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Auditie en vestibulair systeem

AUDITIEF SYSTEEM
Inleiding

Gehoor is een belangrijk onderdeel van ons bewust leven. Wanneer we een object niet zien, kunnen 
we toch de aanwezigheid ervan detecteren en zelfs informatie ontvangen via ons auditief apparaat. Dit 
is zelfs zeer gevoelig, want we kunnen kleine nuances van het geluid interpreteren en muziek 
appreciëren. Ook met het oog op spraak en communicatie is het gehoor uiterst belangrijk. 

I. Eigenschappen van geluid

Geluid is eigenlijk een verzameling van drukwisselingen. Vrijwel alles dat luchtmoleculen kan doen 
bewegen kan een geluid genereren. We zitten dus steeds op atomaire schaal, ook als we spreken 
over de pijngrens: de verplaatsing van luchtdeeltjes bedraagt 10-11m bij de gehoorsdrempel, en 10-5m 
bij de pijngrens. Wanneer een object een luchtmassa nadert, stijgt de dichtheid van de luchtmassa, en 
wanneer het zich verwijdert, daalt die dichtheid. Deze veranderingen in dichtheid (en dus in druk) 
verplaatsen zich vanaf de bron aan de snelheid van geluid (343m/s). 

De frequentie van geluid is het aantal luchtdeeltjes dat samengedrukt/ontspannen wordt en aan ons 
oor passeert per seconde, uitgedrukt in Hz (Hertz). Aangezien geluid zich steeds aan dezelfde 
snelheid verplaatst, is geluid aan een hoge frequentie meer samengedrukt dan geluid aan een lage 
frequentie. De perceptuele grenzen in het frequentiebereik zijn 20Hz-20kHz. Ter illustratie: het geluid 
van een piccolo ligt rond de 10kHz. De bovengrens is veeleer een optimistische schatting, en neemt af 
met de leeftijd (20 jaar: 15kHz). Dit fenomeen heet presbyacusis. Ons gehoor is ook zeer accuraat om 
verschillen in frequentie waar te nemen (0.2%, terwijl een halve toon op de piano 6% verschilt). 

Er zijn dus heel wat geluiden die we niet horen, maar toch geluid zijn: ultrageluid en infrageluid. 
Ultrageluid kennen we vanuit medische toepassingen (> 20kHz), maar infrageluid is minder bekend. 
Toch zijn er dieren die op zulke wijze communiceren (olifanten (15Hz), walvissen, bepaalde dieren die 
aardbevingen diep onder de aardkorst kunnen registreren…) en zo communicatie mogelijk maken 
over enorme afstanden (golflengte omgekeerd evenredig met de frequentie). Bepaalde alledaagse 
toestellen produceren ook infrageluid en kunnen ons daardoor hoofdpijn bezorgen of mensen autoziek 
maken. 

Naast frequentie is een belangrijk kenmerk van geluid de intensiteit. Dit is een fysische maat voor het 
verschil tussen samengedrukte en ontspannen lucht. Intensiteit bepaald de luidheid waarmee we een 
geluid ervaren, en luide geluiden hebben een hogere frequentie. Het bereik dat ons gehoor heeft voor 
intensiteit, is verbazingwekkend groot: het omvat trillingen die in intensiteit variëren in een bereik van 6 
grootteordes (1 miljoen!) tussen drempel en pijngrens, vergelijkbaar met het verschil in gewicht tussen 
1 muis en 5 olifanten. Wonderbaarlijk dat we hiervoor over een apparaat beschikken, nl. het 
slakkenhuis. Indien we nog gevoeliger waren, zouden we de meest belachelijke trilling van 
luchtmoleculen ervaren. 

Intensiteit kunnen we uitdrukken in dB (decibel): 

Van hieruit kunnen we een schaal opstellen t.o.v. een referentiedruk. Deze referentiedruk komt 
overeen met de gemiddelde menselijke gehoordrempel op 1kHz (2.10-5 N/m²). Dit is een waarde van 
0 dB SPL (sound pressure level). Wanneer de druk verdubbelt, stijgen we 6 dB (20. log 2), en 
wanneer die vertienvoudigt, stijgt het SPL met 20 dB (20. log 10)…

De golfstructuur van geluid is dus belangrijk. Deze valt binnen de menselijke dimensies van ruimte en 
tijd. Lage frequenties vallen binnen het tijdsbereik van het auditief systeem, waardoor een akoestische 
golfvorm temporeel kan worden doorgegeven. De golflengte heeft de dimensies van de meeste 
fysische objecten. [Afb. 1, volgende pagina]
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Aangezien geluid ongeveer dezelfde golflengtes heeft als de meeste fysische objecten (cm tot m), kan 
een fenomeen als diffractie optreden. Het geluid kan hoeken nemen en is dus moeilijk te blokkeren. In 
de dierenwereld heeft dit een voorname waarschuwingsfunctie. [Afb. 2, onder]

De perceptuele dimensies van geluid zijn vierledig:
o toonhoogte (pitch): dat attribuut waarmee melodie kan gevormd worden
o luidheid (intensiteit)
o klankkleur of timbre (de viool vs. de gitaar)
o lokalisatie: is minder fijn dan vb. in het visueel systeem

Door de 2 parameters frequentie en intensiteit t.o.v. elkaar uit te zetten, krijgen we lijnen die de 
luidheid op verschillende frequenties verbinden, nl. de isofoonkrommen. Deze worden vlakker bij 
hogere SPL’s. Merk op dat deze krommen een communicatief  belang hebben (vb. bij spraak): ons oor 
is op de drempel het gevoeligst voor geluiden van 4kHz, en dit is de frequentie van onze spraak. 
Mensen die doof én blind zijn, verklaren dat ze vooral hun gehoor terug willen, omwille van de sociale 
isolatie die het verlies van het gehoor hen bezorgt. [Afb. 3 en 4, onder en volgende pagina]
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Een belangrijk begrip is de TTS, de temporary treshold shift. Dit is het fenomeen dat optreedt wanneer 
we na een paar uur in een dancing de dancing verlaten. Alles klinkt dan minder duidelijk. Dit fenomeen 
is reversibel. Een TTS kan echter ook een PTS worden (permanent treshold shift), waarbij de 
haarcellen vernield raken en de drempel chronisch verhoogd wordt.

Geluid bestaat zelden uit enkelvoudig periodische geluidsgolven, maar veeleer uit een spectrum van 
frequenties en intensiteiten. Het is een gelijktijdig voorkomen van deze factoren die 
muziekinstrumenten, maar ook mensen hun unieke tonale kwaliteiten geven. Aangezien het om een 
spectrum gaat, kan elke golfvorm beschreven worden als een som van sinussen en cosinussen 
(Fourier-serie). De cochlea functioneert als een prisma en ontbindt deze golven in hun samenstellende 
componenten. [Afb. 5, volgende pagina]
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(een som van deze samenstellende harmonieken is een goeie beschrijving voor de golf)

Geluidsgolven kunnen we dus op 2 manieren beschrijven, nl. in het tijdsdomein of in het 
frequentiedomein. We kunnen spreken van een akoestisch onzekerheidsprincipe: wanneer de golf kort 
in tijd is, is er een breed spectrum (alle frequenties vertegenwoordigd bij een witte ruis) en wanneer de 
golf lang in tijd is, is het spectrum goed gedefinieerd. [Afb. 6, onder]
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II. Structuur van het auditief systeem

Het zichtbare deel van het oor bestaat uit kraakbeen, bedekt met huid, in een zeer vreemde vorm. Dit 
is de oorschelp of pinna. Deze pinna laat ons toe om geluid uit een groot gebied te verzamelen en 
heeft waarschijnlijk ook een rol in lokalisatie van geluid. Bij de mens zijn de pinna relatief 
onbeweeglijk, terwijl bij bepaalde dieren er een belangrijke musculaire controle plaatsvindt. De 
buitenste ooropening geeft toegang tot het auditief kanaal, dat ongeveer 2.5 cm de schedel in loopt, 
voor de membrana tympani (trommelvlies) bereikt wordt. Tot aan het trommelvlies spreken we van het 
buitenoor. Hieraan verbonden liggen de gehoorbeentjes of ossicles, de kleinste beentjes van ons 
lichaam, die de geluidsgolven naar de cochlea doorsturen via het foramen ovale. Hier wordt de 
fysische trilling omgezet in een neuronale respons. De gehoorsbeentjes en het trommelvlies liggen in 
het middenoor en de cochlea in het binnenoor. [Afb. 7, onder]

Eens een neuronale respons is gegenereerd in het binnenoor, wordt het signaal via een aantal nuclei 
doorgestuurd naar het corpus geniculatum mediale (of MGN) van de thalamus en zo verder naar de 
primaire auditieve cortex of A1, gelegen in de temporale lob. De auditieve pathway is ingewikkelder, 
aangezien er meer stadia liggen tussen receptor en cortex, al zijn de componenten vergelijkbaar. 

