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Cochlear implantation has become a well-established treatment option in postlingually 
deafened patients, with most of them obtaining good results on traditional tests for 
speech recognition. When early-deafened patients receive a cochlear implant in (late) 
adolescence or adulthood, however, speech recognition results are often not so favorable. 
The added value of a CI in this patient group therefore remains unclear and subject to 
discussion. This is reflected by the doubts of many CI clinics whether or not to implant 
early-deafened, adult or adolescent CI-candidates. More knowledge of both the expected 
outcomes with a CI within this group, and the factors that might influence them, is 
therefore of great importance for candidacy decisions. This thesis addressed a number of 
important issues related to cochlear implantation in this very specific subject group, from 
factors relevant in determining pre-implant candidacy (chapters 4, 5 and 6), over aspects 
related to CI signal processing and fitting (chapters 2 & 3), to optimization of outcome 
assessment (chapter 6). The ultimate goal was to gain more insight into the field of 
cochlear implantation in the early-deafened but late-implanted patient population, in 
order to improve patient selection and (the assessment of) cochlear implant outcome. 
  
The general introduction in chapter 1 starts with a brief description of the mechanism of a 
cochlear implant, explaining the relation with spectral and temporal processing. It 
continues with an overview of how auditory deprivation in early childhood affects the 
development of the auditory system. It then describes a number of issues and problems 
related to cochlear implantation in this population, and the corresponding research 
questions that emerged out of these, which we aimed to answer in the different chapters 
of this thesis.   
 
Chapter 2 evaluates the extent to which both early-deafened and postlingually deafened 
adult CI users are able to process temporal envelope cues. Since these cues are present 
also in the CI signal, it was equally of interest to us whether the ability to process them is 
related to speech recognition outcomes. We reported worse amplitude modulation 
detection tresholds (AMDTs) - a measure of temporal processing - for the early-deafened 
subjects compared to a postlingually deafened group. None of the early-deafened subjects 
were able to detect very fast (>100 Hz) modulations. In addition, better speech 
recognition scores were obtained in subjects having better amplitude modulation 
thresholds that degraded less quickly with increasing modulation frequency. Another 
difference between both subject groups was that significant correlations between the 
detection of slow modulations and speech recognition were present only for the early-
deafened but not for the postlingual group, the reason for which currently remains 
unclear.  
 
In chapter 3, the spectral processing abilities of a small group of early-deafened CI users 
were investigated by means of an adaptive electrode discrimination testing procedure. 
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Results showed that subjects are not able to perceptually discriminate between all 
adjacent electrodes, especially when electrodes are located in the basal region of the 
cochlea. The obtained outcomes were subsequently used to create an adapted cochlear 
implant fitting containing only discriminable electrodes and subjects were given four 
weeks to adjust to this new fitting. Results revealed no significant differences between the 
subjects’ basic fitting and the new, experimental fitting, with respect to speech 
recognition performance (in quiet or noise), listening effort or spectral ripple 
discrimination. Subjective appreciation was generally worse for the experimental fitting. A 
number of factors related to the creation of the experimental map, more specifically the 
reduction of the number of maxima, the adaption period of (only) 4 weeks and the mainly 
basal location of the deactivated electrodes, which is a region less relevant for speech 
understanding, might explain the lack of an improvement with the experimental map. 
 
Chapters 4 and 5 present a systematic review on cochlear implantation in early-deafened, 
late-implanted adolescent and adult CI users. In chapter 4 we focus on postoperative 
outcomes and in chapter 5 on factors that are predictive of these outcomes. The 
systematic search yielded 1449 unique articles. Further selection identified 38 studies 
meeting the eligibility criteria for part 1, and 13 studies that were prognostic in nature and 
thus relevant for part 2. In chapter 4 we reported significant improvements for open-set 
speech recognition in the majority of the included studies, and observed significant 
improvements for measures assessing closed-set and auditory-visual speech 
understanding as well as hearing-related quality of life in almost all studies involved. In 
chapter 5, the synthesis of a vast variety of potential prognostic factors, assessed in the 
included studies, revealed three factors with good predictive potential: communication 
mode (mainly in childhood), preoperative speech intelligibility, and preoperative speech 
recognition scores. Furthermore, suggestions were made for a number of other factors 
that are worth further investigation.  
Quality assessment of the studies included in the review also revealed several 
methodological weaknesses and sources of bias which might have impacted the observed 
outcomes, albeit to an unknown extent. Main issues included inadequate statistical 
testing, often related to the limited sample size, lack of information on relevant study 
aspects, such as measurement methods of prognostic factors, and variation between the 
included study groups due to unspecified implantation- and study inclusion criteria. 
 
