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Summary

Noise-induced hearing loss (NIHL) is a highly prevalent public health problem, caused 
by exposure to loud noises both during leisure time, e.g. by listening to loud music, 
and during work. In the past years NIHL was the most commonly reported occupational 
disease in the Netherlands. Hearing damage caused by noise is irreversible, but largely 
preventable. The early detection of hearing loss is of great importance, and is applied 
by preventative testing of hearing ability. This thesis investigates methods of 
screening for hearing impairment that can be applied in occupational medicine.

Chapter 1 provides a general introduction regarding hearing loss (prevention), hearing 
protection programs in occupational health, and possible techniques that can be 
used for screening and monitoring of NIHL.

Part 1 of this thesis focuses on analysing (the development of) hearing loss in a very 
large group of noise exposed workers in the construction industry, measured by 
regular screening audiometry, often performed during a periodic occupational health 
examination.
 Chapter 2 describes a cross-sectional analysis of pure-tone audiometric data 
from approximately 30,000 employees. They are frequently exposed to noise levels 
above 80 dBA during their work, and the results show that these construction workers 
have poorer hearing threshold levels than peers who are not exposed to noise. 
Noise-induced hearing damage increases with increasing exposure duration, but 
relates to the (estimated) noise intensity to a lesser extent. Additionally, the 
relationship between noise exposure and hearing loss is compared to model 
predictions (ISO-1999, 1990), showing that particularly the younger workers exhibit a 
greater deterioration in hearing than predicted.
 A longitudinal analysis of follow-up data from about half of this cohort of workers is 
described in Chapter 3, and shows that hearing further deteriorates with continuous 
noise exposure. This worsening progresses with increasing exposure level. A further 
analysis of the data shows that the quality of the screening audiometry is highly variable, 
due to errors in data processing and/or varying testing conditions. For accurate 
pure-tone audiometry a quiet environment and good calibration are essential. In 
addition, a noise-free period prior to testing is required to eliminate temporary effects 
of noise. Because in practice these requirements are not always met, the sensitivity of 
screening audiometry to detect small differences in individual cases is limited.

Part 2 of this thesis, therefore, presents and investigates an alternative or additional 
approach for hearing screening. Online speech-in-noise tests are able to reach a 
broad public, and offer the possibility of an easily accessible self-test that can be 
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performed at any given time. The online speech-in-noise test Earcheck (www.
oorcheck.nl) determines the speech reception in noise by presenting monosyllables 
in a stationary noise. Because of its supra-threshold stimuli and its relative insensitivity 
to test conditions, Earcheck seems to be a suitable screening tool for hearing 
impairment.
 An evaluation study described in Chapter 4 examines the value of this test for 
early detection of NIHL. Results of the screening test of normal-hearing and hearing-
impaired listeners are compared to pure-tone audiometry and the standard Dutch 
sentence SRT test Plomp and Mimpen (1979a). These results show that the original 
Earcheck is not sensitive enough to adequately distinguish between normal-hearing 
listeners and hearing-impaired subjects with mild NIHL, and therefore is not suitable 
to be used for NIHL screening.
 Chapter 5 studies ways to improve this sensitivity, in order to employ Earcheck as 
a reliable screening tool. First, the intelligibility of the stimuli is homogenized, which 
leads to a slightly better test reliability. In addition, the broadband stationary masking 
noise of the original test is replaced by five modulated noises with different properties. 
The use of a low-pass filtered masking noise emphasizes the use of high-frequency 
speech information. By using this type of noise instead of a broadband noise the 
sensitivity of Earcheck is significantly improved from 51% to 95%, while maintaining a 
high specificity (98%) and reliability.