III. Het buitenoor

Het buitenoor vervult in de eerste plaats een akoestische functie: ze werkt namelijk als een orgelpijp 
en zal bepaalde frequenties versterken (vnl. lagere frequenties aangezien we een lange gehoorgang 
hebben). Deze frequenties worden geamplificeerd met 15-20 dB. Hiervoor is de pinna verantwoordelijk 
We spreken van een richtingsafhankelijke geluidskleuring. Dit heeft ook zijn belang bij 
geluidslokalisatie. Geluidslokalisatie is essentieel voor overleven. Niet dat mensen nog door wilde 
dieren worden opgevreten, maar het is interessant om ‘gered’ te worden door de toeter van de auto 
indien we achteloos de straat overlopen. Deze geluidskleuring valt uiteen in 2 componenten: elevatie 
(boven of onder t.o.v. de oorschelp) en azymuth (in het horizontale vlak).
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Opvallend is dat dit enkel voor lage frequenties opgaat: hogere frequenties (> 8kHz bij de kat, > 5kHz 
bij de mens) worden vervormd. Dit geldt voor elke hoek van het verticale vlak, 0° is de azymutale 
richting. [Afb. 8, onder]

Pinna transferfunctie is ook belangrijk voor een elevatie. Bij directe geluiden (uit verschillende 
richtingen mogelijk) krijgen we constructieve interferentie (piek), terwijl een door de pinna gerefleceerd 
geluid aanleiding kan geven tot een destructieve interferentie (dal). [Afb. 9, onder]

IV. Het middenoor

Het buitenoor geleidt het geluid naar het middenoor, een met lucht gevulde holte waar de eerste echte 
elementen aanwezig zijn die bewegen door geluid. Variaties is luchtdruk worden immers omgezet in 
de beweging van de gehoorsbeentjes.
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IV.1. Componenten van het middenoor

De structuren in het middenoor zijn het trommelvlies, de gehoorsbeentjes en 2 kleine spieren die hier 
aan vast zitten. Het trommelvlies is ietwat conisch, met de punt aan de middenoorzijde. Er zijn 3 
gehoorsbeentjes: de malleus (hamer), die aan het trommelvlies vastzit en rigide verbonden is met de 
incus (aambeeld), die op haar beurt flexibel is verbonden met de stapes (stijgbeugel). De voetplaat 
van de stijgbeugel beweegt in en uit het foramen ovale als een piston. Op deze manier wordt de trilling 
voortgeplant in de waterige inhoud van de cochlea. [Afb. 10, onder]

De lucht van het middenoor is continu met de lucht in de neusholte via de buis van Eustachius, 
alhoewel deze buis meestal door een klep is afgesloten. Wanneer we in een vliegtuig zitten, 
vermindert de druk van de omringende lucht, terwijl de lucht in het middenoor constant blijft. Het 
trommelvlies zal door drukverplaatsing naar buiten worden geduwd (in de uitwendige gehoorgang), 
wat een pijnlijk gevoel veroorzaakt. Deze pijn kan worden verholpen door kauwen of slikken, wat de 
buis van Eustachius openmaakt en de druk kan normaliseren.

IV.2. Impedantiematching

Geluidsgolven doen de membrana tympani bewegen, en via de gehoorsbeentjes wordt die trilling 
doorgegeven in de vloeistof van de cochlea. De gehoorsbeentjes zijn hiervoor strikt noodzakelijk, 
aangezien een rechtstreekse connectie met het foramen ovale ervoor zou zorgen dat de 
drukverplaatsing in lucht de vloeistof nauwelijks zou kunnen beroeren. De impedantie zou te laag zijn 
(gewilligheid waarmee een stof de geluidsgolf doorgeeft), net alsof we onder water niets zouden horen 
van wat iemand boven water zou staan roepen. Op de grens van deze 2 media (lucht/water) zou 
slechts 0.1% effectief doorgaan, de rest zou gereflecteerd worden.

Evolutionair hebben we hiervoor een mechanisme overgenomen van de vissen. Ook zij dienen met 
elkaar te kunnen communiceren en staan in contact met water, maar ook hun middenoor zorgt voor 
een amplificatie van het signaal zodanig dat de impedantie gematcht wordt om de trilling optimaal door 
te sturen. Om de druk op het foramen ovale (door de voetplaat van de stapes) groter te maken dan de 
initiële druk op de membrana tympani zal de kracht op het ovale venster groter zijn dan op het 
trommelvlies, én de oppervlakte aan het ovale venster kleiner (druk is immers verhouding van kracht 
en oppervlakte).
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De kracht ter hoogte van het foramen ovale kan groter zijn door de hefboomwerking van de 
gehoorsbeentjes. Hierdoor wordt de relatief grote verplaatsing van het trommelvlies omgezet in 
kleinere, doch sterkere vibraties ter hoogte van het foramen ovale. Daarbij is het oppervlak van het 
trommelvlies vele malen groter dan die van de membrana tympani. De combinatie van beide factoren 
maakt de druk ter hoogte van het foramen ovale ongeveer 20x groter dan die t.h.v. het trommelvlies. 
[Afb. 11, onder]

N.B. Een pathologie aan het middenoor zal zorgen voor een drempelstijging (slechter gehoor), maar 
geen totale doofheid!

IV.3. Attenuatiereflex

Twee spiertjes vastgehecht aan de gehoorsbeentjes vervullen een tweede functie van het middenoor, 
en hebben een significant effect op geluidstransductie naar het binnenoor. De musculus tensor 
tympani verbindt de malleus met bot van de caviteit van het oor, en de musculus stapedius loopt van 
de stapes naar een hechtpunt in het bot van de gehoorholte. [Afb. 12, volgende pagina]

We kunnen deze spiertjes activeren door intense geluiden, vocalisatie, kauwen, geeuwen, slikken… 
Bij contractie van de spiertjes verstijft de beentjesketen en worden lage frequenties (< 1kHz) verzwakt 
en minder doorgestuurd naar het binnenoor. Dit is een zgn. attenuatiereflex, aangezien deze ons 
beschermt tegen té luide geluiden. Het oor zou op deze wijze geadapteerd raken aan hogere 
intensiteiten om de respons van de receptor in het binnenoor niet te satureren en geen pijn te ervaren. 
Helaas heeft dit reflex een delay van 50-100ms t.o.v. de tijd dat het geluid het oor had bereikt, wat 
natuurlijk bitter weinig bescherming biedt indien het geluid een geweerschot was.

Aangezien de attenuatiereflex lage frequenties meer onderdrukt dan hoge, lijkt de functie een 
vermindering van maskering van hoogfrequente door laagfrequente geluiden. Daarom zal de 
laagfrequente motor van een auto ervoor zorgen dat we de autoradio (hoogfrequent) moeten luider 
zetten (en niet andersom). Het reflex laat ons toe om een discussie te volgen in een lawaaierige 
omgeving (laagfrequent), aangezien we anders de laagfrequente omringende geluiden meer zouden 
horen dan onze discussiepartner.
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V. Het binnenoor

Het binnenoor bestaat uit de cochlea en het labyrint. Het eerste is wel betrokken in het gehoor, het 
tweede niet (maar in evenwicht). De cochlea is verantwoordelijk voor de transformatie van een 
fysische geluidsgolf in elektrische neuronale informatie.

