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8.11 Summary and Conclusions 

Earlyy detection of congenital hearing loss in the newborn is of utmost importance for 
laterr normal development.1 This thesis focuses on the use of automated auditory 
brainstemm response (AABR) hearing screening in the neonatal intensive care setting and 
thee implementation of this method in neonatal intensive care unit's (NICU's) as part of a 
nationall screening programme. 

Approximatelyy 1 child in every 1000 live births suffers from a serious congenital hearing 
impairment.. The prevalence of hearing impairment is considered to be 10 to 20 times 
higherr among survivors of neonatal intensive care (1-2:1 OO).2'3 

Duee to technical developments in the last decades of the 20th century, including the 
meanss of cardio-respiratory support of very preterm and ill term newborns, an increased 
survivall rate resulted. Secondly, more attention was paid to the potential neurologic 
sequelaee following intensive care. During the intensive care period several investigations 
aree performed to predict the neurological outcome of sick newborn infants. Ultrasound 
imagingg of the cerebrum and screening for retinopathy of prematurity are routine 
proceduress since the late 1980's. However, no structured evaluation of hearing was 
availablee in the neonatal period. 

1044 Evoked potentials provide the opportunity for functional neurological investigation. 

Auditoryy brainstem response technology (ABR, synonym BAEP, BEAR or BERA) has been 

usedd to study the integrity of the auditory system since the classic work of Jewett in 

1971.4 4 

Thiss method has been considered to be the gold standard to detect hearing loss before 
thee age of 6 months.5,6 However, it is not easy to perform and time consuming. 
Furthermore,, it is necessary to have highly trained personnel to conduct the test and an 
experiencedd audiologist is needed to interpret the results. Although reliable, the 
techniquee of the conventional ABR is not available for routine screening purposes. 
Developmentt of newer techniques such as the automated ABR technology gave a strong 
impulsee for detection of hearing loss during the neonatal period. 
Thee aim of the study reported in this thesis was to investigate the use of the ALGO 

automatedd ABR hearing screener as a neonatal hearing screening device in NICU 

graduates. . 

First,, the embryonic development of the auditory system (Chapter 2) and the present 

possibilitiess for detecting hearing loss in the newborn were explored in the literature. 

(Chapterr 3) Second, a feasibility study of the AABR method in the neonatal intensive care 

settingg was conducted. (Chapter 4) This study was followed by a review of the use of 

AABRR in newborns. (Chapter 5) An additional longitudinal efficacy study of the use of the 

AABRR hearing screener in very preterm newborns is reported in Chapter 6. Finally, an 
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implementationn study was carried out in 7 out of 10 NICU's in the Netherlands. (Chapter 
7)) This lays the bases for a structural hearing screening programme supported by the 
governmentt for use in all neonatal intensive units centres from January 2001 onwards. 

Majorr results 

ChapterChapter 2 

Soundd is energy created by a vibratory source, resulting in a periodic displacement of 

moleculess in a medium (such as air or liquid). Sound can be detected most sensitively by 
thee auditory system. The auditory system is one of the fylogenetic oldest systems of the 
senses.. This is reflected in the ontogenetic early development during embryogenesis. The 
complexx development of the ear starts from the 3rd to 4 th weeks of gestation. The outer 
andd middle ear is developed from the mesodermic first and second visceral arches. The 
internall ear and neurosensory elements are derived from the neuroectodermal otic 

placode.. By 24 weeks gestational age the outer, middle and inner ear reach its principle 
formss and the connection has been established with the auditory nerve and the 
brainstem. . 

Thee auditory system appears to be functional from 27 gestational weeks onwards. 

Structuress in the human auditory pathway from the proximal end of the cochlear nerve 105 
too the inferior colliculus, undergo myelination between 26-29 gestational weeks. Further 
developmentt of the ABR is usually completed by the end of the second year of life.7 

Inn sources as old as the bible pregnant mothers reported movements of their unborn 
childd in response to exogenous noise and music. Although it has long been known by 
mothers-to-bee that foetuses move following loud sounds, the characterization of 
responsess and the quantification of the stimulus capable of evoking movements have 
receivedd little attention in the scientific literature until recently. The once-held belief that 
thee fetus developed in an environment devoid of sound stimulation with the possible 
exceptionn of internally generated noises, primarily heart sounds, has given way to current 
evidenceevidence that external noise, music and maternal vocal sounds stimulate the hearing 
mechanismm and evoke movements and heart rate accelerations. In addition, it is known 
thatt sounds detected by the fetus in utero result in cortical events such as memory.8 

Inn summary the development of the sense of hearing is a dynamic process, which already 
startss during gestation and will be continued provided that there is a normal input of 
soundss including speech, music and normal environmental sounds from birth onwards. 
Fromm a developmental point of view restriction of sound after birth due to hearing 
impairmentt interferes with the normal speech- and language development of the young 
child.. Nothing is known about the effects of restriction of sounds before birth. 
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ChapterChapter 3 
Thee importance of early hearing screening has been recognised by experts from different 
fields.. The Joint Committee on Infant Hearing Screening in the USA has produced regular 
positionn statements since 1982. In its 1994 statement the panel stated that all infants 
admittedd to the Neonatal Intensive Care Unit should be screened for hearing loss before 
hospitall discharge and that universal screening should be implemented for all infants 
withinn the first 3 months of life.9 In the ensuing years, considerable data have been 
reportedd that support the benefits of early intervention for infants with hearing loss. A 
prospectivee study by Yoshinaga-ltano showed that when a hearing aid was necessary and 
placedd before the age of 6 months language development was better than when placed 
att a later age.10 In 1998 a European Consensus Development Conference stated that 
interventionn is considered to be most successful if commenced in the first months of 
life.111 Therefore identification by screening at or shortly after birth has the potential to 
improvee speech and language development and therefore quality of life for children with 
CHL. . 

Inn many western countries more than 50% of children with bilateral hearing impairment 
aree not detected by the age of 2-3 years even though behavioural hearing screening was 
availablee at the end of the first year. In the Netherlands with a long tradition of early 

1066 behavioural hearing screening in preventive health care the mean age of confirming 

congenitall hearing loss is 15-18 months.12 This is obviously too late in view of the positive 
effectss on the developing child if habilitation is started before 6 months of age as 
establishedd by Yoshinaga-ltano. 
Neww techniques have made neonatal hearing screening possible. Behavioural methods 
likee the Auditory Response Cradle and thee Crib-o-Gram remain subjective and their 
sensitivityy and specificity are too low for recommendation. Hearing screening using 
evokedd Oto-Acoustic Emissions (OAE's) is a method which is based on physiologic 
reflexess of the cochlea, present in 98 % of the humans with normal hearing and absent 
inn case of a hearing impairment of more than 20-40 dB. Although it is a convenient 
screeningg method, OAE screening is not the most suitable technique for use in a neonatal 
intensivee care unit because of the noise conditions on the ward, the difficulties with the 
insertionn of the ear probe especially in premature newborns and the lower sensitivity and 
specificityy of this method in comparison with the AABR hearing screening method.13 OAE 
screeningg detects hearing loss due to conductive hearing loss or cochlear pathology. 
Involvementt of the more central auditory pathway or central nervous system dysfunction 
willl be missed by OAE screening. 

Automatedd ABR (AABR) hearing screening has been developed solely for the purpose of 
hearingg screening in young infants (< 6 months). It is based on a 2 channel EEG recording 
andd a built-in ABR algorithm detection system. The ABR is evoked by a 35 dB HI click. It 
hass a built-in ambient noise and myogenic activity detection system. An objective pass or 
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faill results after screening. No audiologically educated personnel is necessary. In a limited 
controlledd setting in which results of AABR hearing screening have been compared with 
conventionall ABR, the AABR hearing screener had a high sensitivity (100%) and a high 
specificityy (96%).14"16 Besides conductive hearing loss or hearing loss due to cochlear 
pathology,, this technique will also detect auditory neuropathy. These properties make 
AABRR hearing screening suitable for use on the neonatal ward in NICU graduates. 
Basedd on these findings in the literature we concluded that more efforts should be made 
too investigate the possibility of introducing neonatal hearing screening in high risk 
graduatess of the NICU and in particular the AABR hearing screening method. 