Part 3 of this thesis focuses on the application of this online screening test of hearing 
in occupational medicine. When the self-test is performed at home, uncontrollable 
parameters, such as the presentation level and the characteristics of the equipment 
used, can influence the test outcomes due to the noise filtering. 
 Chapter 6 describes an implementation study that investigates the correspondence 
between field results of Earcheck with low-pass filtered noise and results obtained in 
a controlled laboratory environment. Earcheck is conducted in different test 
conditions both at home and in the lab, and results show that hearing-impaired 
listeners perform better at home than in a controlled lab situation, probably because 
they perform the domestic Earcheck at higher presentation levels. Normal-hearing 
performance was poorer at home. As a result, the discriminative power of the 
domestic self-test is reduced compared to results obtained in the lab. Based on the 
results of this study we recommend conducting the online Earcheck monotically 
using headphones.
 Chapter 7 presents the results of the validation of the online Earcheck at home.  
A study among 210 occupationally noise-exposed workers shows a sensitivity of 68% 
and a specificity of 71% of Earcheck for detecting NIHL compared to the regular 
screening audiogram. Also, the reliability of domestic testing was somewhat poorer 
than of lab testing.
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Therefore, Chapter 8 presents recommendations to improve Earcheck’s sensitivity 
and reliability, based on analysis and our experiences, for example by the inclusion of 
a number of practice lists and adaptations in the testing procedure. Future research 
should confirm this.
 At this point, Earcheck can not yet replace the screening audiogram, but this 
easily accessible online test provides a good complementary screening method, 
which can be implemented and used in different ways. 
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Samenvatting

Lawaaislechthorendheid is een groot sociaal gezondheidsprobleem, dat wordt 
veroorzaakt door blootstelling aan harde geluiden zowel tijdens de vrije tijd, 
bijvoorbeeld door luisteren naar luide muziek, als tijdens werk. De laatste jaren is be-
roepsslechthorendheid dan ook de meest gemelde beroepsziekte. Slechthorendheid 
door lawaai is irreversibel, maar wel grotendeels te voorkomen. Het vroegtijdig 
ontdekken van gehoorverlies is dan ook van groot belang en is mogelijk door het 
gehoor preventief te testen. Deze thesis onderzoekt screeningsmethoden voor la-
waaislechthorendheid die kunnen worden toegepast in de arbeidsgeneeskunde.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding met betrekking tot (preventie van) lawaai-
slechthorendheid, gehoorbeschermingsprogramma’s in de arbeidsgeneeskunde en 
mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden voor screening en monitoring 
van gehoorverlies door lawaai.

Het eerste deel van deze thesis richt zich op de analyse van (de ontwikkeling van) 
gehoorschade in een zeer grote groep beroepsmatig blootgestelde werknemers in 
de bouwnijverheid, gemeten door middel van de reguliere screeningsaudiometrie, 
zoals dat vaak wordt uitgevoerd tijdens een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek.
 Hoofdstuk 2 beschrijft een cross-sectionele analyse van data van ongeveer 30.000 
werknemers verkregen door middel van een toonaudiogram. Zij worden tijdens hun 
werk veelvuldig blootgesteld aan geluidniveaus boven 80 dBA, en de resultaten laten 
dan ook zien dat werknemers in de bouwnijverheid een slechter gehoor hebben dan 
leeftijdsgenoten die niet in lawaai werken. De lawaaischade neemt vooral toe bij een 
langere blootstellingduur, en is in mindere mate gerelateerd aan de (geschatte) hoogte 
van het expositieniveau. Ook wordt de relatie tussen lawaaiblootstelling en 
gehoorverlies vergeleken met model voorspellingen (ISO-1999, 1990), waaruit blijkt 
dat vooral de jongere werknemers meer gehoorverlies vertonen dan voorspeld. 
 Een longitudinale analyse van follow-up data van ongeveer de helft van dit 
cohort werknemers, beschreven in Hoofdstuk 3, laat zien dat het gehoor verder 
verslechtert bij voortdurende lawaaiblootstelling, en dat deze verslechtering groter is 
naarmate de intensiteit van de blootstelling toeneemt. Een nadere analyse van de 
data laat zien dat de kwaliteit van het screeningsaudiogram door registratiefouten en 
verschillen in testomstandigheden veel variatie vertoont. Voor accurate audiometrie 
zijn een stille meetomgeving en goede kalibratie vereist. Daarnaast is een geluidsvrije 
periode voorafgaand aan de test noodzakelijk om tijdelijke lawaai-effecten uit te 
sluiten. Omdat hier in de praktijk niet altijd aan kan worden voldaan, blijkt de 
gevoeligheid van screeningaudiometrie om in individuele gevallen kleine verschillen 
zichtbaar te maken beperkt.
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In het tweede deel van deze thesis wordt daarom naar een alternatief dan wel 
aanvullend screeningsinstrument gezocht. Online spraak-in-ruistesten kunnen een 
groot publiek bereiken, en bieden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier 
zelf het gehoor te testen, op elk gewenst tijdstip. De online spraak-in-ruistest 
Oorcheck (www.oorcheck.nl) bepaalt het spraakverstaan in ruis door monosyllaben 
aan te bieden in een stationaire ruis. Door zijn bovendrempelige karakter en relatieve 
ongevoeligheid voor testomstandigheden lijkt Oorcheck geschikt als screeningsin-
strument voor lawaaislechthorendheid. 
 Een evaluatieonderzoek beschreven in Hoofdstuk 4 onderzoekt de waarde van 
deze test voor het vroegtijdig ontdekken van lawaaislechthorendheid. Resultaten van 
normaal- en slechthorenden op de screeningtesten zijn vergeleken met het 
toonaudiogram en de standaard spraak-in-ruis test van Plomp en Mimpen (1979a). Uit 
de resultaten blijkt dat de originele Oorcheck niet gevoelig genoeg is om onderscheid 
te maken tussen normaalhorenden en slechthorenden met een licht lawaai 
gerelateerd hoge-tonen verlies, en dus niet geschikt is om te gebruiken om te 
screenen op lawaaislechthorendheid.
 In Hoofdstuk 5 worden manieren onderzocht om deze gevoeligheid te 
verbeteren, zodat Oorcheck gebruikt kan worden als een betrouwbaar screeningsin-
strument. Allereerst wordt de verstaanbaarheid van de stimuli gehomogeniseerd, 
wat leidt tot een iets grotere test betrouwbaarheid. Daarnaast wordt de continue 
breedbandige maskeerruis van de originele test vervangen door een vijftal 
gemoduleerde ruizen met verschillende eigenschappen. Het gebruik van een 
maskeerruis die is gefilterd met een laagdoorlaatfilter legt de nadruk op het gebruik 
van hoogfrequente spraakinformatie. Door een dergelijke ruis te gebruiken in plaats 
van een breedbandige ruis, werd de sensitiviteit van Oorcheck sterk verbeterd: van 
51% naar 95%, met behoud van een hoge specificiteit (98%) en betrouwbaarheid.