V.1. Anatomie van de cochlea

De cochlea heeft een spiraalvorm die op een slakkenhuis lijkt. Het kanaal is 2.5x rond een centrale as, 
de modiolus, gewikkeld. De diameter van het kanaal bedraagt 2mm en is 32mm lang. Aan de basis 
van de cochlea zitten twee vensters: het foramen ovale (zie eerder) en het foramen rotundum. De 
cochlea in dwarsdoorsnede bestaat uit 3 met vocht gevulde gangen: de scala vestibuli, de scala media 
en de scala tympani. De scala vestibuli wordt door de membraan van Reissner gescheiden van de 
scala media, op haar beurt door de basilaire membraan wordt gescheiden van de scala tympani. Op 
de basilaire membraan ligt het orgaan van Corti, die de auditieve receptorneuronen bevat. Hierover 
hangt een membrana tectoria. Aan de apex van de cochlea gaat de scala tympani over in de scala 
vestibuli, en houdt de scala media op te bestaan. Dit is het helicotrema. 
[Afb. 13, volgende pagina] 

De vloeistof in de scala vestibuli en de scala tympani (die een U-vormige buis vormen) is perilymfe. 
Deze heeft een ionensamenstelling die lijkt op die van het extracellulair milieu: laag K en hoog Na. De 
scala media, een blinde buis, is gevuld met endolymfe. De ionensamenstelling is ongebruikelijk en 
vergelijkbaar met het intracellulair milieu (veel K en weinig Na). Deze samenstelling wordt veroorzaakt 
door actief transport ter hoogte van de stria vascularis, waar Na gereabsorbeerd wordt, en K tegen de 
gradiënt wordt ingepompt. Hierdoor (en door de permeabiliteit van de membraan van Reissner) is de 
endolymfe ongeveer 80 mV positief: men spreekt van een endocochleair potentiaal. Dit is belangrijk 
voor de auditieve transductie.
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V.2. Fysiologie van de cochlea

Ondanks de vrij complexe structuur van het slakkenhuis, is hetgeen er primair gebeurt in het 
binnenoor vrij simpel. De trilling van het geluid beweegt de voetplaat van de stapes door het foramen 
ovale in de scala vestibuli, waardoor de perilymfe in beweging komt en aan het uiteinde van de scala 
tympani het foramen rotundum terug in het middenoor instulpt. De vloeistof is immers niet of weinig 
samendrukbaar en loopt in een benige container. [Afb. 14, onder (hier ontrold)]

Dit is een vrij juiste benadering, maar sommige structuren in de cochlea zijn evenwel niet rigide. Voor 
onze theoretische uiteenzetting kunnen we hier echter abstractie van maken, en focussen we 
voornamelijk op de basilaire membraan die wel rigide is, en afbuigt in respons op geluid. 
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V.2.1. Macromechanica : respons van de basilaire membraan op geluid 

De basilaire membraan heeft 2 structurele eigenschappen die zijn responsiviteit op geluid bepalen. 
Deze eigenschappen zijn plaatsafhankelijk [Afb. 15, onder]:

o de BM is breder aan de apex dan aan de basis (factor 5): aan de basis zijn de gangen dus 
breed, aan de apex smal

o de stijfheid neemt af van basis naar apex (factor 100) 

Wanneer het trommelvlies via de ossicles de voetplaat van de stapes in beweging zet, ontstaat een 
lopende golf op de basilaire membraan door beweging van peri- en endolymfe (endolymfe door de 
beweeglijkheid van de membraan van Reissner). Deze lopende golf start aan de basis en loopt naar 
de apex, bereikt ergens onderweg een maximum en dooft dan uit, waarbij elk punt met dezelfde 
frequentie trilt. [Afb. 16, onder]

We kunnen deze golf eenvoudig beschrijven via de omhullende [Afb. 17, onder].

Basis     Apex

De plaats waar het maximum wordt bereikt (of de lengte van de golf, aangezien deze vrij snel daarna 
uitdooft) is afhankelijk van de frequentie van de stimulus: bij een hoge frequentie zal de stijve basis 
een groot deel van de energie opslorpen en de golf zal niet ver geraken, terwijl een lage frequentiegolf 
reikt tot aan de apex. [Afb. 18, volgende pagina]

10kHz   1kHz 100Hz
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Basis       Apex

In geluid zitten verschillende frequenties vervat, en het is een fysiologische eigenschap van de 
cochlea om deze te ontbinden. Dit kan makkelijk aangezien er een plaatscode is op de basilaire 
membraan. (c) Deze plaatscode is logaritmisch: gelijke frequentieratio’s komen overeen met gelijke 
afstanden (een octaaf verdubbelt de frequentie en ligt op 5mm verschil op de BM). [Afb. 19, onder]

Bij verandering van SPL (intensiteit) stijgt de amplitude van de omhullende maar wordt de plaats van 
het maximum behouden. Er is wel een afwijking bij hogere SPLs. [Afb. 20, onder]

*dB SPL

Basis       Apex

1000Hz

Via de lopende golf wordt de frequentie vertaald in een plaatscode (d.m.v.  Fourier-analyse). Op ieder 
punt van de lopende golf vibreert de BM op de stimulusfrequentie (maar met een verschillende 
amplitude op verschillende plaatsen op de BM); dit is een temporele code:

o lage frequenties: vrijwel de gehele BM  trilt op de lage frequentie (met maximale amplitude 
vlakbij apex)

o hoge frequenties: basale winding van de BM trilt op de hoge frequentie
o dit verklaart maskering van hoogfrequente door laagfrequente tonen: de staart van de 

laagfrequente trilling interfereert met de hoogfrequente.
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Naast een karakterisatie van beweging van de ganse BM op één bepaalde frequentie via de 
omhullende van een lopende golf, kunnen we de beweging ook typeren op één punt voor alle 
frequenties. Dit is dan een tuning curve. Dit kan op 2 manieren: 

o amplitude-input (SPL) constant houden en nagaan wat de amplitude is van vibratie voor 
iedere frequentie. Merk de verschuiving op van maximum. Het relatieve maximum komt 
overeen met de karakteristieke frequentie (characteristic frequency) waarop de vibratie 
maximaal is en de drempel het laagst. [Afb. 21, onder]

o output (= trilling BM) constant houden en nagaan welke SPL noodzakelijk is om de 
criteriumamplitude van vibratie te verkrijgen. Het relatieve minimum komt overeen met de CF, 
waarop de vibratie maximaal is en de drempel het laagst. [Afb. 22, onder]

V.2.2. Micromechanica : het orgaan van Corti 

De auditieve receptorcellen, de haarcellen, zijn gegroepeerd in het orgaan van Corti. Deze haarcellen 
hebben elk ongeveer een 100-tal stereocilia, en het is het afbuigen van deze cilia dat verantwoordelijk 
is voor een neuraal signaal. Deze haarcellen zitten gesandwiched tussen de basilaire membraan en 
de reticulaire lamina en de staafjes van Corti spannen de basilaire en tectoriële membraan t.o.v. 
elkaar op. De verankering aan de BM is relatief sterk en vibreert dus mee met de vibraties van de 
basilaire membraan zelf. Er zijn 2 soorten haarcellen: de buitenste haarcellen (OHC of outer hair cells) 
zitten verankerd in de tectoriële membraan, de binnenste (IHC of inner hair cells) niet. Deze laatste 
zijn gelegen tussen de staafjes van Corti en de modiolus. Er zijn er ongeveer 3500 in één rij, terwijl er 
ongeveer 15000-20000 OHC zijn in 3 rijen. [Afb. 23, volgende pagina]
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De 
scharnierpunten(    ) van de tectoriële en de basilaire membraan verschillen, waardoor bij beweging 
van de endolymfe deze 2 structuren t.o.v. elkaar verschuiven. Aangezien de OHC verankerd zitten in 
de gelatineuze laag van de membrana tectoria, zullen hun cilia hierdoor afbuigen. [Afb. 24, onder]

De afbuiging van de cilia van de IHC gebeurt waarschijnlijk via vloeistofstroom. [Afb. 25, onder]

Haarcellen vormen synapsen met 
neuronen in het zgn. spiraal 
ganglion in de modiolus (cf. afb. 
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23). Spirale ganglioncellen zijn bipolair: ze krijgen hun input aan de basis en de zijkant van de haarcel, 
en leiden met hun axon naar de pars cochlearis van de n. VIII, die verderloopt naar de cochleaire 
nucleus in de medulla oblongata (zie later).

V.2.3. Transductie door haarcellen 

De haarcellen zetten de beweging (afbuiging van de cilia als voortzetting van de oorspronkelijke 
trilling) om in een neuronaal signaal (receptorpotentiaal). 