ChapterChapter 4 

Att its introduction of the AABR hearing screening method was greeted with scepticism. 
Althoughh no questions were raised about the basic technology for hearing screening, 
somee doubts existed about the use of this technology in a neonatal intensive care setting. 
Untill the introduction of the AABR hearing screening method, no reliable hearing 
screeningg test was available for use on the ward without disturbance or interference from 
ambientt noise or technical equipment. 

Inn the Academic Medical Centre in Amsterdam a feasibility study was initiated to 

investigatee the use of the AABR hearing screening method on the ward. The tests were 107 

performedd by trained medical students without any clinical experience. Two hundred and 
fiftyy newborns were entered into the study after applying the at risk criteria of the JCIH. 
Whenn two consecutive tests were failed bilaterally further audiological investigations 

weree performed and when necessary therapeutic measures were taken. Follow-up data 
off the enrolled children and data available from the universal distraction hearing 
screeningg method at the end of the first year were used to get an impression of the 
applicabilityy of the test. 

Too our surprise, screening was possible in the incubator in the NICU, even during nasal 
CPAPP therapy, without disturbance from ambient noise or from technical equipment. A 
testt result was obtained in all newborns. A clear pass or fail resulted from both ears. 
Afterr the first stage a pass rate of 92 % resulted. After the second stage of this hearing 
screeningg programme 5 newborns did not pass the criteria of the AABR hearing screener. 
Inn four children hearing loss was established by diagnostic ABR. In one child with severe 
congenitall rubella, who died before a diagnostic ABR could be performed, hearing loss 
wass highly probable. 

Thee pilot study confirmed the low capture rate of NICU graduates in the EWING/CAPAS 
behaviourall hearing screening programme. Only 78.8% participated in this programme. 
Noo additional children with permanent hearing loss were found in either the follow-up 
programmee of the NICU or at the EWING/CAPAS behavioural hearing screening 
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Thiss study was designed to investigate the feasibility of the AABR hearing screening 

methodd on the ward. Although the data of the follow up and the EWING/CAPA5 

screeningg suggest a sufficient reliability of the AABR hearing screening test, false negative 

figuress could not be established due to the limited number of patients enrolled. Besides, 

thee problem is that neither the EWING nor the CAPAS hearing screening can be qualified 

ass a gold standard in follow-up studies. 

Wee concluded that use of the AABR hearing screening method in the neonatal period 

wass safe, simple and possible on the ward. It reliably detects newborns with hearing loss. 

AA further study was necessary to investigate the obtained pass/refer rates, the false 

positivee rate and the prevalence of Congenital Hearing Loss in a more extended 

investigation. . 

ChapterChapter 5 
Thiss chapter focuses on the current position of AABR hearing screening in newborns. It 
givess an overview of findings from the literature as well as from research described in 
otherr parts of this thesis. Insight has been gained to the performance of the AABR 
hearingg screening test, its use as a universal screening device and the use for screening in 
aa high-risk group. An important outcome of a test is the positive predictive value, namely 
thee proportion of patients with positive test results who are correctly diagnosed. The 

1088 positive predictive value for all newborn hearing screening in Colorado for the second-

generationn AABR equipment is as high as 19%. This compares favourably with positive 
predictivee values for hemoglobinopathy screening (1 %), cystic fibrosis screening (4%) 
andd hypothyroidism screening (3%) only exceeded by screening for phenylketonuria 
(80%).17 7 

Also,, cost aspects have been elucidated. When considering the cost of screening for 
congenitall hearing loss this must be interpreted in the context of its high prevalence. The 
screeningg costs required to identify one new case of congenital hearing loss is similar to 
thee costs of identifying a newborn with hypothyroidism, hemoglobinopathy, or 
phenylketonuria. . 

Thee information obtained of the position of the AABR method in newborn hearing 
screeningg was used in setting up an implementation study in the NIC U's. 

ChapterChapter 6 
Thee ALGO AABR hearing screener was designed for use in newborns from 34 weeks 
gestationall age onwards. The AABR algorithm technology is based on ABR performances 
off healthy newborns. This technology should be used when the efficacy of the 
measurementss is as high as possible. This is also the case for the more premature 
newbornss but does not fit in with the necessary practice of early discharge (< 34 weeks 
post-menstruall age) from the NICU to local hospitals in the Netherlands with a 
centralizedd neonatal intensive care system characterised by limited availability of neonatal 
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intensivee care beds. If AABR neonatal hearing screening were possible and still efficacious 
att an earlier age, it would be convenient in this situation. From the theoretical point of 
vieww the ABR is obtainable from 27 gestational weeks onwards and gradually develops 
furtherr until the end of the second year of life. Thus, once a very premature newborn 

fulfilss the criteria of the AABR hearing screening device no congenital hearing loss will be 
presentt unless secondary or progressive hearing loss develops. 
Too investigate the efficacy of AABR hearing screening in the very premature newborns 90 
childrenn < 32 weeks gestational age in both the Academic Medical Centre Amsterdam 

andd the Isala Clinics in Zwolle were tested weekly after birth until they passed bilaterally. 
Withh the statistical technique of survival curves these chronological measurements 
showedd a pass rate of 80 % at 30.3 weeks postmenstrual age and a 90% pass rate at 
31.22 weeks in normally hearing premature newborns. 
Fromm these data we concluded that AABR hearing screening was possible even in the 
Dutchh centralised NICU system. We recommend AABR hearing screening be performed 
beforee discharge to diminish the risk of loss to follow-up. AABR hearing screening should 
bee performed as late as possible during the admission period to save the efforts and costs 
off tracking transferred newborns who did not pass the screening and to avoid tests in an 
outpatientt setting as much as possible. In a NICU setting AABR hearing screening can be 
performedd before 34 weeks post-menstrual age but a younger age increases the false 

positivee rate of the first test. General information and careful explanation to parents after 109 
aa refer may prevent unnecessary parental concern. 

ChapterChapter 7 

Thee AABR hearing screening method fulfils the criteria of the principles for screening 
programmess according to the WHO.18 According to the 1993 statement of the NIH 
detectionn of CHL should be achieved before the age of 3 months and habilitation should 
bee started before the age of 6 months in NICU graduates.19 These two statements form 
thee principle basis for starting neonatal hearing screening in the NICU. However, starting 
AABRR hearing screening in the neonatal period is not just a matter of testing each child 
duringg its stay in the NICU. Even when screening test is adequate, a screening 
programmee also involves tracking of newborns with a failed test and appropriate refer for 
diagnosticc evaluation and intervention.20 Dedicated personnel is necessary for starting 
screeningg and for continuation. Funding which fits into the Dutch health care system is 
neededd for organising a hearing screening programme in neonatal intensive care 
graduatess in the Netherlands. The quality of the programme may be measured by a high 
capturee rate, a low refer rate with a low number of children lost to follow-up and a high 
detectionn rate. Monitoring ensures the quality of a screening programme. 
Therefore,, an implementation study was started in 7 of the 10 NICU's in 1998, after 
obtainingg financial support from a governmental research organisation 
(Praeventiefonds/ZON).. The advantage of this routing is that structural funding 
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continuationn may be expected if successful. 

Thee main objective of this implementation study was to evaluate the key outcomes of a 
twoo stage AABR hearing screening programme in NICU graduates: first stage success 
rate,, pass/refer rates, rescreen compliance, diagnostic referral rates and age of first 
diagnosticc evaluation. Costs associated with an AABR hearing screening programme in all 
Dutchh NICU's could be calculated on the basis of our data. Furthermore, the prevalence 
off Congenital Hearing Loss (CHL) among NICU graduates in the Netherlands could be 
estimatedd prospectively. 