The prospective study presented in chapter 6, which included 27 early-deafened adults 
that received a cochlear implant, demonstrated significant improvements in auditory 
performance in accordance with the results of the review, as well as self-perceived 
benefits on a questionnaire that was specifically developed for this population of CI users. 
An interesting result was that a subgroup of poor performers, i.e. subjects failing to show 
an improvement on open-set speech recognition tests, did obtain signifcant benefit when 
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assessed with measures targeted to their level of performance (such as closed-set tests 
and speech tracking). A correlation between objective and subjective outcome measures 
could not be found. This emphasizes the need for a subjective evaluation of outcomes also 
in this patient group, as measures of speech understanding do not seem to fully capture 
the indvidually experienced benefit after cochlear implantation. In the last study objective 
of chapter 6, two factors were identified that were able to explain 63.5% of the variation 
in outcomes of the included subjects, i.e. preoperative PTA and preoperative CNC word 
recognition (both of the implanted ear). Where the latter was found to be relevant in 
chapter 5 as well, the first was not, demonstrating the need for further research especially 
in larger subject groups.  
 
In the general discussion (chapter 7) the main findings of this thesis are discussed in light 
of their implications for the clinical field, and suggestions for further research are 
presented. A number of difficulties concerning the definition of our patient group of 
interest, are discussed. Suggestions are made as to how fitting parameters can be further 
explored and, when integrated with for instance mathematical modeling, potentially 
improve outcomes. In order to better predict performance with CI in our patient group, 
research in larger study groups is needed and new prognostic factors - such as those 
revealing underlying cognitive processes - should be investigated. We conclude that a 
cochlear implant in early-deafened, late-implanted adults and adolescents generally has a 
positive outcome. However, less traditional outcome measures, which focus on the 
patients’ individual performance level and take subjective benefit into account, are 
required to reveal the true impact of a cochlear implant for these patients. 
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In dit proefschrift staat de patiënt centraal die vanaf geboorte doof of op zeer jonge 
leeftijd doof geworden is, én pas (laat) in de adolescentie of op volwassen leeftijd een 
cochleair implantaat (CI) heeft gekregen. Bij cochleaire implantatie wordt een kleine 
elektrode-drager chirurgisch ingebracht in het slakkenhuis van de patiënt. Wanneer dit 
inwendige implantaat verbinding maakt met een uitwendige geluidsprocessor, zorgt dit 
systeem ervoor dat akoestische signalen omgezet worden in een reeks elektrische pulsen. 
Deze elektrische pulsen stimuleren de auditieve zenuwuiteinden in het slakkenhuis, die 
ervoor zorgen dat het signaal verder geleid wordt tot in de hersenen en zo uiteindelijk 
“gehoord” wordt door de patiënt. Bij postlinguaal dove volwassenen - dit zijn patiënten 
waarbij het gehoorverlies is ontstaan ná het einde van de spraak-taalontwikkeling - is 
cochleaire implantatie een veel voorkomende behandelingsmethode geworden. Het 
merendeel van deze patiënten behaalt dan ook goede tot zeer goede resultaten op 
traditionele tests voor spraakverstaan. Dit staat in contrast met de resultaten die worden 
behaald door vele vroeg-dove volwassenen. De meerwaarde van een CI bij deze 
patiëntengroep staat dan ook nog regelmatig ter discussie. Dit zien we ook terug in de 
twijfels die veel CI centra hebben over het al dan niet implanteren van vroeg-dove, 
volwassen CI-kandidaten. Meer kennis over zowel de te verwachten resultaten met een CI 
bij deze patiëntengroep, als van de factoren die deze resultaten mee bepalen, is daarom 
van groot belang bij de patiëntenselectie.  
 
In dit proefschrift wordt ingegaan op een aantal thema’s die allemaal gerelateerd zijn aan 
cochleaire implantatie bij vroeg-dove volwassenen. Zo wordt onderzocht welke factoren 
relevant kunnen zijn bij het preoperatief bepalen van wie een geschikte CI-kandidaat is 
(hoofdstukken 5 & 6), hoe de verwerking van het CI-signaal en het fitten van de 
geluidsprocessor geoptimaliseerd kunnen worden (hoofdstukken 2 & 3), en welke 
uitkomstmaten het meest geschikt zijn om de uiteindelijke prestaties met een CI te 
evalueren (hoofdstukken 4 & 6). Het uiteindelijke doel van het proefschrift is om de 
bestaande kennis op het gebied van cochleaire implantatie bij vroeg-dove, maar laat 
geïmplanteerde patiënten te vergroten, en hiermee de patiëntenselectie en (het in kaart 
brengen van) de prestaties met een CI te verbeteren. 
 