Mechanische observaties wijzen uit dat wanneer de stereocilia afbuigen in de richting van de stria 
vascularis ze depolariseren, en wanneer afbuiging in de richting van de modiolus, ze hyperpolariseren. 
Wanneer de cilia heen en weer worden bewogen, krijgen we een wisselstroom (die asymmetrisch is, 
zie later). Merk op dat het kleinste geluid dat we kunnen registreren de cilia 0.3nm afbuigt (zeer 
precies, ongeveer 1/1000 van de diameter van het cilium en vergelijkbaar met een verplaatsing van 5 
cm van de 442m hoge Sears Tower). [Afb. 26 en 27, onder]

         
De scala media bevat endolymfe, die een hogere K-concentratie bevat dan de perilymfe. Hierdoor is 
de scala (+ 80mV) 125mV positiever dan het orgaan van Corti (-45mV) (endocochleaire potentiaal). 
De cilia van de HC bevinden zich in endolymfe, maar het cellichaam in perilymfe. [Afb. 28, onder]

 

De beweging van de vloeistofstroom in de scala media door de trilling zal alle cilia doen afbuigen. Dit 
heeft te maken met het aanwezig zijn van tiplinks tussen de verschillende cilia. Wanneer de cilia 
richting stria vascularis verplaatst worden, zullen de tiplinks een transductiekanaal openen. Dit zal een 
inflow van K teweegbrengen (endocochleaire potentiaal) en de haarcel depolariseert (mede ook door 
K-getriggerde Ca-influx). Hierdoor zal waarschijnlijk glutamaat getriggerd worden in de presynaptische 
terminal in het spiraal ganglion. [Afb. 29 en 30, volgende pagina]
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Omgekeerd zal 
verplaatsing in de richting van de modiolus de spanning in de tiplinks verminderen, waardoor het 
kanaal weer zal sluiten, waardoor geen K de cel zal binnenstromen.

Vascularisatie is afwezig dichtbij de haarcellen. Indien deze wel aanwezig was, zouden de zeer 
gevoelig haarcellen het hart voortdurend horen kloppen. Indien Na zou gebruikt worden om het 
signaal te genereren, zou dit energie vereisen om het weer weg te pompen. Deze energie is beperkt 
wegens de afwezige vascularisatie. De door de stria vascularis (sterk bevloeid) opgebouwde gradiënt 
voor K maakt mogelijk dat K passief de cel instroomt, wat geen energie kost aan de haarcel.

De cilia oscilleren op de stimulusfrequentie, waardoor de receptorpotentiaal zal gemoduleerd worden 
via een wisselstroom (AC-component (alternating current, wisselstroom)).  De asymmetrie tussen 
depolarisatie en hyperpolarisatie (voor eenzelfde verplaatsing naar links/rechts meer depolarisatie dan 
hyperpolarisatie) zorgt voor een gelijkrichting (DC-component (direct current, gelijkstroom)). Het 
receptorpotentiaal is dus gemiddeld positief. [Afb. 31, onder]
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Lage frequenties zullen temporele informatie verschaffen: op een welbepaald tijdstip een AP in de 
gehoorzenuw. Hogere frequenties (2-3 kHz) geven ons enkel een gemiddelde depolarisatie. Dit wil 
zeggen dat de kans op AP’s stijgt, maar we niet juist weten wanneer een AP wordt afgevuurd. De 
wisselstroomcomponent (AC) van het antwoord is verdwenen. Dit heeft te maken met de capacitieve 
eigenschappen van de celmembraan van de haarcel: indien de frequentie te groot wordt, is de haarcel 
te traag om deze trilling te volgen. Hierdoor blijft enkel de gelijkrichting (DC) over. [Afb. 32, boven]

V.2.4. Cochleaire versterker: amplificatie door de OHC 

Observaties:
o we hebben een zeer goed gehoor: 

de gehoordrempel ligt bij de grens van het theoretisch mogelijke (Browniaanse 
beweging in eigen slakkenhuis indien nog gevoeliger)
een beetje gehoor volstaat om dingen te kunnen horen (vgl. zwak licht)

o hoge kwetsbaarheid van de haarcellen: 
gevoeligheid voor anoxie, akoestisch trauma en aminoglycosiden
hierdoor zal de gehoordrempel stijgen

o otoakoestische emissie: ons oor zet niet alleen geluiden om, maar maakt ook eigen geluiden 
aan: echo’s (spontaan (= pathologisch: na beschadiging van het oor komen deze meer en 
luider voor) of geëvokeerd) => registratie door cochleaire microfoon

o distortietonen zijn niet aanwezig in de stimulus, maar toch in de cochlea (perceptueel, 
fysiologisch (en dus volstrekt normaal) en mechanisch van aard): vb. stimulus van 1000Hz, 
zal in de cochlea ook een signaal geven van 800Hz (effect van terugprojectie).

o innervatie van de haarcellen: alhoewel 3x meer OHC dan IHC lopen de zenuwuiteinden van 
de gehoorzenuw voor 95% naar de IHC [Afb. 33, volgende pagina]

M.O.: 3500 IHC, 20000 OHC (visueel, olfactief: 1.000.000 receptorcellen)
elke cel in spiraal ganglion krijgt input van slechts 1 IHC en verscheidene OHC
1 IHC wordt bezenuwd door 10-20 zenuwuiteinden, een OHC door slechts 1

18
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OHC’s werken als kleine motoren die de beweging van de BM amplificeren. Hiervoor zijn kleine 
motorproteïnen gevonden in de celmembraan van de OHC, die de lengte van de OHC kunnen 
wijzigen als respons op het geluid (naast de klassieke receptorpotentiaal en signaaltransductie). Het 
zijn dus mechano-elektrische en elektromechanische transducers. De kenmerken van dit 
motorproteïne is niet goed gekend, maar het lijkt in geen enkel opzicht op andere cellulaire proteïnen 
(maken vb. geen gebruik van ATP). Aangezien de OHC vastzitten aan de basilaire en tectoriële 
membraan, zullen ze door hun activiteit beide van elkaar wegduwen of naar elkaar toe brengen. Door 
deze trilling zou de trilling van de BM geamplificeerd worden en zo door de IHC gemeten kunnen 
worden en een sterker signaal in de gehoorzenuw geven. De OHC zijn dus cochleaire versterkers. 
Een aanwijzing hiervoor ligt in het feit dat furosemide (een blokker voor de transductie van de HC) 
zorgt voor een verminderde beweging van de BM in respons op geluid. [Afb. 34 en 35, onder]
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De effecten van de OHC op de respons van de IHC kunnen gemodificeerd worden door neuronen van 
buiten de cochlea. Er zijn immers efferente neuronen van de hersenstam naar de cochlea, die synaps 
maken met de OHC (via ACh). Ook deze efferenten kunnen de vorm van de OHC wijzigen en zo dus 
ook de responsen van de IHC (zie later). Daarenboven kunnen bepaalde antibiotica (zoals 
kanamycine) leiden tot doofheid, omdat ze de OHC beschadigen (en niet de IHC).

V.2.5. Botgeleiding 

We kunnen de cochlea rechtstreeks stimuleren door vibratie van de schedel (vb. een stemvork op het 
mastoid, de eigen stem…). De wand van de cochlea is bot, en dus een geleider van het geluid. Dit 
gebeurt via een aantal mechanismen (details niet belangrijk):

o luchtgeleiding: de ganse schedel trilt en ook de lucht rond de schedel; dit wordt geregistreerd 
in het buitenoor, dat zelf gemaakt is uit bot en kraakbeen en dus ook meetrilt.

o inertie van de gehoorbeentjes: de gehoorbeentjes zelf trillen niet synchroon met de schedel, 
wat aanleiding geeft tot een vibratie van de basilaire membraan.

o vervorming van de cochlea: de scala vestibuli is groter dan de scala tympani, en de 
volumeverhouding varieert voortdurend bij vibratie van de schedel, waardoor vibratie van de 
basilaire membraan.

Dit biedt een belangrijk diagnostisch middel. Stemvorkproeven kunnen uitwijzen of de problemen zich 
in het midden- dan wel het binnenoor bevinden. Indien de gehoordrempels verhoogd zijn voor 
luchtgeleiding (stemvork voor de oorschelp) en niet voor botgeleiding (stemvork op het mastoid), is er 
een middenoorprobleem veeleer dan een binnenoorprobleem.