Thee results of this first European study of a programme wise implementation of a 
nationwidee neonatal hearing screening programme in NICU graduates showed that 
AABRR hearing screening was easy to perform by neonatal nurses even in very premature 
newborns.. Despite the young median age of the first test {33.7 weeks postmenstrual 
age)) only 0.5% of all tests did not succeed at any stage. A pass rate of 92% resulted 
afterr the first stage. The final refer rate for diagnostics was 3.1 %. At the first diagnostic 
audiologicc evaluation a prevalence of 1.9% of bilateral CHL and another 0.6% of 
unilaterall CHL was established. After the first stage a false positive rate of 4.9% resulted. 
Thee false positive rate for diagnostic work-up was 0.6%. The positive predictive value 
afterr two stages turned out to be 82% (63/77). 

Ninety-eightt percent of the newborns participated in this programme. This high capture 
n oo rate was obtained despite frequent transfers between hospitals. Due to a low 

postmenstruall age at the first trial, this test was repeated in 17,4% of the cases at the 
firstt stage. A rescreen compliance of 91.7% was established after the first stage in this 
NiCUU population. This relatively new facility with up to then unknown consequences 
countss for refusals in the beginning and for children lost to follow up during the 
programme.. Increased knowledge among professionals and the general public together 
withh the recent introduction of AABR hearing screening in all other NICU's will increase 
thee capture rate and the rescreen compliance from 2001 onwards. During the 
implementationn the mean age of the first diagnostic work-up decreased and finally 
reachedd equal or less than 3 months of age. 

Basedd on 5000 hearing screenings yearly in NICU graduates and a prevalence rate of 

1.9%,, the actual costs of identifying an infant with bilateral congenital hearing loss were 

$2456.. Cost savings obtainable are avoidance of special educational programmes. The 

costss savings from improved speech- and language development and of quality of life are 

impossiblee to express in money. The cost of not identifying hearing impairment in one 

personn may reach 1 million dollars.21 

Thee conclusion of this implementation study was that a two stage AABR hearing 
screeningg programme can be incorporated successfully in NICU centres. The prevalence 
off bilateral congenital hearing loss in NICU infants is high (1,9%). 
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Consideringg the cost of screening and the prevalence of congenital hearing loss we 
concludee that the favourable cost effectiveness of this target-screening programme 
supportss continuation. Therefore neonatal hearing screening should become standard 
clinicall practice for all NICU graduates with high-risk criteria as soon as possible. 

Finall remarks 

Thee AABR implementation project in NICU graduates was performed from 1998-2000 in 
77 out of 10 NICU's. With further support from ZorgOnderzoek Nederland another 2 
NICU'ss entered the programme in June 2000. On the basis of the preliminary results of 
thee implementation project, the Ministry of Health decided at the end of the year 2000 
thatt the AABR neonatal hearing screening programme in the NICU's is a sensible 
preventivee health care programme. Consequently, structural financial support has been 
allottedd to continue AABR hearing screening in all Dutch NICU's. All NICU's participate in 
thiss programme from January 2001 onwards. Considering the structural problems with 
limitedd availability of personnel in the NICU's this is a great compliment for the research 
nursess responsible for the setting up and for those nurses responsible for the continuity 
off the AABR hearing screening in each location. 

111 1 

Thee Dutch AABR hearing screening programme now implemented in the NICU's is the 
firstt nationwide neonatal hearing screening programme in Europe. It is unique in the 
centrall data acquisition, which enables tracking newborns after a failed test and until the 
firstt audiologic evaluation. This has not been accomplished in the traditional hearing 
screeningg programme in the Netherlands. 
Thiss AABR hearing screening programme compares with state wide neonatal hearing 
screeningg programmes running in the United States but exceeds these programmes in 
thee high rescreen compliance and the low lost to follow-up rate.(17:22"24) This may be due 
too our tradition of intensive follow up in the first year in NICU graduates as well as to 
Dutchh well babies clinics system. The traditional care in the first year of life for all 
newbornss is reflected in a cooperative attitude of parents towards screening facilities. 

Withh the introduction of neonatal hearing screening in the NICU's the first step has been 
takenn towards a universal neonatal hearing screening programme in the Netherlands. 
Thiss NICU hearing screening programme will be supplemental to a general hearing 
screeningg programme that will be provided for healthy newborns in the well baby clinics. 
Startingg the implementation of hearing screening in a target group with a high detection 
ratee of hearing loss allowed audiologic centres to gain experience and adapt their 
proceduress for diagnostics and habilitation of very young infants. This will be an 
advantagee when mass screening of healthy newborns starts. With the expected increase 
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off requests for diagnostic evaluation after a failed neonatal hearing screening audioiogic 
centress will have to prepare for this task. This applies to organisational aspects as well as 
educationn of the personnel involved. 

Iff neonatal hearing screening is considered to be the first stage in the care for newborns 
withh congenital hearing loss, the big challenge in the near future lies in the next stages: 
thee diagnostic phase after failing the screening procedure and the start of habilitation 
beforee the age of 6 months. Despite general agreement about a diagnostic protocol and 
thee intention to follow this protocol, diagnostic evaluation of hearing loss in children 
beforee the age of 6 months has not been standardised in the Netherlands. 
Adequatee confirmation of an infant's hearing status cannot be obtained from a single 
test.. In the diagnostic phase a battery of tests is required to crosscheck results of both 
behaviourall and physiologic investigations. The purpose of the audioiogic test battery is 
too assess the integrity of the auditory system, to estimate hearing sensitivity, and to 
identifyy all intervention options. Regardless of the infant's age, ear specific estimates of 
type,, degree, and configuration of hearing loss should be obtained.6 

Inn view of these aspects, which are difficult to perform in the first months of life, 
centralisingg diagnostic work-up of children referred from neonatal hearing screening in a 
limitedd amount of audioiogic centres would be advisable. 

Thee present data acquisition facilities of the neonatal hearing screening should be 
extendedd to include the results of the diagnostic work up, the type of habilitation and the 
therapeuticc results in infants who failed the screening. In addition, a link should be 
establishedd with information about infants who passed the screening and who present at 
thee audioiogic centres at a later stage. 

Suchh central database should provide valuable insight into the occurrence and causes of 
hearingg loss in young children. The first question that could be answered would be the 
truee false negative rate of the neonatal hearing screening programme due to false 
negativee test results or to progressive hearing loss, which could have been missed with 
neonatall hearing screening. We know that special attention is justified for certain groups 
off NICU graduates at risk for progressive hearing loss, i.e. in children with congenital 
viruss infections, such as cytomegalo virus infection, or in children who were treated with 
extraa corporal membrane oxygenation therapy. In these groups follow-up with attention 
forr the possibility of progressive hearing loss is advised in the first two years of life and in 
casee of doubt repeated ABR studies are indicated.25,26 The same applies to children from 
familiess with known progressive hearing loss. 

Thiss database should also enable evaluation of the at risk criteria set by the JCIH. It may 
givee insight in the contribution of individual risk factors and may even lead to adjustment 
off these criteria. 
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Ann important subject which still need to be evaluated is the type of hearing loss and the 
agee at which habilitation should be started. When compared to the American experience, 
Dutchh audiologists have a more conservative attitude towards fitting children with 
hearingg aids at a very young age. The opinion that early intervention is necessary is based 
onn a limited number of both retrospective and prospective studies and on theoretical 
considerations.. Follow-up of children with impaired hearing who were identified during 
thee implementation of the AABR neonatal hearing screening could provide useful 
informationn about the present habilitation programme in the Netherlands. It could also 
providee insight into the relative importance of the age at which habilitation is started. A 
controlledd trial of early versus late habilitation after a failed neonatal hearing screening 
cann thus be avoided. 

