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SAMENVATTING  
Elf centra namen deel aan de praktijktoets. Tussen 15 september 2014 en 16 maart 2015 werd de Speech-In-

Noise (SPIN)-test uitgevoerd door 3304 leerlingen van het 5e leerjaar en 3195 leerlingen van het 3e secundair. Bij 

doorverwezen leerlingen werden resultaten van controle-audiogrammen tot eind mei 2015 in rekening 

genomen.  

De gemiddelde testduur bedraagt 6 min 50 sec (SD = 1 min) in het 5e leerjaar en 5 min 46 sec (SD = 48 sec) in het 

3e secundair. Leerlingen van het 5e leerjaar behalen een gemiddelde Speech Reception Treshold (SRT, zie p.6) 

van -9,7 dB (SD = 1,5 dB). De gemiddelde SRT voor leerlingen van het 3e Secundair bedraagt -10,5 dB. Een verschil 

van 1,4 dB (5e leerjaar) en 1,2 dB (3e secundair) in SRT bij herhaalde metingen is significant (d.i., tweemaal de 

meetfout), gezien de meetfout in de orde ligt van respectievelijk 0,7 en 0,6 dB. Stabiele metingen konden worden 

bekomen voor beide groepen.   

Met de huidige afkapwaarden van -7,2 dB SNR (5e Leerjaar) en -8,5 dB SNR (3e secundair) werden respectievelijk 

137 (4,1%) en 116 (3,6%) kinderen doorverwezen. Een controle-audiogram werd verkregen van respectievelijk 

65 (47%) en 70 (60%) van deze doorverwezen leerlingen. Hieruit bleek een gehoorverlies zoals bepaald met 

toonaudiometrie bevestigd te zijn in 13 kinderen van het 5e leerjaar en in 24 kinderen van het 3e secundair. De 

positieve voorspellende waarde van de SPIN-test, met de afkapwaarden die in de praktijktoets werden 

toegepast, is daarmee respectievelijk 20% en 34%.  

Op basis van de resultaten van de praktijktoets en van de audiograminformatie werden verschillende opties voor 

het bijstellen van de huidige afkapwaarden overwogen en besproken. Voor de implementatie van het 

screeningsprogramma in alle CLB wordt gekozen voor een verwijsbeleid dat rekening houdt met drie zones, met 

name:  

1. een rode zone (bij SPIN-resultaat met afwijking van ≥ 2,5 interkwartielafstanden van de mediane SRT 

in de betrokken leeftijdsgroep) dat tot doorverwijzing van de leerling leidt; 

2. een oranje zone (bij SPIN-resultaat met afwijking van ≥ 2 en < 2,5 interkwartielafstanden van de 

mediane SRT in de betrokken leeftijdsgroep) met preventieve boodschap naar lawaaiblootstelling 

zonder doorverwijzing; en 

3. een groene zone (SPIN-uitslag met afwijking van < 2 interkwartielafstanden van de mediane SRT in de 

betrokken leeftijdsgroep) zonder nazorg. 

Dit beleid steunt op de keuze van afkapwaarden die milder zijn dan de criteria toegepast in de praktijktoets, met 

name -6,5 (ipv -7,2) dB SNR in het 5de leerjaar en -8,3 (ipv -8,5) dB SNR in het 3de secundair. Naar schatting zullen 

hiermee respectievelijk 2,3 à 2,6% en 2,7 à 3% van de leerlingen doorverwezen worden, met een positieve 

predictieve waarde van het screeningsprogramma dat een stuk hoger ligt dan bij de praktijktoets, met name 34% 

in het 5de leerjaar en 44% in het 3de secundair.  

Bovendien zal een precieze beschrijving van wat een onbetrouwbaar SPIN-resultaat is, helpen om de 

verwijspercentages te doen dalen en de predictieve waarde van de test te verbeteren. Om deze reden zal de 

software van de SPIN-test aangepast worden zodat de test melding geeft van een onbetrouwbaar testresultaat 

bij een SD > 3 dB en ook automatisch stopt bij het raken van +10 dB SNR, met de vraag tot hernemen van de test. 

In de praktijktoets voldeden 1,4% van de leerlingen uit het 5e leerjaar en 0,4% van de leerlingen uit het 3e 

secundair aan deze criteria. Een onbetrouwbare test wordt bij voorkeur eerst herhaald, en geïnterpreteerd in 

functie van de context, vooraleer te beslissen om de leerling al dan niet door te verwijzen naar de NKO-arts. 
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Data-analyse 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken betreffende de tweede doelstelling van de praktijktoets, met 

name de verfijning van de afkapwaarde van de SPIN-test. Het betreft een interim rapport dat gebaseerd is op de 

SPIN-gegevens die werden verzameld tussen 15 september 2014 (aanvang praktijktoets) en 16 maart 2015. 

Paragraaf 1. bespreekt de data-flow en de gescreende leerlingaantallen. In Paragraaf 2. worden de 

doorverwijspercentages uiteengezet. Paragraaf 3. gaat in op de voornaamste testparameters, zijnde de testduur 

(3.1.), de spraakverstaandrempel (3.2.), de stabiliteit van de metingen (3.3.) en de meetfout (3.4). Paragraaf 4., 

tenslotte, omvat aanbevelingen voor een verantwoorde afkapwaarde bij de volledige implementatie van de 

SPIN-test in alle CLB van Vlaanderen. 