De inleiding in hoofdstuk 1 start met een korte beschrijving van het werkingsmechanisme 
van een cochleair implantaat. Ten behoeve van de hoofdstukken 2 en 3 wordt ingegaan op 
begrippen als spectrale en temporele verwerking. Vervolgens wordt uitgelegd hoe 
auditieve deprivatie op zeer jonge leeftijd de ontwikkeling van het hele auditieve systeem 
beïnvloedt. Hierbij worden ook een aantal problemen en nieuwe ideeën besproken met 
betrekking tot cochleaire implantatie bij deze patiëntengroep. Tenslotte worden de hieruit 
voortvloeiende onderzoeksvragen, die we in de verschillende hoofdstukken van dit 
proefschrift trachten te beantwoorden, gepresenteerd.  
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Hoofdstuk 2 brengt in kaart in welke mate zowel vroeg-dove als postlinguaal dove 
volwassen CI-gebruikers in staat zijn om temporele eigenschappen van een geluid te 
verwerken. Omdat er ook temporele aspecten aanwezig zijn in de omhullende van een CI-
signaal, was een belangrijke onderzoeksvraag of de mate waarin een CI-patiënt deze 
aspecten kan verwerken gerelateerd is aan zijn of haar resultaten op het gebied van 
spraakverstaan. De mate van temporele verwerking werd gemeten met behulp van een 
test voor amplitude-modulatiedetectie. Onze resultaten lieten zien dat de gevonden 
drempels op deze test minder goed waren voor vroeg-dove patiënten dan voor 
postlinguaal dove patiënten. Bij de groep vroeg-dove patiënten was tevens niemand in 
staat om heel snelle modulaties (>100 Hz) te detecteren. Zowel binnen de vroeg-dove als 
binnen de postlinguaal dove patiëntengroep werd een significante correlatie gevonden 
tussen de resultaten op de amplitudemodulatiedetectietest en de spraakverstaanscores 
met het CI. Een opvallend verschil was dat signficante correlaties tussen 
spraakverstaanscores en het detecteren van langzame modulaties enkel binnen de vroeg-
dove groep gevonden werden. Waarom dit niet het geval was binnen de postlinguaal dove 
groep is onduidelijk. 
 
In hoofdstuk 3 worden de spectrale verwerkingsmogelijkheden van een kleine groep 
vroeg-dove CI-dragers onderzocht aan de hand van een adaptieve testprocedure voor 
elektrodediscriminatie. De resultaten laten zien dat de onderzoekspatiënten niet in staat 
waren om alle naast elkaar liggende elektroden van elkaar te onderscheiden. Dit was met 
name het geval bij de elektroden die zich in het basale deel van de cochlea bevinden. De 
uitkomsten van de testprocedure werden vervolgens gebruikt om een aangepaste 
instelling van het CI te creëren, die enkel discrimineerbare elektroden bevat. De 
proefpersonen kregen 4 weken de tijd om aan deze aangepaste instelling te wennen. Bij 
metingen na deze gewenningsperiode werden er geen significante verschillen gevonden 
wat betreft spraakverstaan (in stilte of in ruis), luisterinspanning, of discriminatie van 
spectrale “ripples” (een test voor spectrale resolutie) tussen de standaard instelling en de 
nieuwe, experimentele instelling. De subjectieve appreciatie was in het algemeen in het 
nadeel van de experimentele instelling. Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van een 
verbetering met de experimentele CI-instelling zijn een te korte gewenningsperiode, de 
reductie van het aantal maxima bij de experimentele instelling en het feit dat het 
merendeel van de uitgeschakelde elektroden zich in het basale deel van de cochlea 
bevonden, hetgeen een minder relevante regio is voor spraakverstaan. 
 