Oncee a child has been diagnosed as having congenital hearing loss concerns are raised 
aboutt its aetiology. Until now, no structural etiologic protocol is available. Evaluation and 
treatmentt of hearing loss is performed by physicists, not physicians, in nearly all 
audiologicc centres in the Netherlands. This has a certain risk considering the fact that 
hearingg loss may be the first or most striking sign of a syndrome or a disease. In cases 
withoutt established aetiology of CHL multidisciplinary counselling of the family should be 
startedd soon after hearing loss has been established. This provides an opportunity to 
investigatee the presence of congenital infections, which is not possible at a later age. 113 
Also,, parents should be informed about the risk of repeat occurrence. Thereby should 
takenn into account that more data of genetic causes of CHL rapidly become available.27 

Thereforee a multidisciplinary counselling of CHL should be instituted. 
Consideringg the small number of children detected with CHL in the Netherlands each 
year,, the development of regional centres of excellence would be advisable. In these 
centress multidisciplinary diagnostic teams should be formed in which at least an 
audiologist,, a paediatrician, a clinical geneticist, an ophthalmologist and an 
otorhinolaryngologistt participate in a research setting. This should improve the future of 
thee next generation of newborns with potential congenital hearing loss. 
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8.22 Samenvatting en Conclusies 

Hett vroeg opsporen van aangeboren gehoorverlies is van essentieel belang voor de 

normalee ontwikkeling van het kind.1 De inhoud van dit proefschrift is gericht op de 

opsporingg van aangeboren gehoorverlies bij pasgeborenen met daarbij het gebruik van 

dee geautomatiseerde auditieve hersenstam response (AABR) methode. Speerpunt is de 

toepassingg van AABR gehoorscreening en de geprogrammeerde implementatie in de 

neonatalee intensieve zorgsetting. 

Aangeborenn dubbelzijdig gehoorverlies met een verlies van 40 dB aan het beste oor, 
komtt voor bij ongeveer 0,1 % van alle pasgeborenen. In totaal gaat het naar schatting 
omm zo'n 200 kinderen per jaar in Nederland. Voor kinderen met één of meer risico-
factorenn (zie tabel 1) is de prevalentie van een invaliderend gehoorverlies 10-20 keer zo 
hoog,, namelijk 1-2%.2,3 

Neonatologiee is een specialisme dat zich vooral in de tweede helft van de twintigste 
eeuww heeft ontwikkeld. Als gevolg van technische ontwikkelingen ging de aandacht 
primairr uit naar de ondersteuning van ademhaling en bloedsomloop. Dit heeft 
geresulteerdd in een sterke toename van de overlevingskans van de ziekste pasgeborenen. 
Vervolgenss richtte de aandacht zich meer op de potentiële neurologische gevolgen voor 

1144 het kind in aansluiting aan een neonatale ziekteperiode. Tijdens de intensieve zorg 

behandelingg worden daarom aanvullende onderzoeken verricht, die inzicht kunnen 
verschaffenn in de neurologische ontwikkeling van het kind. Een ultrageluid hersenscan 
enn oogheelkundige screening op retinopathie van de prematuur werden routinematig 
uitgevoerdd vanaf het eind van de tachtiger jaren. In die tijd was er geen structurele 
screeningg beschikbaar voor de evaluatie van het gehoor. 

Functioneell neurologisch onderzoek is mogelijk door registratie van geëvoceerde 
potentialenn van de hersenen. De auditieve hersenstam respons (ABR, synoniem BAEP, 
BEARR of BERA) wordt gebruikt om de integriteit van het auditieve systeem te bestuderen 
sindss het klassieke werk van Jewett uit 1971.4 

Dezee methode wordt beschouwd als de gouden standaard voor het vaststellen van 

gehoorverliess beneden de leeftijd van 6 maanden.5,6 Deze klassieke ABR methode is niet 

makkelijkk toepasbaar en neemt geruime tijd in beslag. Hoog gekwalificeerd personeel is 

noodzakelijkk om de test uit te voeren. De resultaten bij pasgeborenen dienen te worden 

beoordeeldd door een ervaren audioloog. De betrouwbare techniek van de klassieke ABR 

iss niet geschikt om als routine screeningsmethode te worden gebruikt. 

Dee ontwikkeling van nieuwere technieken zoals de geautomatiseerde ABR methode heeft 

eenn sterke impuls gegeven aan het opsporen van gehoorverlies in de neonatale periode. 

Err ontstond toenemend aandacht voor het probleem van gehoorverlies bij het zeer jonge 

kind. . 
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Hett doel van deze dissertatie is de toepassing en het gebruik van de geautomatiseerde 
auditoryy brainstem response screener (AABR) te onderzoeken bij neonatale 
gehoorscreeningg van kinderen aansluitend op een behandeling op een neonatale 
intensievee zorg afdeling (NICU). 
Naa de inleiding (hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de 
embryologischee ontwikkeling van het auditieve systeem en de waarneming van geluid bij 
hett ongeboren kind. De huidige ideeën over vaststelling van aangeboren gehoorverlies en 
dee mogelijke toepassing van neonatale gehoorscreeningsmethodieken wordt 
weergegevenn in een literatuurstudie in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 
verslagg gedaan van de haalbaarheidsstudie van de AABR gehoorscreeningsmethode, 
zoalss deze is uitgevoerd in de NICU van het Academisch Medisch Centrum te 
Amsterdam. . 
Aansluitendd wordt in hoofdstuk 5 een overzicht gepresenteerd over het gebruik van 
AABRR gehoorscreening bij de pasgeborene. 
Dee aanvullende longitudinale doelmatigheidsstudie naar het gebruik van de AABR 
gehoorscreeningsmethodee bij de zeer jonge prematuur geborene staat beschreven in 
hoofdstukk 6. Tot slot werd een implementatiestudie verricht in 7 van de 10 NICU's in 
Nederland.. Deze studie vormde de basis voor structurele invoering van het 
gehoorscreeningsprogrammaa op alle landelijke NICU's, gesteund door de overheid 
(hoofdstukk 7). 115 

Belangrijkstee resultaten 

HoofdstukHoofdstuk 2. 
Geluidd is een vorm van energie, voortgebracht door een trillingsbron, resulterend in een 
periodiekee verplaatsing van moleculen in een medium (zoals lucht of vloeistof). 
Hett auditieve systeem is het meest gevoelig voor een bepaald trillingsfrequentiebereik. 
Trillingenn binnen dit bereik behoren tot geluid. 
Hett auditieve systeem is fylogenetisch één der oudste zintuigen. Dat weerspiegelt zich in 
dee vroeg embryologische ontwikkeling van het gehoor. De complexe ontwikkeling van 
hett oor begint reeds in de 3e-4e week na de conceptie. 
Hett uitwendig- en middenoor ontwikkelt zich uit het mesenchym van de eerste en 
tweedee kieuwboogspleet. Het binnenoor, waar de geluidstrillingen worden omgevormd 
enn doorgegeven aan de gehoorzenuw ontstaat uit het neuro-ectodermale 
labyrinthblaasje.. Delen van het middenoor hebben reeds hun volwassen vorm tijdens de 
zwangerschap.. Vanaf de 24e week van de zwangerschap hebben zowel het uitwendig-, 
alss het midden- en het binnenoor hun uiteindelijke vorm en zijn met elkaar verbonden. 
Functioneell lijkt het gehoor intact vanaf de 27e week van de zwangerschap. Structuren 
tussenn het proximale einde van de nervus cochlearis en de colliculus inferior ondergaan 
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myelinisatiee tussen de 26e-29e zwangerschapsweek. Verdere rijping van de gehoorbanen 
vindtt plaats tot de leeftijd van 2 jaar 

Inn bronnen, zo oud als de bijbel, wordt melding gedaan door zwangere vrouwen van 
bewegingenn van het ongeboren kind als reactie op uitwendig geluid en muziek. 
Alhoewell dit fenomeen van de bewegende foetus als reactie op hard geluid reeds lang 
bekendd is bij aanstaande moeders, heeft de kwantificering van de geluidsstimulus en de 
aardd van de opgewekte respons tot voor kort weinig aandacht gekregen in de 
wetenschappelijkee literatuur. 