1. Data-flow en gescreende aantallen 

Tussen 15 september 2014 en 16 maart 2015 werd in 11 CLB door 8882 leerlingen een SPIN-test uitgevoerd. Na 

opschonen van de database werden de testresultaten van 2383 deelnemers uitgesloten voor verdere analyse 

omwille van de volgende redenen: (1) leeftijd buiten de voorafbepaalde grenzen, (2) geen toestemming van de 

ouders, (3) dubbele meting en/of (4) onrealistische meetresultaat. 

1. Uitgaande van de geboortedatum die telkens moest worden ingegeven op de tablet voor de start van 

een test, kon voor iedere testpersoon een chronologische leeftijd worden berekend. Kinderen tussen 

9 en 12 jaar (d.w.z. 12j 11m) werden beschouwd als leerlingen van het 5e leerjaar, kinderen tussen 13 

en 16 jaar (d.w.z. 16j 11m)  als leerlingen van het 3e secundair. Metingen van personen die buiten dit 

leeftijdsbereik vielen, werden niet meegenomen voor verdere data-analyse (n=214).  

2. Leerlingen waarvan geen schriftelijke toestemming werd bekomen van de ouders voor het gebruik van 

hun gegevens werden vanzelfsprekend geëxcludeerd (n=2042).  

3. Van leerlingen die de SPIN-test meermaals hebben afgelegd, werd alleen de eerste meting behouden 

voor verdere analyse (n=56). Een meting werd als dubbel gedefinieerd bij identieke initialen, geboorte- 

en testdatum en uitgevoerd met dezelfde tablet.  

4. Metingen uitgevoerd op onrealistische tijdstippen (weekenddagen, woensdagnamiddagen, voor 8u en 

na 17u) werden tot slot ook verwijderd uit de dataset (n=71).  

Na bovenstaande exclusies werden de testresultaten van 6499 leerlingen weerhouden voor analyse. Deze data-

flow wordt visueel voorgesteld in Figuur 1. 

 

Figuur 1 Data-flow van geteste leerlingen, exclusies en aantal leerlingen opgenomen in de analyse . 
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Dit verslag is gebaseerd op de resultaten van 3304 leerlingen van het 5e leerjaar (1640 jongens, 1664 meisjes) en 

3195 leerlingen van het 3e secundair (1460 jongens, 1735 meisjes). Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal 

leerlingen dat gescreend werd per CLB en per leerjaar. Het totale aantal gescreende leerlingen per centrum 

varieerde tussen 139 (CLB 11) en 1241 (CLB 3) leerlingen en bedroeg gemiddeld 591 leerlingen. 

 

Tabel 1 Aantallen gescreende leerlingen per CLB en per leerjaar. 

CLB Aantal 5e Leerjaar Aantal 3e Secundair 

1 396 288 

2 194 365 

3 622 619 

4 99 250 

5 366 526 

6 341 134 

7 - 456 

8 337 224 

9 602 - 

10 347 194 

11 - 139 

Totaal 3304 3195 

 

2. Doorverwijspercentages 

Gebaseerd op data van Jansen (1) werden initiële afkapwaarden voor de SPIN-test ingesteld op 

spraakverstaandrempels van -7,2 dB SNR voor het 5e leerjaar en -8,5 dB SNR voor het 3e secundair om een 

vooropgesteld doorverwijspercentage van 5% te bekomen per leerjaar. Met deze afkapwaarden werden 

respectievelijk 137 (4,1%) en 116 (3,6%) leerlingen doorverwezen. Voor het 5e leerjaar ging dit om 106 (3,2%) 

leerlingen met een doorverwijzing omwille van een unilateraal afwijkende SPIN en 31 (0,9%) leerlingen omwille 

van een bilateraal afwijkende test. In het 3e secundair kregen 94 (2,9%) kinderen en 22 (0,7%) jongeren een 

doorverwijzing voor respectievelijk een unilateraal en bilateraal afwijkende test. Voor beide leerjaren was de 

verhouding doorverwijzing voor bilateraal versus unilateraal afwijkende SPIN ongeveer 1 op 5. De individuele 

doorverwijspercentages per centrum worden weergegeven in Tabel 2 en grafisch voorgesteld in Figuur 2. De 

percentages (uni- en bilateraal samen) variëren per centrum tussen 1,0% (CLB 4) en 7,7% (CLB 10) voor het 5e 

leerjaar en tussen 1,9% (CLB 2) en 6,0% (CLB 6) voor het 3e secundair. Algemeen liggen de 

doorverwijspercentages lager dan de vooropgestelde 5%, met uitzondering van CLB 8 en 10 (5e leerjaar) en CLB 

5, 6 en 10 (3e secundair). 
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Tabel 2 Doorverwijspercentages (uni- en bilateraal afwijkende SPIN-test) per CLB en per leerjaar. 

