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Samenvatting

Onderzoek toont aan dat mensen met gehoorproblemen meer inspanning ervaren 
tijdens het luisteren in dagelijkse situaties dan mensen met normaal gehoor. Meer 
luisterinspanning is gerelateerd aan grotere vermoeidheid en een hogere herstelbe-
hoefte. Gehoor-gerelateerde vermoeidheid kan resulteren in verminderde arbeid-
sparticipatie en terugtrekking uit de sociale omgeving.

Het is dus van belang om de relatie tussen gehoor en vermoeidheid te bestuderen, 
omdat dit bij kan dragen aan de diagnostiek van deze problemen en aanknoping-
spunten kan bieden voor de revalidatie. Het onderzoek in dit proefschrift richtte 
zich daarom op het ontwikkelen en toepassen van meetmethodes die gevoelig zijn 
voor het functioneren van het autonome zenuwstelsel van het menselijk lichaam. 
Het autonome zenuwstelsel regelt de stressreactie van het lichaam en bestaat uit 
twee onderdelen: het sympathische zenuwstelsel waarvan bekend is dat het de 'vecht 
of vlucht' reactie aanstuurt en het parasympathische zenuwstelsel dat gerelateerd is 
aan 'rust en herstel'. Het parasympatische zenuwstelsel kan gezien worden als een 
rem van een auto - het helpt het lichaam een stapje terug te doen zodat energie kan 
worden aangevuld en er herstel van stress op kan treden. Gezien de belangrijke rol 
van het parasympathische zenuwstelsel in de herstelfase na stress, kan onderzoek 
naar parasympathische activiteit inzicht geven in de mechanismen die ten grondslag 
liggen aan luisterinspanning en gehoor-gerelateerde vermoeidheid.

Er zijn aanwijzingen dat de activiteit van het autonome zenuwstelsel kan worden 
onderzocht door de taak-gerelateerde pupil-verwijding te meten. De pupilverwij-
ding tijdens spraakverstaan in ruis wordt beschouwd als een maat voor de luister-
inspanning. Grotere pupilverwijding wordt geassocieerd met hogere niveaus van 
inspanning doordat er een groter beroep wordt gedaan op cognitieve vaardigheden. 
Eerdere studies hebben herhaaldelijk gevonden dat de pupilverwijding van slech-
thorende deelnemers kleiner is dan die van normaal horende deelnemers, vooral in 
uitdagende luisteromstandigheden. Intuïtief zou je echter verwachten dat luisteraars 
met gehoorverlies méér inspanning ervaren dan normaalhorende luisteraars, zeker 
als de verstaanbaarheidsniveaus voor beide groepen vergelijkbaar zijn. Dit onver-
wachte resultaat is mogelijk deels het gevolg van de interactie tussen gehoor en het 
parasympathische zenuwstelsel. Onderzoek toont aan dat zowel het sympathisch als 
het parasympatisch zenuwstelsel een rol spelen bij de taak-gerelateerde pupilrespons. 
Daarnaast is de bijdrage die het parasympathisch systeem heeft aan de pupilverwi-
jding afhankelijk van de lichtsterkte in de ruimte waarin de taak wordt uitgevoerd. 
Door de lichtsterkte tijdens de taak te variëren, kan worden onderzocht wat de bij-
drage van parasympatisch zenuwstelsel is aan de pupilverwijding, en hoe dit samen-
hangt met individuele verschillen in bijvoorbeeld gehoor.  



In tegenstelling tot het effect van cognitieve inspanning op de pupil verwijding, is 
de pupillichtreflex (PLR) alleen geassocieerd met de parasympathische activiteit van 
het zenuwstelsel en dus niet met sympathische activiteit. De PLR is de snelle con-
strictie van de pupil in reactie op een toename van de lichtintensiteit. De PLR wordt 
op grote schaal gebruikt als een klinisch diagnostische tool om parasympathisch 
functioneren te beoordelen. Kortom, het meten van pupilverwijding en pupilcon-
strictie kan inzicht geven in de relatie tussen de activiteit van het parasympathische 
zenuwstelsel, vermoeidheid en gehoorverlies.

De studies beschreven in dit proefschrift hadden twee doelen. Het eerste doel 
was om een theoretisch kader te scheppen en methoden te ontwikkelen die het toe-
komstig gebruik van het meten van de PLR ondersteunen in onderzoek naar de 
associatie tussen gehoor en parasympathische activatie. Het tweede doel was om te 
onderzoeken wat de specifieke bijdrage is van het sympathisch en parasympathisch 
zenuwstelsel aan de pupilverwijding tijdens het verstaan van spraak in ruis.