Merk op dat de schedel een kleine vibratie vertoont bij de meeste luchtgeleide stimuli. Dit door zijn 
hoge massa en stijfheid. Botgeleiding is echter wel belangrijk in volgende omstandigheden:

o blokkeren van de luchtgeleidingsweg (vb. bij oorbeschermers)
o intern gegenereerde geluiden (vocalisatie, kauwen)
o onder water (impedantie van water is ongeveer evenredig met die van het lichaam aangezien 

het lichaam voor een groot deel uit water bestaat)
o externe stimuli die rechtstreeks gekoppeld worden aan de schedel (vb. boor op tand bij 

tandarts zal zorgen voor een hogere intensiteit bij de patiënt als bij de tandarts)

VI. Gehoorzenuw

VI.1. Inleiding

De gehoorzenuw vertoont anatomisch een aantal belangrijke kenmerken:
o slechts 30.000 afferenten 
o > 95% zijn gemyeliniseerd in contact met de IHC (type I), terwijl 5% ongemyeliniseerd is en in 

contact verloopt met de OHC (type II, fysiologie onbekend) => enkel type I beschreven
o elke type I vezel contacteert slechts 1 HC (en 20 vezels uit 1 HC), dus moeten we de respons 

begrijpen vanuit de beweging van de BM op 1 punt (haarcel ligt op een specifieke plaats op de 
basilaire membraan).

VI.2. Fysiologie van de gehoorzenuw

Fysiologie: kunnen we beschrijven in 2 domeinen:
o frequentiedomein: response area, tuning curve en intensiteitsfunctie
o tijdsdomein: adaptatie en phase-locking

VI.2.1. Beschrijving in het frequentiedomein 

1. Response area

Wanneer we afleidingen maken van een enkelvoudige zenuwvezel bij een constante intensiteit (SPL), 
kunnen we de frequentie laten variëren en de respons (#AP/s) opmeten. We merken op dat het 
neuron het meest responsief is op een bepaalde karakteristieke frequentie. [Afb. 36, volgende pag.]
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Ook valt op dat de hoogfrequente flank steiler is dan de laagfrequente, dus dat het neuron nog een 
beetje gevoelig is voor stimuli iets lager dan de karakteristieke frequentie. Verderop in de auditieve 
pathway worden de responseigenschappen complexer (net zoals vb. in het visueel systeem) en 
binaurale neuronen zullen belangrijk zijn voor de lokalisatie van het geluid.

2. Tuning curve

Wanneer we de output constant houden (#AP/s), kunnen we afhankelijk van de variabele frequentie 
nagaan welk geluidsniveau (dB SPL) noodzakelijk is om de criteriumoutput te bereiken. We merken 
opnieuw op dat de hoogfrequente flank steiler is dan de laagfrequente, en ook dat de frequentie met 
de laagste drempel de karakteristieke frequentie is. [Afb. 37, onder]

  apex basis

We kunnen de cochlea en de gehoorzenuw dus beschouwen als een filterbank, waarbij het geluid 
wordt ontbonden in verschillende frequentiebandjes. Iedere IHC en de daaraan gekoppelde 
zenuwvezels analyseren een smalle band van frequenties, en de gehele gehoorzenuw bestrijkt het 
ganse geluidsspectrum.

3. Sigmoidale intensiteitsfunctie
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Bij een constante (karakteristieke) frequentie laten we de intensiteit variëren en meten we de respons. 
Een toename van intensiteit wil zeggen dat de BM harder trilt en de HC meer de/hyperpolariseren en 
er ook meer HC gestimuleerd worden. De AP’s zullen hierdoor heviger worden en de vuursnelheid van 
de zenuw neemt toe. [Afb. 38 en 39, onder]

4. Codering in het frequentiedomein: overzicht [Afb. 40, onder]

5. Effect bij beschadiging van het binnenoor
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Beschadiging van het binnenoor (anoxie, aminoglycosiden, akoestisch trauma…) zal leiden tot een 
fenomeen dat men ‘recruitment’ noemt. Dit is een abnormale aangroei van luidheid. Dit fenomeen is 
paradoxaal: de mensen hebben een hogere drempel, waardoor de omgeving luider moet spreken en 
zelfs roepen, waarop de persoon zelf klaagt van pijn omdat er geroepen wordt. Behandeling bestaat 
erin de drempel weer te verlagen (versterking door gehoorapparaat). De abnormale toename van 
luidheid is echter niet te verhelpen.

Verklaring:

o het verlies aan OHC zal leiden tot een verhoging van de drempel en een verbreding van de 
tuning: het breed gedeelte van de tuningscurve is immers te wijten aan de mechanische 
tuning van de BM, terwijl het lage drempeldeel en de scherpte afkomstig zijn van de OHC.
[Afb. 41, 42, 43 en 44, onder]

o door de verbreding van de tuning worden meer vezels ‘gerecruteerd’ bij een toename in SPL
[Afb. 45, volgende pagina]

o luidheid is evenredig met de activiteit per vezels én het aantal vezels => hierdoor een 
abnormale geluidstoename
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VI.2.2. Beschrijving in het tijdsdomein 

1. Adaptatie

Bij een aanhoudende toon zal de respons adapteren. Deze adaptatie is evenwel gering in vergelijking 
met het visueel en somatisch systeem. [Afb. 46, onder]

 

2. Phase-locking

De tijdsstructuur (golfvorm) van een geluidsgolf wordt gecodeerd door de IHC/gehoorzenuw. Een AP 
treedt op bij een welbepaalde fase van de golf van de stimulus. Of al dan niet fasekoppeling optreedt, 
hangt af van de stimulus, en niet van de karakteristieke frequentie van de haarcel. Op een PST 
histogram komen de pieken mooi overeen met de stimulus, maar dit is enkel mogelijk om te 
visualiseren indien de frequentie laag genoeg is. Hierdoor is het makkelijk om de frequentie van het 
gehoorde geluid te meten: het is (bij lage frequenties) gewoon de frequentie van de AP’s in de 
neuronen van de gehoorzenuw. [Afb. 47, onder]

#AP/s

Opstellen van een PST-histogram [Afb. 48, onder]
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(1) normaal gehoor bij lage intensiteit: middelste tuningscurve
(2) normaal gehoor bij hogere intensiteit: andere haarcellen 
     gerekruteerd met andere karakteristieke frequentie
(3) beschadiging: verhoogde drempel
(4) beschadiging bij iets luidere stimulus dan drempel: rekrutering van 
     andere haarcellen => perceptie: ‘luid’
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Andere visualisaties [Afb. 49, onder]:
o dot raster (a): spikes treden bij voorkeur op bij een bepaalde fase, maar slaan 

soms cyclus over
o CH (cycle histogram) (b): respons in functie van stimulusfase 
o ISI (interspike-interval-histogram) (c): interval tussen 2 spikes is veelvoud van stimulusperiode 

Fasekoppeling is naast de plaatscodering (laagfrequente trillingen aan apex, hoogfrequente aan 
basis) een tweede bron van informatie voor frequentie. Echter, er zijn 2 belangrijke limitaties:

o fasekoppeling in de zenuw is stochastisch: er is niet noodzakelijk een spike op elke cyclus (cf. 
ISI-histogram)

o traagheid van de haarcel (alhoewel relatief gezien zeer snel): fasekoppeling is beperkt tot 
frequenties < 4-5kHz (mens waarschijnlijk < 2kHz), aangezien bij hogere frequenties geen AC-
potentiaal in de IHC toekomt. Fasekoppeling is dus enkel nuttig bij lage en intermediaire 
frequenties, en tonotopie (zie later) is belangrijk bij intermediaire en hoge frequenties.
Merk op: ook vezels met een hoge CF tonen fasekoppeling op laagfrequente stimuli.

Het eerste probleem blijkt echter niet direct een probleem te zijn. Ondanks het stochastisch karakter 
van het antwoord (niet steeds een spike per cyclus), is toch nauwkeurige informatie aanwezig. 
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[Afb. 50, onder]

Dit is mogelijk dankzij het zgn. ‘volley’principe. Zenuwvezels zijn niet gesynchroniseerd t.o.v. elkaar, 
maar door de som van alle vezels te nemen, coderen ze als groep de tijdsstructuur. [Afb. 51, onder]

VI.3. Efferent systeem

Het bestaan van een efferent systeem en het effect van stimulatie erdoor op de OHC, is het sterkste 
argument om de rol van de OHC te kunnen bewijzen. Anatomisch gezien bestaat er niet alleen een 
afferente projectie van de OHC-type II vezels naar de cochleaire nucleus, maar ook een efferent 
MOC-systeem (mediaal olivo-cochleair systeem), gesitueerd in de bovenste olijfkernen (SOC). Deze 
vezels maken synaps op de OHC via ACh. [Afb. 52, volgende pagina]
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Deze efferenten kunnen geactiveerd worden door elektrische stimulatie of door contralaterale 
akoestische stimuli. Dit heeft een effect op de afferenten, want de cochleaire versterker zal minder 
goed werken. Hierdoor zal de sigmoidale intensiteitsfunctie naar rechts verschuiven [Afb. 53, onder].