CLB 5e Leerjaar 3e Secundair 

 Unilateraal aantal 

(%) 

Bilateraal 

aantal (%) 

Unilateraal 

aantal (%)  

Bilateraal 

aantal (%) 

1 9 (2.3) 2 (0.5) 5 (1.7) 1 (0.3) 

2 5 (2.6) 3 (1.5) 7 (1.9) 0 (0.0) 

3 13 (2.1) 4 (0.6) 15 (2.4) 4 (0.6) 

4 2 (1.0) 0 (0.0) 6 (2.4) 0 (0.0) 

5 11 (3.0) 3 (0.8) 24 (4.6) 5 (1.0) 

6 11 (3.2) 4 (1.2) 6 (4.5) 2 (1.5) 

7 - - 14 (3.1) 5 (1.1) 

8 15 (4.5) 2 (0.6) 7 (3.1) 1 (0.4) 

9 19 (3.2) 8 (1.3) - - 

10 22 (6.3) 5 (1.4) 6 (3.1) 4 (2.1) 

11 - - 4 (2.0) 0 (0.0) 

Totaal 106 (3.2) 31 (0.9) 94 (2.9) 22 (0.7) 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Doorverwijspercentages per CLB voor het 5e leerjaar (links) en het 3e secundair (rechts). De zwarte 
stippellijn duidt het vooropgestelde doorverwijspercentage van 5% aan. Blauwe balken geven het 
percentagedoorverwijzingen weer voor unilateraal afwijkende SPIN-test, oranje balken voor bilateraal afwijkende 
SPIN-test. 
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3. Testparameters 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de testduur (1.3.1.), de spraakverstaandrempel (1.3.2), de stabiliteit 

van de metingen (1.3.3.) en de meetfout (1.3.4.) besproken. 

 

3.1 Testduur 

De testduur wordt gedefinieerd als de tijd die het neemt om de test bilateraal (eerst links, dan rechts) te 

doorlopen vanaf de aanbieding van de eerste driecijfercombinatie (triplet) tot en met het invoeren van de 

respons voor de 27ste (i.e., laatste) aanbieding. 

De gemiddelde testduur in het 5e leerjaar bedraagt 410 seconden (6 min 50 sec), met een standaarddeviatie van 

1 minuut. Leerlingen van het 3e secundair doen de test gemiddeld een minuut sneller. Zij doen er 346 seconden 

(5 min 46 sec) over, met een standaarddeviatie van 48 seconden. Figuur 3 toont boxplots van de testduur per 

centrum (links) voor het 5e leerjaar (groen) en 3e secundair (blauw) en over alle centra heen (rechts). Negen op 

tien leerlingen in het 5e leerjaar voert de test uit in minder dan 482 seconden (8 minuten 2 sec), en eenzelfde 

proportie van het 3e secundair voert de test uit in 403 seconden (6 min 43 sec). Bijlage 1 rapporteert de 

gemiddelde testduur per centrum. Deze varieert tussen 6 min 40 sec en 7 min 05 sec voor het 5e leerjaar en 

tussen 5 min 32 sec en 6 min 00 sec voor het 3e Secundair. 

 

 

Figuur 3 Links: Boxplots van de testduur per centrum voor het 5e leerjaar (groen) en 3e secundair (blauw); Rechts: 
Boxplots van de testduur over alle centra heen. 

 

3.2 Spraakverstaandrempel 

De spraakverstaandrempel of SRT (Speech Reception Threshold) is het niveau van de spraak relatief gezien ten 

opzichte van de ruis (d.i., de signaal-ruisverhouding) waarop nog 50% van de aangeboden stimuli correct worden 

verstaan. Deze SRT wordt berekend als de gemiddelde signaal-ruisverhouding of SNR (Signal to Noise Ratio) van 

de laatste 21+11 aangeboden triplets. M.a.w., de eerste 6 aanbiedingen worden niet beschouwd in de 

berekening. Het eerste triplet wordt immers aangeboden op een signaal-ruisverhouding van 0 dB SNR (spraak 

                                                                 

1 In de test worden 27 items aangeboden. De signaal-ruisverhouding van het imaginaire 28ste triplet kan worden bepaald aan 
de hand van de respons van de leerling voor triplet 27.  



Pagina 8 van 23 

en ruis zijn even intens), een niveau dat nog ver verwijderd ligt van de eigenlijke drempelwaarde. Met elke 

correcte respons daalt de SNR vervolgens in stappen van 2 dB (d.i., de test wordt moeilijker) tot een foutieve 

respons wordt geregistreerd en de signaal-ruisverhouding weer gunstiger wordt. Op die manier begint de 

testpersoon rond zijn of haar drempelwaarde te schommelen. Uit onderzoek met volwassen deelnemers is 

gebleken dat men vanaf trial 7 in de buurt komt van deze drempelwaarde. Dit blijkt evenzeer een goede keuze 

te zijn voor de cohorte leerlingen van het 5e leerjaar en 3e secundair. Vanaf trial 7 is men gemiddeld tot op 0,3 

dB van de uiteindelijke SRT geconvergeerd. Figuur 4 illustreert dit. 

 

 

Figuur 4 Adaptieve staircase voor het 5e leerjaar (boven) en 3e secundair (onder). De signaal-ruisverhouding werd 
geplot relatief ten opzichte van de Speech Reception Threshold (SRT) (genormaliseerd). De individuele SRT van 
alle testpersonen wordt bijgevolg herleid tot 0 dB SNR (Signal-to-Noise Ratio). 