Inmiddelss heeft de lang stand gehouden gedachte, dat het ongeboren kind zich 
ontwikkeltt in een omgeving verspeend van geluid, met de mogelijke uitzondering van 
internee geluiden van de moeder, zoals de hartslag, ruim baan gemaakt voor bewijs dat 
uitwendigg gegenereerde geluiden, zoals muziek en de moederlijke stem, de ontwikkeling 
vann het gehoor stimuleert, maar ook de hartslag beïnvloedt en bewegingen bij het kind 
uitlokt.. Geluiden waargenomen door de foetus beïnvloeden ook de corticale 
ontwikkelingg van het gehoor zoals bijvoorbeeld de geheugenfunctie. 
Samengevatt is de ontwikkeling van het gehoor een dynamisch proces dat na aanvang in 
dee intra-uteriene periode na de geboorte wordt gecontinueerd, indien er een normaal 
aanbodd is van geluid zoals spraak, muziek en omgevingsgeluiden. Vanuit 
ontwikkelingsoogpuntt interfereert restrictie van geluid, zoals bij gehoorverlies (voor? en) 

1166 na de geboorte met de normale ontwikkeling van het jonge kind. 

HoofdstukHoofdstuk 3 
Hett belang van het vroeg opsporen van gehoorverlies wordt onderkend door 
wetenschapperss uit diverse disciplines. Het Joint Committee on Infant Hearing Screening 
heeftt sinds 1982 herhaaldelijk richtlijnen opgesteld, in de richtlijnen uit 1994 stelde men 
datt alle kinderen in aansluiting aan een NICU behandeling op gehoorverlies gescreend 
zoudenn moeten worden en dat universele gehoorscreening voor alle kinderen dient te 
wordenn verricht voor de leeftijd van 3 maanden.9 

Inn de afgelopen jaren werd in wetenschappelijke publicaties het nut beschreven van 
vroegee interventie bij kinderen met aangeboren gehoorverlies. Een prospectieve studie 
vann Yosinaga-ltano toonde aan dat geluidsversterking, indien geplaatst voor de leeftijd 
vann 6 maanden bij een gehoorgestoord kind, de taalontwikkeling meer ten goede kwam 
dann geplaatst na de leeftijd van 6 maanden.10 In 1998 werd tijdens de European 
Consensuss Development Conference gesteld dat revalidatie het meest succesvol is indien 
gestartt wordt in de eerste maanden van het leven.11 Derhalve biedt gehoorscreening kort 
naa de geboorte de mogelijkheden om de spraak- en taalontwikkeling en daarmee de 
kwaliteitt van leven voor het kind met aangeboren gehoorverlies te verbeteren. 

Inn veel westerse landen wordt een tweezijdig gehoorverlies in meer dan de helft van de 
gevallenn pas vastgesteld na de leeftijd van 2-3 jaar, zelfs indien een vorm van 
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gehoorscreeningg beschikbaar was aan het eind van het eerste levensjaar. De langdurige 
traditiee van een gedragsmatige gehoorscreening binnen de jeugdgezondheidszorg in 
Nederlandd op de leeftijd van 9 maanden heeft geresulteerd in een gemiddelde 
detectieleeftijdd van aangeboren gehoorverlies van 15-18 maanden.12 

Ditt is beduidend laat wanneer de positieve effecten op de ontwikkeling van het kind in 
overwegingg worden genomen bij een aanvangsleeftijd van revalidatie voor de zesde 
levensmaand. . 

Nieuwee technologische ontwikkelingen voorzagen in de mogelijkheid van neonatale 
gehoorscreening.. Gedragsmatige methoden zoals de Auditory Response Cradle en de 
Crib-o-Gramm blijven subjectief en kunnen niet worden aanbevolen gezien hun lage 
sensitiviteitt en specificiteit. 
Neonatalee gehoorscreening is mogelijk met behulp van 2 verschillende technieken. 
Dee Oto-Acoustische-Emissie methode is gebaseerd op een fysiologische response van het 
binnenoor.. Deze OAE's kunnen worden geregistreerd bij 98% van alle mensen met een 
normaall gehoor en zijn afwezig bij een gehoorverlies van minimaal 20-40 dB. OAE 
screening,, alhoewel een adequate neonatale screeningsmethode, is niet het meest 
geschiktt voor gebruik op een NICU vanwege de geluidscondities op zaal, de problemen 
mett de insertie van de probe bij de jonge premature pasgeborenen en vanwege de lagere 
sensitiviteitt en specificiteit in vergelijking met de AABR gehoorscreeningsmethode.13 117 
OAEE emissiescreening spoort gehoorverlies op waarvan de oorzaak gelegen is in het 
uitwendig-,, midden- of binnenoor. Aandoeningen van het meer centraal gelegen deel 
vann het auditieve systeem of var\ het centraal zenuwstelsel kunnen door OAE screening 
wordenn gemist. 
Geautomatiseerdee ABR screening (AABR) werd gericht ontwikkeld voor gehoorscreening 
vann pasgeborenen tot de leeftijd van 6 maanden. Deze techniek is gebaseerd op een 2 
kanaalss EEG registratie en heeft een ingebouwd achtergrondlawaai en spieractiviteit 
detectiee systeem. De screening resulteert in een objectieve uitslag: "geslaagd" of "niet 
geslaagd".. Voor de uitvoering van de test is geen specifiek getraind personeel 
noodzakelijk.. In vergelijkende studies met de klassieke ABR heeft de AABR een hoge 
sensitiviteitt (100%) en hoge specificiteit (96%).14"16 

Naastt geleidingsverliezen of gehoorverlies t.g.v binnenoorpathologie spoort de AABR 
methodee ook auditieve neuropathie op. Deze kwaliteiten maken de AABR 
gehoorscreenerr geschikt voor gebruik binnen de NICU. 
Opp basis van deze bevindingen in de literatuur werd gesteld dat vroege opsporing van 
aangeborenn gehoorverlies, met de AABR gehoorscreeningsmethode, in aansluiting aan 
eenn NICU behandeling bij hoog risico kinderen gerechtvaardigd en wenselijk zou zijn. 
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HoofdstukHoofdstuk 4 
Tott het begin van de jaren negentig bestond geen betrouwbare gehoorscreeningstest 
voorr kinderen op een NICU. De introductie van de AABR gehoorscreeningsmethode ging 
gepaardd met scepsis van gebruikers. Alhoewel de basale technologie niet omstreden was, 
bestondenn er twijfels over het gebruik van deze technologie op een drukke unit, door 
storingg van achtergrondlawaai of van andere technische apparatuur. 
Inn het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam werd een haalbaarheidsstudie 
geïnitieerdd naar het gebruik van deze AABR methode in de NICU. De test werd 
uitgevoerdd bij 250 kinderen die voldeden aan de hoog risico criteria volgens de JCIH.9 

Indienn het kind bij twee achtereenvolgende testen niet voldeed aan de criteria van de 
test,, werd het kind verwezen voor audiologische diagnostiek en in aansluiting zo nodig 
behandeld. . 

Dee validiteit van de test werd getoetst aan de follow-up gegevens en de gegevens van de 
EWING/CAPASS screening van de geïncludeerde kinderen. 

Tott verrassing was screening mogelijk op zaal, in de couveuse en tevens tijdens nasale 
Continouss Positive Pressure Therapy (CPAP) zonder storing van omgevingslawaai of van 
technischee apparatuur. 