Dit systeem vervult een belangrijke functie, nl. het verbeteren van signaal/ruis in lawaai door een 
decompressie van de intensiteitsfunctie. Ons zenuwstelsel wordt immers gebombardeerd door ruis, 
waardoor de gevoeligheid van de cochlea afneemt. Bij een laag SPL wordt de respons op ruis 
onderdrukt, terwijl bij een hoog SPL er geen adaptatie optreedt op de ruis. Het MOC-systeem neemt 
een deel van de maskering door de ruis (f laag) weg  [Afb. 54, onder en Afb. 55, volgende pagina].
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N.B.: de vestibulocochleaire anastomose van Oort is een zijtak van het efferent systeem; hier treden vaak vestibulaire 
neuronomen op, die kunnen weggesneden worden zonder functioneel gehoorsverlies; wel is het efferent systeem defect.
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VII. Centraal auditieve pathways

VII.1. Anatomie

De efferenten van de dorsale cochleaire nucleus volgen een analoog pad, maar dan met een bypass 
t.h.v. de oliva superior. Ook zijn er nog andere projecties uit de colliculus inferior, bijvoorbeeld naar de 
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Drempel 
toegenomen

Drempel normaal

Afferenten van het spiraal ganglion lopen via de nervus vestibulocochlearis de hersenstam binnen. Hier 
wordt synaps gemaakt in de ipsilaterale ventrale en dorsale cochleaire nucleus (elk axon vertakt hiervoor). 
Wat het auditief systeem uniek maakt, 
is een zeer sterke verwerking op hersenstamniveau. 
Vanaf hier is er één belangrijke pathway naar 
de auditieve cortex: deze loopt van de ventrale 
cochleaire nucleus naar de oliva superior, 
vanwaar axonen via de lemniscus lateralis 
naar de CI en zo naar het corpus geniculatum 
mediale (MGN) verlopen. Hier wordt een laatste 
synaps gemaakt vanwaar de pathway de 
primaire auditieve cortex bereikt. [Afb. 56]
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colliculus superior (voor de integratie van visuele en auditieve informatie) en naar het cerebellum. Ook 
is er een uitgebreide feed-back, zoals vb. het efferent systeem van de MOC naar de OHC of een 
projectie van A1 naar MGN en CI. Ten slotte dient opgemerkt dat de hersenstamkernen input 
ontvangen van beide oren, waar binaurale informatie wordt geïntegreerd. Zo kan unilaterale doofheid 
enkel voorkomen indien één cochleaire nucleus / één gehoorzenuw getroffen is. Het auditief systeem 
is dus een zeer complex systeem, waar lang niet alles duidelijk van is [Afb. 57, onder]

Er zijn een aantal fundamentele verschillen met het somatosensorisch en het visueel systeem:

 

29

*

o cochlea is 1-dimensioneel (receptor is immers een lange 
rij HC): er is dus geen ruimtelijke maar een tonotopische 
organisatie

o morfologische en fysiologische specialisaties voor een 
precieze tijdscodering

o complexe subthalamische organisatie 
[Afb. 58, links (*)]

o zeer veel commissurale projecties op alle niveaus 
(visueel: 2 ogen gescheiden tot op V1)

o geen ‘oor’representatie: unilateraal corticaal letsel zal 
geen unilaterale doofheid veroorzaken

o reusachtige synapsen in auditieve kernen: zeer precies 
doorgeven van informatie
[Afb. 59, rechts]
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VII.2. Cochleaire nucleus

Anatomisch wordt deze tweede orde structuur gedefinieerd in 2 subnuclei, en dit door bifurcatie van 
de gehoorzenuw. We onderscheiden een ventrale en een dorsale cochleaire nucleus (VCN en DCN). 
Een bewijs hiervoor wordt geleverd door afleidingen van de karakteristieke frequentie. [Afb. 60, onder]

VII.2.1. Tonotopie 

Fysiologisch valt hier een sterke tonotopie (“cochleotopie”) op. Deze komt vrijwel op elk niveau terug, 
maar is hier zeer opvallend. De CF stijgt progressief van anterieur naar posterieur. [Afb. 61, onder]

VII.2.2. Celtypes in de cochleaire nucleus 

De input van de zenuw is op een paar subtiele verschillen na zeer uniform. Toch verschillen de cellen 
in de nucleus cochlearis sterk, en dit op 4 verschillende vlakken:

o projectiedoelwitten (in hersenstam)
o membraaneigenschappen:

snelle membranen hebben een hoge temporele resolutie
trage membranen hebben voornamelijk een integrerende functie

o fysiologie (zie verder)
o morfologie (zie verder)

Dit creëert een aantal parallelle kanalen, die elk een ander aspect van de akoestische stimulus 
extraheren.
Een overzicht [Afb. 62 en 63, onder]:
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MORFOLOGIE PROJECTIE FYSIOLOGIE EIGENSCHAP

- VCN
bushy cell SOC (nc. olivaris inf.) primary-like sterke synchronisatie
stellate cell IC (colliculus inf.) chopper inhibitorische zijbanden
octopus cell NLL (lemniscus lat.) onset phase-locking omhullende

- DCN
fusiform cell IC pauser build-up niet-lineaire spectrale 

gevoeligheid

SOC  en NLL (nuclei van de laterale lemniscus) projecteren verder naar de CI, waar een herintegratie 
van de kanalen plaatsvindt.
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1. Fysiologie van de bushy cell

CF
(500Hz)
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2. Fysiologie van de stellate cell

CF

Laterale zijranden: inhibitorisch gebied

De stellate cells zijn a.h. ware oscillatoren. Doel van de laterale zijranden is een contrastversterking in 
het spectrum (spectrale contrasten). Geluid bestaat uit vele frequenties en ruis. Sommige frequenties 
hebben veel energie, andere weinig, wat een frequentiecontrast oplevert. Dit contrast wordt versterkt 
door de stellate cells. Dit is een belangrijk mechanisme voor spraak, m.n. het verschil tussen klinkers 
(a, e, i) en het spectrum van de klanken [Afb. 65, boven]

3. Fysiologie van de octopus cell

CF

De octopus cell is licht breder getuned (niet interessant). Ze functioneert als een onset-cel. 
[Afb. 66, boven]. Er is wel opnieuw een vorm van fasekoppeling, nu met de omhullende van de 
stimulus. [Afb. 67, onder]
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De bushy cells vertonen een veel preciezere fasekoppeling dan de zenuw. Ze projecteren naar 
binaurale cellen en maken gebruik van tijdsinformatie. [Afb. 64, boven]
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omhullende

VII.3. Bovenste olijfkernen: superior olivary complex (SOC)

Dit complex omvat vele kernen, en er zijn enkele circuits goed gedefinieerd:
o reflexboog naar middenoorspiertjes
o efferente systemen (vb. MOC, zie eerder)
o binaurale circuits voor azimutale (links-rechts) lokalisatie 

=> De bovenste olijfkernen hebben een rol in richtingshoren

VII.3.1. Akoestiek 

Welke fysische parameters (‘cues’) zijn beschikbaar voor lokalisatie, in de eerste plaats horizontaal?
o ITDs (interaural time differences) [Afb. 68, onder]

verschil in weglengte tussen 2 oren
is maximaal 600µs bij de mens (fysiologisch bereik in vivo, afhankelijk van de grootte 
van het hoofd); hieruit kunnen neuronen de lokalisatie berekenen
bij tonen is het tijdsverschil gelijk aan het faseverschil (enkel mogelijk bij 
fasekoppeling)
dit is vooral nuttig bij lage frequenties (phase-locking limiet)

Li:

Re:

   ITD

o ILDs (interaural level differences):
Verschil in geluidsniveau (dB) tussen beide oren door:

 Schaduweffect van het hoofd
 Amplificatie van de pinna

Maximumverschil is 20 dB
Deze diffractie is enkel significant voor hoge frequenties: het geluid kan enkel 
tegengehouden worden door objecten van dezelfde lengte als de golflengte (lange 
golven dus lage frequenties tegengehouden)

Op basis van beide cues kunnen we een binaurale vergelijking opstellen [Afb. 69, 70 en 71, onder]: 
o op de interaurale lijn: binaurale verschillen zijn maximaal
o midsagittale vlak: binaurale verschillen zijn minimaal
o tussenin (sferisch hoofd): we kunnen een ‘verwarringskegel’ construeren met een constant 

ITD en ILD
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Het is duidelijk dat ITD en ILD niet eenduidig zijn en bijkomende 
informatie nodig is. Stel dat het ITD 0 is (midsagittaal), dan weten 
we nog niet of het geluid van rechtvoor, rechtboven of rechtonder 
komt.