 

De gemiddelde SRT voor leerlingen van het 5e leerjaar varieert tussen -9,8 en -9,5 dB SNR en bedraagt gemiddeld 

-9,7 dB SNR, met een standaarddeviatie van 1,5 dB. Voor leerlingen van het 3e secundair varieert deze tussen -

10,6 en -10,3 dB SNR met een gemiddelde van -10,5 dB en een standaarddeviatie van 1 dB. Figuur 5 toont 

boxplots van de SRT per centrum (links) voor het 5e leerjaar (groen) en 3e secundair (blauw) en over alle centra 

heen (rechts). Bijlage 2 rapporteert de gemiddelde SRTs per centrum.  

Figuur 6 toont boxplots van de SRT voor het linker- (blauw) versus rechteroor (groen) per centrum en per leerjaar. 

Links-rechts verschillen zijn verwaarloosbaar klein (maximaal 0,1 dB). Er treden geen leereffecten of 

vermoeidheidseffecten op. Details worden weergegeven in tabel 5 (bijlage 2).  
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Figuur 5 Boxplots van de SRT (Speech Reception Treshold) per centrum voor het 5e Leerjaar (groen) en 3e 
Secundair (blauw); Rechts: Boxplots van de SRT over alle centra heen. 

 

 

Figuur 6 Boxplots van de SRT (Speech Reception Treshold) voor het linker- (blauw) en rechter oor (groen) voor 
beide leerjaren per centrum. 
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3.3 Stabiliteit 

Naast de spraakverstaandrempel, is de standaarddeviatie van de laatste 21+1 trials (de standaarddeviatie op de 

SRT) relevant omdat deze iets zegt over de stabiliteit en dus betrouwbaarheid van de meting. Dit wordt 

gedefinieerd als de kwadratisch gemiddelde afwijking van de afzonderlijke signaal-ruisverhoudingen per trial ten 

opzichte van de SRT. 

De gemiddelde standaarddeviatie voor leerlingen van het 5e leerjaar bedraagt 1.8 dB. Voor leerlingen van het 3e 

secundair is dit eveneens gemiddeld 1.8 dB. Leerlingen van het 5e leerjaar en 3e secundair voeren de meting even 

stabiel uit. Figuur 7 toont boxplots van de standaarddeviatie per centrum (links) voor het 5e leerjaar (groen) en 

3e secundair (blauw) en over alle centra heen (rechts). Bijlage 2 rapporteert de gemiddelde standaarddeviaties 

per centrum. 

 

 

Figuur 7 Boxplots van de SD (standaard deviatie) per centrum voor het 5e leerjaar (groen) en 3e secundair (blauw); 
Rechts: Boxplots van de SD over alle centra heen. 

 

Figuur 8 toont boxplots van de SD voor het linker- (blauw) versus rechteroor (groen) per centrum en per leerjaar. 

Links-rechts verschillen zijn verwaarloosbaar klein (maximaal 0,1 dB). Details worden weergegeven in tabel 7 

(bijlage 3).  
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Figuur 8 Boxplots van de SD (standaard deviatie) voor het linker- (blauw) en rechter oor (groen) voor beide 
leerjaren per centrum. 

 

3.4 Meetfout  

Het verschil tussen de echte waarde van de spraakverstaandrempel en deze opgemeten door de test wordt 

uitgedrukt door de meetfout. De meetfout op de SRT kan worden benaderd door de drempel zoals bepaald op 

basis van de eerste helft trials (trial 7 tot 17) te vergelijken met de drempel zoals bepaald op basis van de tweede 

helft trials (trial 18 tot 28). Deze bedraagt 0,7 dB voor de leerlingen van het 5e leerjaar en 0,6 dB voor leerlingen 

van het 3e secundair. Dit betekent dat in 95% van de gevallen de gemeten SRT minder dan 1,4 dB (5e leerjaar) of 

1,2 dB (3e secundair) verschilt van de werkelijke SRT. Bijlage 4 toont de meetfout per centrum. 

4. Afkapwaarden  

Met de initiële afkapwaarden van -7,2 dB SNR (5e leerjaar) en -8,5 dB SNR (3e secundair) werden in totaal 253 

leerlingen (137 van het 5e leerjaar en 116 van het 3e secundair) doorverwezen voor een controle van het gehoor 

door middel van een bilaterale tonale audiometrie (toondrempeltest) onder hoofdtelefoon. 

Luchtgeleidingsdrempels werden opgemeten voor zuivere tonen op de verschillende octaaffrequenties tussen 

250 en 8000 Hz. In het geval van een drempel groter dan 25 dB HL, werden ook beengeleidingsdrempels 

opgemeten tot 4000 Hz om te kunnen differentiëren tussen sensorineuraal en conductief gehoorverlies. Een 

gehoorverlies werd gedefinieerd in het geval van een gemiddeld verlies > 20 dB HL over 1000, 2000 en 4000 Hz 

of bij een drempel > 25 dB HL op minstens 1 frequentie. Van een conductief gehoorverlies spreken we bij een 

gemiddeld air bone gap (d.i., het verschil tussen luchtgeleidingsdrempels en beengeleidingsdrempels) ≥ 15 dB 

HL over 250 tot 4000 Hz, in aanwezigheid van normale beengeleidingsdrempels (<25 dB HL). In het geval van een 
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air bone gap ≥ 15 dB HL en afwijkende beengeleidingsdrempels (<25 dB HL), spreken we van een gemengd 

gehoorverlies. Figuur 9 toont de verdeling van de luchtgeleidingsdrempels voor het oor/de oren met afwijkende 

SRT.  

