cursus ‘leren omgaan met tinnitus’.
Op de polikliniek van onze afdeling werd aan 110 chronische
tinnituspatiënten een psychologische behandeling aangeboden.
Deze patiënten hebben tussen 1987 en 1993 deelgenomen aan
het 10 weken durende gedragstherapeutische groepsprogram
ma. Als meetmomenten voor het onderzoek werden uit het
totaal van herhaalde metingen (vlak voor en vlak na de cursus
en op 2 latere momenten) de voormeting en de nameting ge
bruikt. Als criteriumvariabelen werden algemene klachtendimensies gemeten aan de hand van visueel analoge schalen en
de ‘Subjective tinnitus severity scale’ opgenomen. Voor de predictieve variabelen werd gebruikgemaakt van gegevens uit de
medische status en de audiologische intake. Psychologische
variabelen werden geselecteerd uit een aantal vragenlijsten
(‘Symptom check list-90’ en ‘Utrechtse coping-lijsl’).
Bij het ontslaan van de effecten van psychologische (ge
dragstherapeutische) groepsbehandeling waren de voornaam
ste predictoren psychologische variabelen. De effecten bleken
ook bij patiënten met ernstige psychische klachten positief te
zij n.

J.Feenstra en J.Verschuure (Rotterdam), H et g eb ru ik van
hoortoestellen m et versterking b o v e n de 2 k H z v o o r o n d e r d r u k 
kin g van tinnitus en verbetering van co m m u n icatie

Het gebruik van hoortoestellen met versterking alleen voor fre
quenties boven de 2 kHz voor onderdrukking van oorsuizen of
verbetering van de communicatie wordt vaak in twijfel getrok
ken. De frequentieband wordt geacht te smal te zijn. Het
gehoorverlies dat oorsuizen veroorzaakt is echter nogal eens
beperkt tot dit frequenticbereik, met name bij lawaaibeschadigingen, waarbij versterking geldt als een goede behandeling
van het oorsuizen.
Normale hoortoestellen versterken bij deze patiënten het be
reik rond i kHz teveel en leiden tot het afwijzen van het hoortoestel door patiënten. Oticon (Oticon Nederland BV, Amstel

1338

Ned Tijdschr Geneeskd 1996 22 juni;i 4o( 25 )

veen) heeft een toestel geïntroduceerd met alleen versterking
boven de 2 kHz. Wij hebben dit toestel geprobeerd bij groepen
patiënten met gehoorverliezen alleen boven de 2 kHz en daar
bij klachten van hogetonenoorsuizen of verminderde commu
nicatiemogelijkheden in rumoer en patiënten met dergelijke
gehoorverliezen en beide klachten.
Wij vonden dat 5 5 % van de oorsuisgroep zelf aangaf minder
last van oorsuizen te hebben bij het dragen van dit hoortoestel.
Van degenen die verlichting van het oorsuizen hadden, had
90 % het toestel ook aangeschaft; in de groep met communicatiemoeilijkheden had 86 % het toestel aangeschaft; in de ge
mengde groep had 7 5 % minder oorsuisklachten en ondervond
88 % verbeteringen in de communicatie. Alle patiënten die ver
betering in de communicatie ervoeren, hadden het toestel ook
aangeschaft. Er bleek een relatie met de spraak-in-ruisdrempel
te bestaan.

A.Snik, J.Brokx, P.van den Broek, C.Geelen en A.VermeuIen
(Nijmegen), D e sp ra a k p e rc e p tie van p r e lin g u a a l d o v e kin deren
verbetert a a n m e rk e lijk m e t een co c h lea ir im p la n ta a t

De mate waarin een doof kind profijt heeft van een cochleair
implantaat (Cl) wordt vaak vastgelegd met behulp van spraakverstaantests. Met behulp van een uitgebreide testbatterij (de
Gestel-Nijmegen-test) is de spraakperceptie van 10 prelinguaal
dove kinderen met tenminste 2 jaar ervaring met hun Cl
gevolgd. Al deze kinderen waren doof geworden ten gevolge
van meningitis en hadden een volledige insertie van de elektrode-array. Met behuip van de gegevens van een grote refe
rentiegroep kinderen met ernstige slechthorendheid en doof
heid gebruikmakend van conventionele hoortoestellen, werd
de spraakverslaanscore van elk kind met een Cl uitgedrukt in
een ‘equivalent gehoorverlies’. Voor implantatie scoorden alle
kinderen met een Cl vergelijkbaar met kinderen uit de referen
tiegroep met een gehoorverlies van meer dan 120 dBHL. Twee
jaar na implantatie lag dit tussen 70 en 90 dBHL. Dit is een
opmerkelijke verbetering, temeer daar kinderen met een ver
lies in deze range met hoortoestellen in het algemeen tot goede
oraal-aurale communicatie komen.

JJ.T.Hendriks en LJ.C.Anteunis (Maastricht), D e Fletcherin dex (n o rm a a l versus h o o g ) en h o o rto e ste la a n p a ssin g

Als onderdeel van een groter project om ouderen zelfstandig te
laten blijven maakten wij van 300 ouderen (5= 55 jaar) een
audiogram. A an iedereen met een verlies groter dan 35 dB
werd gevraagd om een lijst in te vullen met vragen over het ge
hoor. Het gemiddelde gehoorverlies bedroeg 30 dB (SD: 15 ).
D e prevalentie van het gehoorverlies komt goed overeen met
hetgeen in de literatuur wordt gevonden. Enkele jaren geleden
is het criterium om voor vergoeding van een hoortoestel in aan
merking te komen veranderd van de normale Fietcher-index ^
35 dB (gemiddeld verlies bij 500,1000 en 2000 Hz) naar de hoge
Fletcher-indcx ^ 35 dB (gemiddeld verlies bij 1000 , 2000 en
4000 Hz). Kwamen volgens het eerste criterium 36 personen in
aanmerking voor een hoortoestel, volgens het tweede waren dit
er 96, dus ruim 2,5 maal zoveel. Van de personen met een nor
male Fletcher-index 5? 35 dB had ruim 50 % een hoortoestel,
terwijl bij de groep met een hoge Fletcher-index slechts 2 5 %
een hoortoestel bezat. Mede op basis van de antwoorden op de
vragenlijst kan worden geconcludeerd dat voor ouderen het
gemiddeld verlies in de lage tonen beter overeenkomt met het
subjectief ervaren gehoorverlies dan het gemiddeld verlies voor
de hoge tonen.