VII.3.2. Gedrag: psychoakoestiek 

Dichotische stimulatie met een hoofdtelefoon geeft ons aanwijzingen i.v.m. de zogenaamde duplex-
theorie: de neuronen in SOC zijn ITD-gevoelig bij lage frequenties (< 1.5 kHz) met een drempel van 
10µs, terwijl ze ILD-gevoelig zijn bij hoge frequenties (> 1.5kHz) met een drempel van 1 dB. Het geluid 
zit binnenin het hoofd, en de stimuli worden niet geëxternaliseerd.

Dit in tegenstelling tot vrije veldstimuli. Hier hebben we geen directe controle over ITD en ILD. We 
stellen vast dat er een spatiale drempel is (minimal audible angle) van 1° op het mediaanvlak. Merk op 
dit veel slechter is dan wat vb. ons visueel systeem aankan. Daarbij treden ook front-back confusions 
op: we verwarren de lokalisatie van de geluidsbron voor/achter (vnl. in artificiële omgevingen als een 
bureel, vgl. verwarringskegel). Ten slotte gaan ook andere cues meespelen in vrije veldsituaties: 
spectrale kleuring door de pinna en hoofdbewegingen, waardoor de verwarring vermindert of wordt 
opgeheven.

VII.3.3. Anatomie: binaurale circuits in SOC 

De cochleaire nuclei zijn monauraal, aangezien ze enkel input ontvangen van de ipsilaterale 
gehoorszenuw. Ze zullen dus enkel reageren op stimuli die zijn aangeboden aan dat ipsilaterale oor. 
Op hogere processingniveaus, zoals in de bovenste oliva, zijn de neuronen wel binauraal gevoelig. Dit 
verklaart dat ze eventueel ook kunnen helpen in de horizontale lokalisatie van de geluidsstimuli.

Het ITD-circuit zal projecteren naar EE-cellen (excitatorisch/excitatorisch bilateraal) in MSO (medial 
superior oliva), en het ILD-circuit zal projecteren naar IE-cellen (inhibitorisch/excitatorisch contra en 
ipsi) in LSO (lateral superior oliva). Hierbij treedt contralaterale inhibitie op via MNTB (medial nucleus 
of the trapezoid body). Dit zijn zeer grote synapsen. [Afb. 72, onder]
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VII.3.4. Fysiologie van SOC 

Een algemeen kenmerk van MSO, LSO en MNTP is hun tonotopische organisatie. MSO heeft een 
bias naar lage karakteristieke frequenties, terwijl LSO en MNTB voornamelijk projectie ontvangen van 
hogere CF’s [Afb. 73, volgende pagina].

1. ITD-circuit

In het ITD-circuit tonen de MSO cellen een tuning voor ITD. Bij een binaurale toon (= dichotische 
stimulatie; beest met hoofdtelefoon) is er een maximum respons op 600µs (fysiologisch ITD-bereik), 
en telkens een relatief maximum indien de stimulus beide oren in fase bereikt (dit is ongeveer juist op 
de figuur). Bij een monaurale ipsilaterale toon of een contralaterale toon is er slechts een zwakke 
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respons, aangezien de cellen in MSO EE-cellen zijn. Per conventie zijn ITDs>0 een vertraging van de 
toon aan het ipsilaterale oor (geen vrije veldstimuli!). [Afb. 74, onder]

Wanneer we de frequentie veranderen, is er steeds ITD-tuning. De sterkte van de respons verandert 
(wegens frequentietuning). Er is evenwel 1 ITD waarvoor de respons steeds maximaal is. Dit is de 
karakteristieke vertraging (characteristic delay, CD). Op de andere maxima variëren de ITD’s wel. De 
optimale frequenties blijken 650 en 800Hz te zijn (CF); hier wordt de drempelintensiteit gevonden. We 
kunnen MSO in het tijdsdomein dus karakteriseren met CF en CD. [Afb. 75, volgende pagina]

Als we één cel beschouwen in plaats van een ganse MSO-populatie, dan kunnen we voor een 
breedband signaal (vb. ruis; is som van alle curves van afb. 75) ook een duidelijke ITD-tuning 
vaststellen, aan de hand van de CD. We merken op dat cellen verschillen in CD en dat de CD steeds 
positief  is. Dit wil dus zeggen dat de respons van een MSO-cel steeds maximaal is voor een 
geluidsbron in het contralaterale hemiveld. [Afb. 76, onder; M.O: noise = natuurlijk geluid]
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In MSO is een kaart aanwezig van CD’s, gelegen tussen 0 en 600µs bij de mens. De rostrale cellen 
reageren op een CD van 0µs, terwijl de caudale meer reageren op 400µs (= max. ITD van een kat). 
Deze kaart is computationeel en dus niet evenredig met het receptoroppervlak. In feite is dit ook zo in 
de andere sensoriële systemen vanaf zekere hoogte, maar voor de theorie beschouwen we dit niet zo.
[Afb. 77, onder]

Probleem: hoe kan een enkel op bilaterale signalen reagerende MSO-cel een AP afvuren indien de 
signalen toekomen met een ITD? Deze effecten komen mogelijks tot stand door mechanismen die 
beantwoorden aan het zgn. Jeffress Coincidence Model (1948) 
[Afb. 78, onder en Afb. 79, volgende pagina]. 

Aanwijzingen hiervoor zijn:
o temporele informatie in afferenten (o.m. fasekoppeling) (1)
o binaurale convergentie op coïncidentiedetectoren (AP afvuren in MSO enkel indien AP van 

links en rechts) (2)
o vertragingslijnen in afferenten: door vertragingsnetwerken wordt de ITD gecompenseerd 

zodanig dat beide signalen gelijktijdig toekomen (3)
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Evidenties voor dit model:

(1) Temporele informatie in afferenten: bushy cells leveren via het corpus trapezoideum een input aan 
     MSO. Deze input is sterk gesynchroniseerd en toont ‘entrainment’ (slechts 1 spike/cyclus) 
     [Afb. 80, onder]

(2) Coïncidentiedetectie in MSO: bij monaurale stimulatie is het faseverschil in respons contra/ipsi 
     gelijk aan de CD voor binaurale stimulatie [Afb. 81, volgende pagina]

faseverschil respons: 0,1 cyclus

f = 1kHz => T = 1ms
0,1 cyclus is dus 100 µs => dit is de CD
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De CD reflecteert op deze manier de interne vertraging, nl. het verschil in conductietijd van afferente 
signalen van 2 oren naar MSO. MSO ontvangt coïncidente input indien de ITD (externe vertraging) 
deze interne vertraging compenseert.

(3) Vertragingslijnen: injectie van bushy cells met een tracer kleurt axonen aan => patroon
    [Afb. 82, onder]

2. ILD-circuit

In het ILD-circuit tonen de LSO cellen een gevoeligheid voor ILD. Bij een binaurale toon (dichotische 
stimulatie), vertonen ze een maximale respons voor negatieve ILD’s (SPL ipsi > SPL contra). Er is dus 
activatie door een geluidsbron in het ipsilaterale hemiveld. Monaurale tonen geven een (beperkter) 
respons indien ipsilateraal (excitatie) en geen respons indien contralateraal (inhibitie). Het zijn dus IE-
cellen. [Afb. 83, onder]
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We kunnen spreken van een akoestisch chiasma: LSO (sterkst ipsilateraal) zal projecteren naar de 
contralaterale colliculus inferior en MSO (sterkst contralateraal) zal projecteren naar de ipsilaterale 
colliculus inferior (aangezien deze in zekere zin reeds gekruist zijn). Vanaf de CI is er dus 
representatie van de contralaterale ruimte (EI en EE). [Afb. 84, onder]

VII.3.5. Lokalisatie in het verticale vlak 

Het vergelijken van inputs van beide oren is niet nuttig wanneer we de oorsprong van het geluid willen 
lokaliseren in het verticale vlak. Het is duidelijk dat hiervoor de pinna (oorschelp) verantwoordelijk is: 
wanneer we dit mechanisme willen bypassen moeten we immers een buisje in de gehoorgang steken 
om de pinna te omzeilen. De oorschelp kan dit door vertraging in te bouwen voor een deel van het 
geluid, en de vertraging tussen de directe pathway en de indirecte veranderen indien het geluid in 
verticale richting beweegt (cf. afb. 9). 