Audiograminformatie werd verkregen van 65 leerlingen uit het 5e leerjaar en 70 leerlingen uit het 3e secundair, 

wat neerkomt op een responspercentage van respectievelijk 47% en 60% van alle doorverwezen kinderen. 

 

 

Figuur 9 Verdeling van de gehoordrempels (audiogram) voor het 5e leerjaar (links) en 3e secundair (rechts) van 
oren met een afwijkende SRT (Speech Reception Treshold), gebaseerd op metingen bij 65 (5e leerjaar) en 70 (3e 
secundair) leerlingen. Elke lijn weerspiegelt een verschillend percentiel. 

 

Met de huidige afkapwaarden kon een gehoorverlies (zoals hierboven gedefinieerd) bij afwijkende SPIN worden 

bevestigd in 13 kinderen (20%) van het 5e leerjaar en in 24 kinderen (34%) van het 3e secundair. De overige 

kinderen hadden bilateraal een normaal audiogram. 

Hieronder bespreken we verschillende benaderingen om de afkapwaarde bij toekomstige implementatie van de 

SPIN-test in te stellen:  

Optie 1: De huidige afkapwaarden (met name -7,2 dB SNR  voor het 5e leerjaar en op -8,5 dB SNR voor het 3e 

secundair) worden in stand gehouden, met een verwacht verwijspercentage van respectievelijk 4,1% en 3,6% 

van de leerlingen, een verhouding van bilaterale versus unilaterale afwijkingen van 1 op 5, en een positieve 

predictieve waarde van respectievelijk 20 en 34%.   

Optie 2: Als we mikken op een doorverwijspercentage van ongeveer 5% kinderen, moeten op basis van de 

verdeling van SRTs en de verhouding bilaterale versus unilaterale afwijkingen (1 op 5) de 3% meest afwijkende 

metingen worden doorverwezen2. De afkapwaarde moet bijgevolg worden ingesteld op -7,5 dB SNR voor het 5e 

leerjaar en op -8,8 dB SNR voor het 3e secundair. Dit doorverwijspercentage van 5% is wellicht een overschatting 

van de werkelijkheid, aangezien heel wat van de doorverwezen kinderen een onbetrouwbare SPIN-test hebben 

afgelegd. Een onbetrouwbare test kunnen we definiëren als een meting waarbij ergens in de staircase +10 dB 

SNR (stimuli 10 dB intenser dan de ruis) wordt geraakt (d.i., plafondeffect) en/of als een instabiele meting 

(standaarddeviatie ≥ 3,0 dB). In totaal voldeden 94 (1,4%) (5e leerjaar) en 26 (0,4%) (3e secundair) metingen aan 

deze criteria (zie § 3.3. Stabiliteit). Bovendien werden in enkele CLB ook leerlingen met een reeds gekende 

gehoorproblematiek doorverwezen voor de praktijktoets.  

Optie 3: Als we op basis van de verdeling van de SRTs van de gescreende oortjes, de kinderen willen 

doorverwijzen die 2 interkwartielafstanden (verschil percentiel 75 en percentiel 25, spreiding rond de mediaan) 

of meer afwijken van de mediane SRT, betekent dit dat de afkapwaarde moet worden ingesteld op -7,3 dB SNR 

                                                                 

2 D.i. 30 op 1000 oortjes, waarvan 6 bilateraal afwijkend (verhouding bilateraal versus unilateraal is 1/5) en 
zodoende 27/500 kinderen (3 met verwijzing omwille van een bilateraal afwijkende SPIN, en 24 omwille van een 
unilateraal afwijkende SPIN) worden doorverwezen (~5%). 
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voor het 5e leerjaar (mediane SRT = -9,9 dB SNR, interkwartielafstand = 1,3 dB) en -8,8 dB SNR voor het 3e 

secundair (mediane SRT = -10,6; interkwartielafstand = 0,9 dB). Op die manier wordt 2,5% van de oortjes 

doorverwezen in het 5e leerjaar, wat neerkomt op een doorverwijspercentage van maximaal 5% kinderen (in het 

geval van uitsluitend unilaterale doorverwijzingen). In het 3e secundair wordt met een afkapwaarde van -8,8 dB 

SNR 2,8% van de oortjes doorverwezen, en dus maximaal 5,6% kinderen. Gezien de verhouding bilaterale versus 

unilaterale doorverwijzingen (1/5), verwachten we het doorverwijspercentage kinderen in de orde van 4,5% in 

het 5e leerjaar en 5% in het 3e secundair3.   

Optie 4: Als we op basis van de verdeling van de SRTs van de gescreende oortjes, de kinderen willen 

doorverwijzen die 2,5 interkwartielafstanden of meer afwijken van de mediane SRT, betekent dit dat de 

afkapwaarde moet worden ingesteld op -6,5 dB SNR voor het 5e leerjaar en -8,3 dB SNR voor het 3e secundair. 