Bijj alle geteste kinderen werd een resultaat verkregen. Na 1 test slaagde 92% van de 
kinderen.. Na de tweede trap van het screeningsprogramma voldeden 5 kinderen niet aan 

11 is de criteria van de AABR screening. Bij 4 kinderen werd een aangeboren gehoorverlies 

vastgesteld.. Bij 1 pasgeborene, lijdend aan congenitale rubella en overleden aleer een 
klassiekee ABR kon worden verricht, was aangeboren gehoorverlies zeer waarschijnlijk. 
Uitt de beschikbare cijfers bleek dat deze groep NICU kinderen een lage participatiegraad 
haddenn aan de EWING/CAPAS screening. Slechts 78,8% nam deel aan de eerste 
EWING/CAPASS test. 

Nochh bij de EWING/CAPAS screening, noch tijdens het reguliere follow-up programma 
werdenn extra kinderen opgespoord meteen aangeboren gehoorverlies. 
Alhoewell de follow-up data en de resultaten van de EWING/CAPAS screening de 
veronderstellingg steunden dat de AABR methode betrouwbaar is, was de groep 
onderzochtee kinderen te klein om de vals negativiteit van de test vast te stellen (vals 
negatieff zijn die kinderen met een aangeboren gehoorverlies die niet door de test 
wordenn opgespoord). Daarnaast zijn de sensitiviteit en de specificiteit van de EWING en 
CAPASS screening niet hoog genoeg om te worden gebruikt als gouden standaard. 
Uitt deze pilotstudy concludeerden wij dat de AABR methode eenvoudig en veilig kon 
wordenn toegepast in een NICU, waarbij op betrouwbare wijze kinderen met aangeboren 
gehoorverliess konden worden opgespoord. Aanvullend onderzoek bij een grotere groep 
kinderenn was noodzakelijk naar de vermeende slagingspercentages, de positief 
voorspellendee waarde en de prevalentie van aangeboren gehoorverlies. 
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HoofdstukHoofdstuk 5 
Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige positie van de AABR methode bij 
pasgeborenen.. Het geeft een overzicht over de bestaande literatuurgegevens en vermeldt 
tevenss onderzoeksgegevens uit delen van dit proefschrift. Inzage wordt verschaft in de 
uitvoeringg en de karakteristieken van de test, het gebruik als universele 
gehoorscreeningsmethodee en als gehoorscreeningsmethode bij hoog risico kinderen in 
dee NICU. Een belangrijke kwalificatie is de positief voorspellende waarde van de test, 
hetgeenn aangeeft hoe groot het aantal kinderen is dat door de test opgespoord wordt in 
verhoudingg tot het totaal aantal "niet geslaagde" testen. 
Inn een studie uit Colorado bedroeg deze positief voorspellende waarde voor de tweede 
generatiee AABR screeners 19%. Dit komt overeen met de positief voorspellende waardes 
vann andere neonatale screeningsmethoden zoals voor screening op hemoglobinopathie 
(11 %), cystic fibrosis (4%) en hypothyreoidie (3%). De positief voorspellende waarde van 
dee screening op phenylketonurie steekt hierbij gunstig af.17 

Inn dit hoofdstuk worden ook kostenaspecten belicht. De kosten voor opsporing van 
congenitaall gehoorverlies moeten worden beschouwd in het licht van een aandoening 
mett hoge prevalentie. De screeningskosten nodig voor het opsporen van 1 kind met 
aangeborenn gehoorverlies in de neonatale periode vallen in dezelfde grootte orde als 
voorr het identificeren van een pasgeborene met hypothyreoidie, hemoglobinopathie, of 
phenylketonurie.. 119 
Dee exercitie om een tussentijds overzicht over de AABR gehoorscreening te schrijven was 
vann nut voor de opzet van een implementatiestudie. 

HoofdstukHoofdstuk 6 
Dee ALGO AABR gehoorscreener is ontworpen voor gebruik bij pasgeborenen. De AABR 
technologiee is gebaseerd op ABR resultaten van gezonde pasgeborenen zonder 
gehoorverlies.. Het gebruik wordt geadviseerd vanaf 34 weken zwangerschapsduur mede 
vanuitt een doelmatigheidsvisie. 
Inn de dagelijkse praktijk van een Nederlandse NICU, gekenmerkt door een structureel 
tekortt aan plaatsen voor zieke pasgeborenen, worden regelmatig kinderen voor deze 
gecorrigeerdee zwangerschapsduur van 34 weken voor verdere behandeling overgeplaatst 
naarr een perifeer ziekenhuis. 
Gezienn de centralisatie van deze kinderen met het hoogste risico op aangeboren 
gehoorverlies,, zou het wenselijk zijn als AABR gehoorscreening ook mogelijk en effectief 
zouu zijn voor deze geadviseerde termijn van 34 weken. 
Dee ABR is aanwezig vanaf 27 weken zwangerschapsduur en rijpt geleidelijk tot aan het 
eindd van het tweede levensjaar. Indien een kind jonger dan 34 weken zwangerschaps-
duurr reeds voldoet aan de criteria van de AABR gehoorscreeningsmethode zal geen 
aanmerkelijkk gehoorverlies aanwezig zijn, tenzij er secundair of progressief gehoorverlies 
ontstaat. . 
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Inn de Isala klinieken te Zwolle, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum 
tee Amsterdam, werd een doelmatigheidsstudie verricht naar de toepassing van AABR 
gehoorscreeningg bij 90 prematuur geboren kinderen na een zwangerschapsduur jonger 
dann 32 weken. Bij hen vond wekelijks na de geboorte AABR gehoorscreening plaats 
totdatt zij tweezijdig geslaagd waren. 

Dezee chronologische metingen resulteerden na statistische bewerking in een 
slagingspercentagee van 80% vanaf 30 weken, en 90% na een gecorrigeerde 
zwangerschapsduurr van 31 weken. 

Uitt dit onderzoek werd geconcludeerd dat uitvoering van AABR gehoorscreening ook in 
dee Nederlandse NICU setting mogelijk was. Aanbevolen werd om de AABR 
gehoorscreeningg tijdens de NICU periode te verrichten. De AABR gehoorscreening dient 
zoo laat mogelijk tijdens de NICU opname te worden verricht. Dit resulteert in het laagste 
percentagee fout negatieve testen, waardoor zo min mogelijk kinderen moeten worden 
opgeroepenn voor een tweede, poliklinische screening. Hiermee wordt ook het risico van 
"lostt to Follow-up" gereduceerd. 

Voorr de dagelijkse praktijk in de NICU betekent dit dat uitvoering van de AABR 
gehoorscreeningg geadviseerd kan worden voor de leeftijd van 34 weken gecorrigeerde 
zwangerschapsduur,, maar dat screening op een jongere leeftijd betekent dat het aantal 
foutt positieve screeningen toeneemt. Achtergrondinformatie en zorgvuldige uitleg na 

1200 een niet-geslaagde eerste test kan onnodige onrust bij ouders wegnemen 

HoofdstukHoofdstuk 7 

Gehoorscreeningg gebaseerd op de AABR methode voldoet aan de grondbeginselen van 

screeningg volgens Wilson & Jungner zoals die zijn vastgelegd in een verklaring van de 

WHO.18 8 

Opp grond van richtlijnen uit 1993 adviseert de National Institutes of Health 
gehoorscreeningg voor ontslag bij NICU kinderen, en stelt dat aangeboren gehoorverlies 
dientt te worden opgespoord voor de leeftijd van 3 maanden en behandeling zou moeten 

aanvangenn voor de leeftijd van 6 maanden.19 

Dezee stelling vormde de basis voor het opstarten van neonatale gehoorscreening bij NICU 
kinderen. . 

Echter,, starten met AABR gehoorscreening is niet louter het uitvoeren van de test. 