Na een algemene inleiding (hoofdstuk 1) presenteert hoofdstuk 2 een system-
atisch literatuuroverzicht waarin werd gezocht naar bestaand bewijs voor mogelijke 
verbanden tussen het functioneren van het parasympathisch zenuwstelsel en slech-
thorendheid. Slechts twee studies werden gevonden, wat wijst op een hiaat in de 
kennis over deze mogelijke relatie. Er werd geconcludeerd dat verder onderzoek 
nodig is om een beter begrip te krijgen van de relatie tussen parasympathisch func-
tioneren en slechthorendheid. Tegelijkertijd bleek uit de bestaande literatuur dat de 
PLR een effectieve methode is om het parasympathische functioneren te evalueren 
om deze associatie verder te onderzoeken.

In Hoofdstuk 3 werden twee systemen voor het genereren en vastleggen van 
de PLR vergeleken: één met een computerscherm en de ander met een LED 
(light-emitting diode). In deze studie werd ook gevonden dat een hogere herstelbe-
hoefte geassocieerd is met snellere en grotere pupilvernauwing tijdens de PLR. Dit 
wijst op verhoogde parasympathische activiteit bij mensen die een hogere dagelijkse 
herstelbehoefte ervaren.
Hoofdstuk 4 presenteert een experimenteel onderzoek om te verduidelijken waar-
om in eerdere onderzoeken herhaaldelijk werd vastgesteld dat mensen met gehoo-
rproblemen een kleinere pupilverwijding hebben tijdens het luisteren in moeilijke 
condities dan hun normaalhorende leeftijdsgenoten. De pupilverwijdingsrespons 
werd gemeten tijdens een spraakverstaan-in-ruis taak met een verstaanbaarhe-
idsniveau van 50% correct. De resultaten gaven aan dat zowel de ervaren vermoe-
idheid in het dagelijks leven als het gehoorverlies een bijdrage aan de pupilverwi-
jding leverden. Daarnaast bleek de bijdrage van deze twee factoren onafhankelijk 
en gelijkwaardig. Hogere vermoeidheid en een slechter gehoor waren gerelateerd 
aan een kleinere pupilverwijding tijdens deze taak. Deze resultaten geven ech-
ter niet aan waarom volwassenen met een gehoorverlies een kleinere pupilrespons 
hebben dan normaal horende luisteraars in dezelfde, moeilijke, luisteromstan-
digheden. Daarom onderzoeken we deze vraag verder in een vervolgstudie.
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In hoofdstuk 5 werd de pupilverwijding als gevolg van luisterinspanning geme-
ten bij hogere of lagere lichtsterkte in de testruimte. Cruciaal is dat het verschil 
in pupilverwijding als gevolg van mentale inspanning tussen deze twee condities 
kan worden gezien als een index van parasympathische activiteit. Hoe groter het 
verschil, hoe kleiner de parasympatische activiteit is. Het verschil tussen de twee 
condities was het grootst bij deelnemers die zowel een normaal gehoor als een lage 
herstelbehoefte rapporteren. Het hebben van gehoorverlies en/of een hogere her-
stelbehoefte was juist gerelateerd aan een kleiner verschil tussen deze condities. Dit 
wijst mogelijk op een toegenomen parasympatische activiteit in mensen met gehoo-
rverlies of een grotere herstelbehoefte. We speculeren dat dit mogelijk duidt op een 
coping mechanisme waarbij het parasympathische zenuwstelsel betrokken is en dat 
invloed kan hebben op de nmentale inspanning. Wellicht heeft dit mechanisme een 
'beschermende' functie door ervoor te zorgen dat er minder inspanning geleverd kan 
worden door het individu. Als gevolg hiervan is dat de pupilverwijding door inspan-
ning relatief klein (in lichte condities).

Ten slotte presenteert hoofdstuk 6 de belangrijkste bevindingen van dit 
proefschrift, enkele methodologische overwegingen, de implicaties voor de klinische 
praktijk en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Dit proefschrift draagt bij 
aan zowel de praktische ontwikkeling van meetmethodes om het functioneren van 
het autonoom zenuwstelsel te meten als het meer theoretische inzicht in de relatie 
tussen slechthorendheid en deze fysiologische maten. Voor het begrip van de relatie 
tussen gehoor en het functioneren van het autonoom zenuwstelsel biedt het oog een 
schat aan waardevolle informatie!