Op die manier wordt 1,3% van de oortjes doorverwezen in het 5e leerjaar, wat neerkomt op een 

doorverwijspercentage van maximaal 2,6% kinderen. In het 3e secundair wordt met een afkapwaarde van -8,3 

dB SNR 1,5% van de oortjes doorverwezen, en dus maximaal 3% kinderen. Gezien de verhouding bilaterale versus 

unilaterale doorverwijzingen (1/5), verwachten we het doorverwijspercentage kinderen in de orde van 2,3% in 

het 5e leerjaar en 2,7% in het 3e secundair.  

 

  

                                                                 

3 Berekening analoog aan deze in voetnoot 2. 
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Figuur 10 Verdeling van de SRTs (Speech Reception Tresholds) voor het 5e leerjaar (boven) en 3e secundair 
(onder). De zwarte lijn duidt de cut-off aan voor de 3% meest afwijkende metingen.  

 

Referenties 

 

1. Jansen S. De spraak-in-ruis-test. Een haalbare methode voor tijdige detectie van lawaaischade in de CLB. 
Studiedag van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Stand van zaken Standaard Gehoor, 28/02/2013. 
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Bijlagen 

1. Testduur per centrum 

Tabel 3 Gemiddelde testduur per centrum. 

CLB 5e Leerjaar 3e Secundair 

 Gemiddelde Standaarddeviatie Gemiddelde Standaarddeviatie 

1 6 min 48 sec 0 min 57 sec 5 min 33 sec 0 min 43 sec 

2 7 min 05 sec 1 min 12 sec 6 min 00 sec 0 min 49 sec 

3 6 min 51 sec 1 min 02 sec 5 min 43 sec 0 min 45 sec 

4 6 min 40 sec 0 min 55 sec 5 min 48 sec 0 min 45 sec 

5 6 min 56 sec 1 min 01 sec 5 min 47 sec 0 min 46 sec 

6 6 min 48 sec 0 min 52 sec 5 min 32 sec 0 min 46 sec 

7   5 min 49 sec 0 min 49 sec 

8 7 min 00 sec 1 min 00 sec 5 min 57 sec 0 min 51 sec 

9 6 min 42 sec 0 min 52 sec   

10 6 min 46 sec 1 min 07 sec 5 min 45 sec 1 min 03 sec 

11   5 min 37 sec 0 min 41 sec 
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2. SRTs (Speech Reception Tresholds) per centrum (in dB) 

Tabel 4 Gemiddelde SRT (en SD) per centrum. 

CLB 5e Leerjaar 3e Secundair 

 Gemiddelde Standaarddeviatie Gemiddelde Standaarddeviatie 

1 -9.8 1.2 -10.5 0.8 

2 -9.7 1.7 -10.6 0.8 

3 -9.8 1.5 -10.5 1.0 

4 -9.8 0.8 -10.5 1.0 

5 -9.6 1.6 -10.3 1.3 

6 -9.7 1.1 -10.3 1.8 

7   -10.4 0.9 

8 -9.7 1.6 -10.5 1.0 

9 -9.5 1.6   

10 -9.5 1.5 -10.5 1.0 

11   -10.5 0.8 

 

Tabel 5 Gemiddelde SRT per testoor en per centrum. 

CLB 5e Leerjaar  3e Secundair  

 Linker oor Rechter oor Verschil Linker oor Rechter oor Verschil 

1 -9.9 -9.7 0.1 -10.5 -10.6 -0.1 

2 -9.7 -9.7 0.0 -10.5 -10.7 -0.1 

3 -9.8 -9.7 0.1 -10.5 -10.6 -0.1 

4 -9.8 -9.9 -0.1 -10.5 -10.6 0.0 

5 -9.6 -9.6 0.0 -10.3 -10.3 0.0 

6 -9.8 -9.7 0.1 -10.3 -10.2 0.1 

7    -10.4 -10.5 -0.1 

8 -9.6 -9.7 -0.1 -10.5 -10.4 0.0 

9 -9.5 -9.5 -0.1   0.0 

10 -9.5 -9.6 -0.1 -10.5 -10.5 0.0 

11    -10.5 -10.4 0.1 

Gemiddelde -9.7 -9.7 0.0 -10.4 -10.5 0.0 
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3. Stabiliteit per centrum (in dB) 

Tabel 6 Gemiddelde standaarddeviatie op de SRT per centrum. 

CLB 5e Leerjaar 3e Secundair 

 Gemiddelde Gemiddelde 

1 1.8 1.7 

2 1.8 1.7 

3 1.8 1.7 

4 1.8 1.8 

5 1.8 1.8 

6 1.9 1.8 

7  1.7 

8 1.8 1.8 

9 1.8  

10 1.9 1.8 

11  1.8 

 

Tabel 7 Gemiddelde standaarddeviatie op de SRT per testoor en per centrum. 