Gesteldd dat de test bruikbaar is, dan dient tevens zorg te worden gedragen voor het 

vervolgenn van kinderen met een onvoldoende testresultaat, ook wanneer, zoals in de 

Nederlandsee situatie, kinderen die een NICU behandeling moeten ondergaan frequent 
vann ziekenhuizen wisselen. Daarnaast dient verwijzing voor diagnostiek te worden 

gegarandeerdd en indien noodzakelijk ook een adequate behandelmogelijkheid.20 

Toegewijdd personeel is noodzakelijk om de screening te starten en zorg te kunnen 

dragenn voor continuering. Dit kan slechts indien structureel financiële middelen ter 

beschikkingg staan voor de uitvoering, maar ook voor een goede organisatie van de 
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neonatalee gehoorscreening bij NICU kinderen binnen het Nederlandse gezondheidszorg 
systeem.. Het verrichten van een reguliere screening dient onderdeel te zijn van 
screeningsprogramma.. Kwalitatieve parameters van een screeningsprogramma zijn een 
hoogg deelnamepercentage, een laag verwijspercentage gecombineerd met een laag 
aantall kinderen dat de screening vroegtijdig beëindigt, en een hoog aantal kinderen dat 
terechtt wordt opgespoord. Een onlosmakelijk deel van een screeningsprogramma is de 
monitorfunctie. . 
Nadatt subsidie bij het Praeventiefonds werd aangevraagd en verleend, werd in 1998 een 
implementatieprojectt gestart in 7 van de 10 neonatale intensive care centra. 
Vann proefimpiementatie, gefinancierd door een gouvernementele organisatie, kan in 
gevall van succes structurele vervolgfinanciering worden verwacht. 
Belangrijkstee doel van deze implementatiestudie was, het evalueren sjan de volgende 
parameterss in aansluiting aan een tweetraps screeningsprogramma: het percentage 
screeningenn dat resulteert in een uitslag, het slagings- en verwijzingspercentage na de 
eerstee screen in gsfase, het deelnamepercentage aan de tweede screen ingsfase, het 
percentagee verwezen kinderen voor diagnostiek en de leeftijd waarop de eerste 
diagnostischee evaluatie plaats vond. Op basis van deze gegevens zou een 
kostenberekeningg voor een AABR gehoorscreeningsprogramma kunnen worden 
opgesteldd bij deelname van alle Nederlandse NIC U's. Tevens zou voor het eerst 
prospectieff kunnen worden vastgesteld hoe hoog de prevalentie van aangeboren 121 
gehoorverliess bedraagt in de Nederlandse NICU populatie. 
Dee resultaten van deze eerste Europese studie naar nationale implementatie van een 
neonataall gehoorscreeningsprogramma in NIC U's toonde aan dat gehoorscreening goed 
uitvoerbaarr was door de NICU verpleegkundigen, ook bij zeer vroeg geboren kinderen. 
Dee eerste test werd verricht na een mediane postmenstruele leeftijd van 33.7 weken. In 
allee stadia kon slechts bij 0,5% van de in aanmerking komende kinderen geen uitslag 
wordenn verkregen. Na de eerste screen in gsfase was 92% van de kinderen tweezijdig 
geslaagd.. Het uiteindelijke verwijzingspercentage voor diagnostiek na alle stadia was 
3.11 %. Bij de eerste diagnostische evaluatie werd bij 1.9% van de kinderen uit het 
programmaa een tweezijdig gehoorverlies vastgesteld en bij 0.6% een eenzijdig 
gehoorverlies. . 
Naa de eerste fase van het screeningsprogramma bedroeg het fout positieve percentage 
4.9%.. Het fout positieve percentage voor de diagnostische evaluatie was 0.6%. De 
positieff voorspellende waarde in aansluiting aan een herhaalde afwijkende test na 2 fases 
bedroegg 82% (63 van 77 kinderen). 
Achtennegentigg procent (98%) van de pasgeborenen participeerden in dit programma. 
Ditt hoge deelnamepercentage werd bereikt ondanks frequente verwijzingen tussen 
ziekenhuizen. . 
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Tenn gevolge van de lage postmenstruele leeftijd van sommige kinderen bij de eerste test, 
werdd de test nog tijdens de NICU opname bij 17,4% van de kinderen herhaald. Ook deze 
herhaaldee eerste test hoort tot de eerste fase van de screening. 
Nadatt de eerste fase geen geslaagd resultaat opleverde, namen 91.7% van de kinderen 
diee daarvoor in aanmerking kwamen deel aan de tweede (poliklinische) fase. 
Hett feit dat dit een relatief nieuwe faciliteit was met onbekende consequenties heeft 
bijgedragenn aan initiële weigeringen en aan kinderen die bij de follow-up uit het 
programmaa zijn geraakt. Toename van bekendheid van deze AABR neonatale 
gehoorscreeningg zowel bij professionals als bij het publiek, tezamen met de recente 
deelnamee van alle andere NIC U's aan dit programma zal het deelnamepercentage 
vermoedelijkk ten goede komen. 

Gebaseerdd op 5000 NICU kinderen die in aanmerking komen voor gehoorscreening bij 
eenn veronderstelde prevalentie van 1.9% bedragen de actuele kosten voor het 
identificerenn van een kind met tweezijdig aangeboren gehoorverlies 2456 US dollar. Aan 
dee kant van de baten wegen spraak/taal ontwikkeling, lagere deelname aan het speciaal 
onderwijss en verbetering van de kwaliteit van leven. De meerkosten, indien aangeboren 
gehoorverliess niet tijdig wordt opgespoord, kunnen oplopen tot 1 miljoen US dollar per 
persoon.21 1 

Uitt de implementatie studie werd de conclusie getrokken dat een tweetraps 
1222 gehoorscreeningsprogramma succesvol kan worden geïncorporeerd in de NICU's. 

Dee prevalentie van tweezijdig aangeboren gehoorverlies bij NICU kinderen is hoog 
(1.9%).. Gezien de effectiviteit van het screeningsprogramma en gegeven de kosten van 
screeningg en de prevalentie van aangeboren gehoorverlies dient dit programma naar 
onzee mening te worden gecontinueerd. Neonatale gehoorscreening zou op korte termijn 
opgenomenn moeten worden in het pakket van zorg voor alle hoogrisico kinderen die een 
behandelingg dienen te ondergaan op een neonatale intensive care. 

Tott Slot 

Hett implementatie project van AABR gehoorscreening werd van 1998 tot 2000 in 7 van 

dee 10 NICU's uitgevoerd. Met aanvullende subsidie van ZorgOnderzoek Nederland kon in 

20000 op nog 2 locaties in een NICU worden gestart. Op basis van de voorlopige 

resultatenn van het implementatie project besloot het Ministerie van Volksgezondheid aan 

hett eind van 2000, dat het AABR gehoorscreeningsprogramma in de NICU's een 

waardevollee aanvulling was binnen het preventie programma. Structurele financiering 

werdd beschikbaar gesteld om deze AABR neonatale gehoorscreening te kunnen 

continueren. . 

Vanaff januari 2000 participeren alle NICU's in dit programma. Dit programma kwam tot 

standd ondanks de huidige personeelsbezettingsproblemen in de NICU. Dit is een groot 
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complimentt voor de <research)verpleegkundigen die zorg dragen voor de opzet en 

continuïteitt op elke locatie. 

Hett Nederlandse AABR gehoorscreeningsprogramma in de NIC U's is het eerste landelijke 
neonatalee gehoorscreeningsprogramma in Europa. Het is uniek door de centrale data-
acquisitiee waardoor het mogelijk wordt om kinderen met afwijkende uitslagen te 
tracerenn tot en met de eerste diagnostische evaluatie. Hiermee onderscheidt dit 
programmaa zich ook van het huidige EWING/CAPAS screeningsprogramma. 