Hoofdstukken 4 en 5 presenteren ieder een deel van een systematische review bij vroeg-
dove, laat-geïmplanteerde adolescente of volwassen CI-dragers. In het eerste deel 
(hoofdstuk 4) ligt de focus op de postoperatieve resultaten; in het tweede deel (hoofdstuk 
5) staan de factoren die een potentieel voorspellende waarde hebben voor deze 
resultaten centraal. Het systematisch zoeken in de literatuur leverde 1449 unieke artikels 
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op. De daarop volgende selectie identificeerde 38 studies die voldeden aan de 
vooropgestelde inclusiecriteria voor deel 1, en 13 studies met een prognostische 
onderzoeksopzet die relevant waren voor deel 2. In hoofdstuk 4 rapporteren we 
significante verbeteringen voor het open set spraakverstaan bij de meerderheid van de 
geïncludeerde studies. Patiënten scoorden ook significant hoger op testen voor gesloten 
set en auditief-visueel spraakverstaan na implantatie, alsook voor de gehoorgerelateerde 
kwaliteit van leven. In hoofdstuk 5 wordt een grote verscheidenheid aan potentieel 
voorspellende factoren besproken. Er worden drie factoren geïdentificeerd met goed 
voorspellend potentieel, namelijk: de wijze van communicatie (met name in de kindertijd), 
de preoperatieve spraakverstaanscores en de preoperatieve verstaanbaarheid van de 
eigen spraak van de patiënt. Verder worden er suggesties gedaan met betrekking tot 
welke andere factoren verder onderzocht dienen te worden in toekomstige studies. 
Een evaluatie van de kwaliteit van de geïncludeerde studies liet diverse methodologische 
zwakheden en mogelijke bronnen van bias zien, die mogelijk invloed hebben gehad op de 
geobserveerde resultaten. De belangrijkste problemen hadden te maken met inadequate 
statistische testmethodes (vaak gerelateerd aan de beperkte grootte van de 
onderzoeksgroep), het ontbreken van relevante studie-informatie (zoals bij de 
meetmethode van voorspellende factoren) en variatie tussen de geïncludeerde 
studiegroepen van de diverse studies ten gevolge van niet-gespecificeerde implantatie- en 
inclusiecriteria. 
 
De prospectieve studie bij 27 vroeg-dove CI-patiënten die gepresenteerd wordt in 
hoofdstuk 6 laat - net zoals de review - significante postoperatieve verbeteringen zien qua 
auditieve prestaties. Een significante verbetering werd ook gevonden wat betreft 
subjectief ervaren voordelen, gemeten met een vragenlijst die specifiek ontwikkeld werd 
voor deze populatie van CI-gebruikers. Een interessante bevinding was dat een deelgroep 
van slechte presteerders, d.w.z. een groep van patiënten die geen verbetering liet zien 
qua open set spraakverstaan, toch significant vooruitging wanneer zij onderzocht werd 
met testen die beter aangepast waren aan hun niveau van auditief functioneren (zoals 
gesloten set tests en “speech tracking”). Verder kon er geen correlatie gevonden worden 
tussen objectieve en subjectieve uitkomstmaten. Dit geeft aan dat het van belang is ook 
een subjectief evaluatie-instrument te gebruiken bij vroeg-dove CI-gebruikers, gezien de 
resultaten op de objectieve spraakverstaantesten los lijken te staan van de individueel 
ervaren voordelen. In het laatste deel van hoofdstuk 6 werden twee factoren 
geïdentificeerd die samen 63.5% van de variatie in uitkomsten van de geïncludeerde CI-
gebruikers konden verklaren, namelijk de preoperatieve gehoordrempel en de 
preoperatieve CVC woordherkenningsscore (in beide gevallen van het geïmplanteerde 
oor). Waar de preoperatieve spraakverstaanscore ook in hoofdstuk 5 een significante 
voorspeller bleek te zijn, was de preoperative gehoordrempel dat niet. Dit toont aan dat 
er nood is aan verder onderzoek, met name in grotere patiëntengroepen. 
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In de algemene discussie (hoofdstuk 7) worden de belangrijkste bevindingen van dit 
proefschrift besproken in het kader van hun mogelijke implicaties voor het klinische 
werkveld en worden er suggesties voor verder onderzoek gepresenteerd. Enkele 
moeilijkheden waarmee we geconfronteerd werden bij het definiëren van onze 
patiëntengroep worden hier besproken. Verder worden er suggesties gedaan hoe 
bepaalde parameters van de CI-instelling verder onderzocht kunnen worden en hoe deze, 
indien geïntegreerd met bepaalde wiskundige modellen, mogelijk tot verbeterde 
resultaten kunnen leiden. Om de prestaties met een CI binnen onze patiëntengroep beter 
te kunnen voorspellen is met name meer onderzoek in grotere groepen nodig en dienen 
nieuwe voorspellers (zoals diegene die onderliggende cognitieve processen in kaart 
brengen) onderzocht te worden. Concluderend kunnen we stellen dat een cochleair 
implantaat bij vroeg-dove, laat-geïmplanteerde adolescenten en volwassenen doorgaans 
tot een positief resultaat leidt. Echter, de traditionele auditieve tests zijn voor deze groep 
veel minder geschikt. Het gebruik van aangepast testmateriaal, aangevuld met een 
instrument gericht op het in kaart brengen van subjectief ervaren voordelen, is van belang 
bij het bepalen van wat een CI voor deze groep van patiënten betekent. 
 
 