CLB 5e Leerjaar  3e Secundair  

 Linker oor Rechter oor Verschil Linker oor Rechter oor Verschil 

1 1.8 1.8 0.0 1.7 1.7 0.0 

2 1.8 1.8 -0.1 1.7 1.7 0.0 

3 1.8 1.8 0.0 1.7 1.7 0.0 

4 1.8 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 

5 1.8 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 

6 1.8 1.9 0.0 1.8 1.8 0.1 

7    1.7 1.8 0.0 

8 1.8 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 

9 1.8 1.8 0.0    

10 1.9 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 

11    1.8 1.7 0.0 

Gemiddelde 1.8 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 
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4. Meetfout per centrum (in dB) 

Tabel 8 Meetfout op de SRT per centrum. 

CLB 5e Leerjaar 3e Secundair 

1 0.7 0.6 

2 0.6 0.6 

3 0.6 0.6 

4 0.6 0.7 

5 0.6 0.6 

6 0.7 0.8 

7  0.6 

8 0.7 0.6 

9 0.7  

10 0.7 0.6 

11  0.6 
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CONCLUSIES VOOR DE CLB-PRAKTIJK  
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de praktijktoets verder besproken met het oog op het aanpassen van 

de SPIN-test voor implementatie van het screeningsprogramma in alle CLB in Vlaanderen. Paragraaf 2.1. 

bespreekt de keuze van de meest geschikte afkapwaarden. In paragraaf 2 wordt het nieuwe verwijsbeleid 

toegelicht alsook een aantal bijkomende aanpassingen aan de software van de SPIN-test.  

Keuze van de meest geschikte afkapwaarden 

Tabel 9 geeft een overzicht van de verschillende opties voor het bepalen van de meest geschikte afkapwaarden 

voor het screenen naar lawaaischade in de CLB adhv de SPIN-test. 

Optie 1 illustreert de criteria die in de huidige praktijktoets werden toegepast in het 5de leerjaar en 3de secundair. 

Hierbij werden respectievelijk 4,1% en 3,6% van de leerlingen doorverwezen, met een positieve predictieve 

waarde van het screeningsprogramma van respectievelijk 20% en 34%.  

Wanneer wordt gemikt op een verwijspercentage van 5% (optie 2) worden strengere afkapwaarden in 

beschouwing genomen en worden ook meer kinderen doorverwezen dan in de praktijktoets. Dit levert 

theoretisch gezien een lagere positieve predictieve waarde van het screeningsprogramma. Deze kan echter niet 

precies berekend worden, aangezien er voor de leerlingen met een SPIN-uitslag die niet als afwijkend in de 

praktijktoets werd beschouwd, geen controle-audiogram voorhanden is.  

De criteria van optie 3 en 4 zijn gebaseerd op een sterker wetenschappelijk concept, met name een duidelijk 

afwijkend resultaat ten opzichte van de mediane SRT bekomen in de betrokken leeftijdsgroep. Bij optie 3 wordt 

rekening gehouden met een afwijking van ≥ 2 interkwartielafstanden van de mediane SRT. De bekomen 

afkapwaarden zijn opnieuw lichtjes strenger dan de criteria toegepast in de praktijktoets en zouden naar 

schatting (o.b.v. de verhouding unilaterale/bilaterale afwijking bij kinderen met een afwijkende SPIN-resultaat 

bij de praktijktoets) leiden tot een verwijspercentage van 4,5 à 5% in het 5de leerjaar en van 5% à 5,6% in het 3de 

secundair. Opnieuw kan hier de positieve predictieve waarde van het screeningsprogramma niet precies 

berekend worden door het ontbreken van het controle-audiogram voor een deel van de leerlingen die in 

aanmerking zouden komen voor doorverwijzing. Echter, de vergelijking van afkapwaarden en verwijspercentages 

met die van de praktijktoets wijst op een lagere positieve predictieve waarde dan de aanvaankelijke 20% en 34%. 

Bij optie 4 tenslotte, wordt rekening gehouden met een sterkere afwijking van ≥ 2,5 interkwartielafstanden van 

de mediane SRT in de betrokken leeftijdsgroep. Dit levert afkapwaarden op die milder zijn dan de criteria 

toegepast in de praktijktoets, met name -6,5 (ipv -7,2) dB SNR in het 5de leerjaar en -8,3 (ipv -8,5) dB SNR in het 

3de secundair. In dit geval worden naar schatting respectievelijk 2,3 à 2,6% en 2,7 à 3% van de leerlingen 

doorverwezen. Gezien al deze leerlingen in aanmerking kwamen voor een controle-audiogram in de 

praktijktoets, kon hier de positieve predictieve waarde van het screeningsprogramma berekend worden. Deze 

ligt een stuk hoger dan bij de praktijktoets, met name 34% in het 5de leerjaar en 44% in het 3de secundair.  

Tenslotte zou een preciezere beschrijving van wat een onbetrouwbaar SPIN-resultaat is, helpen om de 

verwijspercentages te doen dalen en de predictieve waarde van de test te verbeteren. Een onbetrouwbare test 

zou bij voorkeur eerst moet herhaald worden, en geïnterpreteerd in functie van de context, vooraleer te 

beslissen om de leerling al dan niet door te verwijzen naar de NKO-arts. 
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Tabel 9 Overzicht van de verschillende opties voor het bepalen van de meest geschikte afkapwaarden voor het 
screenen naar lawaaischade in de CLB aan de hand van de SPIN-test. 