Inn dit Nederlandse AABR gehoorscreeningsprogramma valt slechts een beperkt aantal 
kinderenn af, en is het deelnamepercentage aan de (herhaalde) screeningen hoog in 
vergelijkingg tot gehoorscreeningsprogramma's uit diverse Amerikaanse staten.17,22"24 

Ditt is wellicht te danken aan de Nederlandse traditie van follow-up na een NICU 
behandeling,, maar ook aan de uitgebreide zorg via het consultatiebureau binnen de 
jeugdgezondheidszorg,, wat bijdraagt aan de coöperatieve houding van ouders aan 
screeningsmogelijkheden. . 
Mett de introductie van het AABR gehoorscreeningsprogramma in de NICU's is de eerste 

stapp gezet naar een nationaal neonataal gehoorscreeningsprogramma. Het AABR 
gehoorscreeningsprogrammaa in de NICU's zal dan een onderdeel vormen van het 
landelijkee neonatale gehoorscreeningsprogramma ten behoeve van alle pasgeborenen. 123 

Doorr in een kleinere doelgroep, met een hoog risicoprofiel op aangeboren gehoorverlies, 
tee starten met neonatale gehoorscreening kon een deel der audiologische centra 

geleidelijkk anticiperen op en ervaring opdoen met de op handen zijnde veranderingen ten 
aanzienn van diagnostiek en revalidatie. De veranderingen houden in dat kinderen veel 
jongerr dan gebruikelijk worden aangemeld. De diagnostiek bij jonge zuigelingen is 
anderss dan bij kinderen van 1-2 jaar. Op logistiek gebied, maar ook op het gebied van 

personelee bijscholing, zullen aanpassingen noodzakelijk zijn bij de audiologische centra of 

dee kinder-audiologische units van KNO afdelingen. 
Eenn en ander is van belang, voorafgaande aan de massascreening binnen de JGZ die naar 

allee waarschijnlijkheid op afzienbare termijn zal starten. 

Indienn neonatale gehoorscreening als een eerste schakel in de keten van zorg voor 

kinderenn met aangeboren gehoorverlies wordt beschouwd, dan ligt op korte termijn de 

grootstee uitdaging in de volgende schakels: de diagnostische fase na een afwijkende 

screeningg en het starten van revalidatie voor de leeftijd van 6 maanden. 

Ondankss overeenstemming binnen de kinderaudiologie over het diagnostisch protocol na 

afwijkendee neonatale gehoorscreening en de intentie om dit protocol ook te volgen is de 

uitvoeringg van dit diagnostisch protocol nog niet gestandaardiseerd in Nederland. 

Adequatee informatie over de gehoorstatus van het kind kan niet worden verkregen na 

éénn enkele test. Een testbatterij van zowel gedragsmatige als fysiologische metingen is 
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noodzakelijkk om de integriteit van het auditieve systeem te testen, een schatting te 

makenn van de gehoordrempel en om, rekening houdend met de aard van het 

gehoorverlies,, een juist behandelplan op te kunnen stellen. 

Onafhankelijkk van de leeftijd van het kind dient een specifieke schatting van de aard, de 
matee en de configuratie van het gehoorverlies te worden verkregen.6 Gezien het feit dat 
ditt moeilijk te realiseren is in de eerste maanden van het leven zou het centraliseren van 
dee audiologische diagnostiek in een beperkt aantal centra te prefereren zijn. 

Dee huidige data-acquisitie van de neonatale gehoorscreening in de NICU's zou uitgebreid 
moetenn worden naar de vervolgresultaten van het diagnostisch onderzoek, naar het type 
enn de resultaten van de revalidatie van de kinderen verwezen na afwijkende screening. 
Ditt zou tevens uitgebreid dienen te worden naar registratie van dezelfde gegevens van 
kinderenn bij wie na een normale gehoorscreening alsnog gehoorverlies wordt vastgesteld. 
Dezee gegevensbron kan dan een waardevol inzicht verschaffen in het voorkomen, de 
etiologiee en het effect van behandeling bij het jonge kind. 

Alss eerste zou de vraag beantwoord kunnen worden hoe groot het aantal fout negatieve 
neonatalee gehoorscreeningen bedraagt ten gevolge van een foutieve testuitslag dan wel 
tenn gevolge van progressief gehoorverlies. Voorbeelden van deze laatste groep zijn 

1244 kinderen met congenitale infecties, zoals cytomegalo virus, dan wel kinderen na een 

Extraa Corporele Membraan Oxygenatie behandeling. Bij deze risicogroepen is specifieke 
aandachtt voor het optreden van gehoorverlies gewenst tot aan het eind van het tweede 
levensjaar,, ook na een normale neonatale gehoorscreening.25,26 Bij twijfel is hernieuwde 
diagnostiekk geïndiceerd. Dit geldt tevens voor kinderen uit families met een bekend 
familiairr progressief gehoorverlies. 

Dee database kan eveneens leiden tot herbeoordeling van de "at-risk-criteria" van de Joint 
Committeee on Infant Hearing. Nadat inzicht is verkregen in de individuele bijdrage van de 
risicofactorenn kan eventueel aanpassing van de criteria plaatsvinden. 

Eenn belangrijk onderwerp van toekomstige studie is onderzoek naar de aard van het 

gehoorverliess en de leeftijd waarop revalidatie is gestart. 

Inn vergelijking met de Amerikaanse benadering bestaat de indruk dat Nederlandse 

audiologenn een conservatieve attitude aannemen ten aanzien van geluidsversterking op 

jongee leeftijd. De mening dat vroege interventie noodzakelijk is, is gebaseerd op een 

beperktt aantal retrospectieve en prospectieve studies en op theoretische grondslag. 

Follow-upp van kinderen met aangeboren gehoorverlies, geïdentificeerd in hetzelfde 

tijdsbestekk van implementatie van AABR neonatale gehoorscreening kan waardevolle 

informatiee verschaffen over de kwaliteit van het Nederlandse revalidatie programma en 

hett belang van de vroege leeftijd waarop aangeboren gehoorverlies wordt vastgesteld. 
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Eenn gecontroleerde trial van vroeg versus laat revalideren na een afwijkende neonatale 

gehoorscreeningg kan daar mee worden voorkomen. 

Indienn aangeboren gehoorverlies is vastgesteld bij het jonge kind rijst de vraag naar de 
oorzaakk van dit gehoorverlies. Tot op heden is geen gestructureerd etiologisch protocol 
beschikbaar.. Diagnostiek en behandeling van gehoorverlies is in Nederland voornamelijk 
inn handen van fysici, en niet van artsen. Dit kan een probleem zijn indien gehoorverlies 
hett eerste of meest in het oog springend symptoom is van een aandoening. Indien de 
etiologiee van het aangeboren gehoorverlies bij de zuigeling onduidelijk is, dient 
multidisciplinairee counseling van het gezin plaats te vinden, zodra het gehoorverlies is 
bevestigd. . 

Hett belang van snel etiologisch onderzoek is omdat juist in de eerste levensmaanden nog 
onderzoekk naar congenitale infecties mogelijk is. Tevens dienen de ouders geïnformeerd 
tee worden over het risico van herhaling indien er sprake is van een genetische 
component.. De kennis van genetische oorzaken van aandoeningen groeit snel. Ook om 
dezee reden dient multidisciplinaire counseling van kinderen met aangeboren 
gehoorverliess te worden opgezet. Gezien het beperkt aantal kinderen dat per jaar in 
Nederlandd voor deze multidisciplinaire counseling in aanmerking komt, zou ontwikkeling 
vann een beperkt aantal kenniscentra bevorderd moeten worden. In deze kenniscentra 
zoudenn multidisciplinaire teams moeten worden geformeerd waarin minimaal een 125 
audioloog,, een kinderarts, een klinisch geneticus, een oogarts en een arts voor keel-

neus-- oorheelkunde zitting hebben, en werkzaam zijn in een research setting. Dit kan het 

perspectieff verbeteren van de toekomstige generatie van pasgeborenen met een 
aangeborenn gehoorverlies. 
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