Het derde deel van deze thesis richt zich op de toepassing van deze gehoorscreening 
in de arbeidsgeneeskunde. Wanneer de zelf-test thuis wordt uitgevoerd kunnen on-
controleerbare parameters, zoals bijvoorbeeld het afspeelniveau en de eigenschappen 
van de gebruikte apparatuur de testresultaten beinvloeden door de filtering van de 
ruis. 
 Om na te gaan in hoeverre de resultaten van Oorcheck met gefilterde ruis uit de 
praktijk overeenkomen met de resultaten verkregen in een gecontroleerde lab 
omgeving, wordt in Hoofdstuk 6 een implementatieonderzoek uitgevoerd. Oorcheck 
wordt in verschillende condities zowel thuis als in het lab uitgevoerd en resultaten 
laten zien dat slechthorenden thuis beter scoren dan in een gecontroleerde 
lab-situatie, waarschijnlijk door het gebruik van hogere afspeelniveaus. Normaalho-
renden presteren thuis juist slechter. Hierdoor is het discriminerend vermogen van de 
zelf-test in de thuissituatie verminderd ten opzichte van resultaten in het lab. Op basis 
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van de resultaten van dit onderzoek wordt geadviseerd om de Oorcheck via internet 
monotisch met een hoofdtelefoon af te nemen.
 Hoofdstuk 7 geeft de resultaten van de validatie van de online Oorcheck in de 
thuissituatie weer. Een onderzoek onder 210 beroepsmatig aan lawaai blootgestelde 
werknemers toont een sensitiviteit van 68% en een specificiteit van 71% voor 
Oorcheck voor detectie van lawaaislechthorendheid in vergelijking met het reguliere 
screeningsaudiogram. Ook is de betrouwbaarheid van de thuistest wat minder goed 
dan in het lab.

Op basis van ervaringen en nadere analyses worden in Hoofdstuk 8 dan ook 
aanbevelingen gedaan om de testgevoeligheid en betrouwbaarheid te vergroten, 
bijvoorbeeld door het opnemen van een aantal oefenlijsten en aanpassingen in de 
testprocedure. Toekomstig onderzoek moet dit nader onderbouwen. 
 Vooralsnog kan Oorcheck nog niet als vervanging voor het audiogram dienen, maar 
deze gemakkelijke en laagdrempelige online test biedt wel een goede aanvullende 
screeningsmethode, welke op verschillende manieren kan worden geimplementeerd 
en benut. 