 5e Leerjaar 3e Secundair 

Optie 1: huidige criteria toegepast bij praktijktoets 

Afkapwaarde  -7.2 dB SNR -8.5 dB SNR 

Doorverwezen oortjes  5.1%  4.3% 

Doorverwezen kinderen  4.1%  3.6% 

Unilaterale afwijking 3.2% 2.9% 

Bilaterale afwijking 0.9% 0.7% 

Positieve predictieve waarde (1) 20% 34% 

Optie 2: mikt op verwijspercentage van ~ 5% kinderen 

Afkapwaarde  -7.5 dB SNR -8.8 dB SNR 

Doorverwezen kinderen 5.0%  5.0% 

Positieve predictieve waarde (2) ?  

(<< 20%) 

?  

(<< 34%) 

Optie 3: afwijking van ≥ 2 interkwartielafstanden van de mediane SRT 

Afkapwaarde  -7.3 dB SNR -8.8 dB SNR 

Doorverwezen oortjes  2.5%  2.8% 

Doorverwezen kinderen (3) ~ 4.5 - 5.0% ~ 5.0 - 5.6% 

Positieve predictieve waarde (2) ?  

(< 20%) 

?  

(< 34%) 

Optie 4: afwijking van ≥ 2,5 interkwartielafstanden van de mediane SRT 

Afkapwaarde  -6.5 dB SNR -8.3 dB SNR 

Doorverwezen oortjes  1.3%  1.5% 

Doorverwezen kinderen (3) ~ 2.3 - 2.6%  ~ 2.7 - 3.0% 

Positieve predictieve waarde (1) 34% 44% 

(1) De positieve predictieve waarde berekend op basis van de controle-audiogrammen uitgevoerd bij kinderen met een 
afwijkend SPIN-resultaat in het kader van de praktijktoets 

(2) De positieve predictieve waarde kan in dit geval niet berekend worden aan de hand van de data uit de praktijktoets omdat 
er bij deze optie meer kinderen doorverwezen worden dan in de praktijktoets (geen controle-audiogram beschikbaar).  

 (3) Het verwijspercentage naar schatting gebaseerd op de verhouding unilaterale/bilaterale afwijking bij kinderen met een 
afwijkend SPIN-resultaat in het kader van de praktijktoets 
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Besluit 

1. Verwijsbeleid 

Voor het toekomstige CLB-screeningsprogramma naar lawaaischade met de SPIN-test wordt gekozen voor het 

volgende verwijsbeleid: 

 “Rode zone”: SPIN-uitslag met afwijking van ≥ 2,5 interkwartielafstanden van de mediane SRT in de 

betrokken leeftijdsgroep:  

Informatie naar ouders ‘het spraakverstaan in rumoer is ernstig verstoord’. 

Advies: doorverwijzing naar NKO-arts + preventieve boodschap: “Lawaaiblootstelling 

vermijden”. 

 “Oranje zone”: SPIN-uitslag met afwijking van ≥ 2 (en < 2,5) interkwartielafstanden van de mediane SRT 

in de betrokken leeftijdsgroep: 

Informatie naar ouders ‘het spraakverstaan in rumoer is verstoord’. 

Preventieve boodschap: “Lawaaiblootstelling vermijden”. 

 “Groene zone”: SPIN-uitslag met afwijking < 2 interkwartielafstanden van de mediane SRT in de 

betrokken leeftijdsgroep: 

Geen nazorg 

In figuur 11 wordt het voorgestelde verwijsbeleid schematisch weergegeven voor elke leeftijdsgroep.  

  

5e Leerjaar       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3e Secundair 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Schematische voorstelling van het nieuwe verwijsbeleid voor het screenen naar lawaaischade in de CLB 
aan de hand van de SPIN-test. 
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2. Bijkomende aanpassingen  

De software van de SPIN-test zal in die zin aangepast worden, zodat CLB-medewerkers naast de testuitslag (SRT-

waarde) ook onmiddellijk de juiste interpretatie van de test te lezen krijgen, rekening houdend met de leeftijd 

van het kind. 

Naast het bijsturen van de afkapwaarden, zullen nog enkele aanpassingen aan de software van de SPIN-test 

worden aangebracht om een onderscheid te maken tussen duidelijk afwijkende testuitslagen en onbetrouwbare 

metingen. Zodoende wordt het aantal doorverwijzingen ten gevolge van een onbetrouwbare meting 

gereduceerd (o.a. door het onmiddellijk herhalen van de test).  

Een onbetrouwbare meting wordt als volgt gedefinieerd: 

 meting waarbij ergens in de staircase +10 dB SNR (stimuli 10 dB intenser dan de ruis) wordt geraakt 

(d.i., plafondeffect); en/of 

 een instabiele meting (zoals aangegeven door een standaarddeviatie ≥ 3,0 dB). 

In de praktijktoets voldeden 1,4% van de leerlingen uit het 5e leerjaar en 0,4% van de leerlingen uit het 3e 

secundair aan deze criteria. 

De software van de SPIN-test zal als volgt aangepast worden:  

 De test zal worden ingesteld om automatisch te stoppen bij het raken van +10 dB SNR, met de vraag 

tot hernemen van de test. 

 De test zal melding geven van een onbetrouwbaar testresultaat bij een SD > 3 dB, met de vraag tot 

hernemen van de test. 

 