Sommige dieren zijn extreem goed in verticale lokalisatie ook al hebben ze geen uitwendige 
oorschelp. De oren van de uil zijn in hoogte ‘verstelbaar’ waardoor een mechanisme kan optreden 
vergelijkbaar met dat van ons voor horizontale lokalisatie (binaurale vergelijking). Vleermuizen zenden 
golven uit die dan reflecteren op objecten en de sonar van de vleermuis weet dan waar dat object zich 
bevindt (zonder zicht, want vleermuizen zijn quasi blind). Dit mechanisme is zeer gevoelig, vermits 
werd aangetoond dat vleermuizen een tijdsverschil van 0.00001ms kunnen onderscheiden.

VIII. Auditieve cortex

Axonen van het corpus geniculatum mediale projecteren via de capsula interna en de radiatio acustica 
naar de primaire auditieve cortex of A1. A1 correspondeert met area 41 in de temporale lob, gelegen 
in de fissura Sylvii op het superieur temporale vlak (transverse gyri van Heschl). De structuur van A1 
(en ook geassocieerde gebieden) is gelijkaardig aan die van andere cortices. In laag I zitten weinig 
cellichamen, II en III bevatten kleine piramidale cellen, IV is de granulaire laag (waar de axonen van 
MGN toekomen),  en V en VI bevatten grote piramidale cellen. [Afb. 85, volgende pagina]
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VIII.1. Responseigenschappen in A1

A1-neuronen zijn vrij scherp getuned voor frequentie en bezitten CF’s die het ganse auditieve 
spectrum coveren. Men spreekt opnieuw van tonotopie. Lage frequenties bevinden zich vooral 
rostrolateraal, en hogere frequenties situeert men mediocaudaal. Ruw gezegd kunnen we stellen dat 
er isofrequentiebanden lopen overheen A1. [Afb. 86, onder]

In tegenstelling tot vb. het visueel systeem is het onmogelijk gebleken om receptieve velden te 
definiëren in A1. Neuronen hebben immers verschillende temporale responseigenschappen: 
sommigen doven snel uit, andere hebben een aangehouden respons. Als werkhypothese neemt men 
aan dat er een hiërarchie van corticale zones bestaat, waarbij die corticale zones elk een bepaald 
facet van de akoestische omgeving analyseren. Aanwijzingen zijn de organisatie van vb. de visuele 
cortex, maar ook de auditieve cortex van de vleermuis.
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Naast de frequentietuning die we aantreffen, zijn sommige neuronen intensiteitsgetuned (vrij precies 
zelfs), maar andere zijn helemaal niet getuned. De graad van tuning correspondeert ook niet met 
corticale lagen, al variëren CF en optimale intensiteit wel loodrecht op het corticaal oppervlak.

Om dit te achterhalen richten onderzoekers zich op eigenschappen die zich plots zouden manifesteren 
in A1 en die we niet zouden kennen in de thalamus. Voorlopig heeft men enkel zo’n  eigenschap 
ontdekt bij de vleermuis, m.n. de dopplershift. De vleermuis is feitelijk blind en stuurt voor zijn 
navigatie ultrasone geluiden uit. Deze botsen op een object en de vleermuis registreert de echo. 
Aangezien de vleermuis blijft vliegen en het object zal naderen, heeft die echo een hogere frequentie. 
De delay tussen kreet en registratie en de shift in frequentie zullen de vleermuis in zijn corticale 
gebieden in staat stellen om de afstand in te schatten. [Afb. 87, onder]

De basiskenmerken van de kreet van de vleermuis komen overeen met die van het gesproken woord 
van een mens, alhoewel spraak trager en lager in intensiteit is. Er is echter geen stereotiep akoestisch 
gedrag en is het systeem complexer. Lettergrepen bestaan uit specifieke combinaties van CF, FM-
veranderingen, korte pauzes en randgeluiden. Zo verschilt vb. ‘ka’ van ‘pa’. [Afb. 88, onder]

Naast het tonotopisch principe maakt de auditieve cortex ook gebruik van kolommen van cellen met 
een gelijkaardige binaurale interactie (EE/EI), loodrecht op het corticaal oppervlak. Men noemt deze 
binaurale interactiekolommen, of ook wel summatie- en suppressiekolommen. 
[Afb. 89, volgende pagina]
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VIII.2. Corticale area’s buiten A1

Naast A1 zijn er ook andere corticale gebieden op de bovenvlakte van de temporale lob die reageren 
op auditieve stimuli. Sommige zijn tonotopisch georganiseerd, andere niet. Net zoals in het visueel 
systeem lijken de stimuli die deze hogere orde gebieden evokeren complexer dan op een lager 
niveau. Een belangrijk voorbeeld is de area van Wernicke, waarbij beschadiging geen problemen zal 
veroorzaken in het horen van dingen (de sensatie van geluid), maar het vermogen om gesproken taal 
te interpreteren serieus belemmert.

VIII.3. Effecten van gehoorstoornissen en laesies in A1

Doofheid ingevolge een letsel in de auditieve cortex kan enkel indien dit letsel bilateraal is. Een 
unilateraal letsel aan de auditieve cortex veroorzaakt geen noemenswaardige gehoorstoornissen. Dit 
is te wijten aan de bilaterale projectie van elk oor gedurende de auditieve pathway. Het enige feitelijk 
deficit te wijten aan een unilateraal letsel is het onvermogen om de bron van het geluid te bepalen. Dit 
kan ruwweg (links of rechts van mij), maar niet meer zo precies als normaal. Frequentie- en 
intensiteitsonderscheidingstesten zijn normaal. Experimenteel is het wel mogelijk kleinere letsels te 
maken die specifieke lokalisatiedefecten veroorzaken. Ook kan er een corticaal letsel gemaakt worden 
zodanig dat een beperkte range van CF’s niet meer kan gehoord worden.

Doofheid resulteert echter meestal uit problemen in het perifeer auditief systeem, meestal in de 
cochlea. Indien er een gehoorstoornis is tussen het buitenoor en de cochlea, spreekt men van 
conductieve doofheid. Dit kan te wijten zijn aan een teveel aan oorsmeer, maar vb. ook aan ernstige 
aandoeningen aan de gehoorsbeentjes. Deze kunnen meestal chirurgisch worden verholpen. Erger is 
het met neuronale doofheid, ingevolge een probleem met de haarcellen in de cochlea of de 
gehoorszenuw zelf. Oorzaken zijn vaak tumoren, maar ook quinine en bepaalde antibiotica die toxisch 
zijn voor de cochlea, of akoestisch trauma (te luide explosieve klanken). Indien de zenuw volledig is 
vernield, spreekt men van absolute doofheid; indien de cochlea is geraakt, is er slechts een partiële 
doofheid die kan worden gecorrigeerd met een hoorapparaat, of – bij een intacte zenuw – door 
inplanten van een elektronische cochlea die verbonden is met een microfoontje en daarop de zenuw 
stimuleert. De frequentie-afhankelijke stimulatie door trilling van de BM kan worden nagebootst.

Er bestaan ook stoornissen waarbij men meer hoort dan normaal. Tinnitus veroorzaakt geluid in de 
oren zonder enige externe geluidsstimulus. Dit kan evenwel ook na een nachtje discotheek, maar 
erger wordt tinnitus veroorzaakt door neurologische problemen (van cochlea of zenuw). Klinisch 
behandelen van tinnitus is echter gedeeltelijk succesvol, alhoewel inplanten van een toestel dat een 
constant geluid produceert om ongekende redenen meestal als minder vervelend wordt aanzien dan 
de tinnitus zelf (die door het bijkomend geluid schijnbaar geblokkeerd wordt).
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VESTIBULAIR SYSTEEM
Inleiding

Naast een auditieve functie vervult ons oor ook de evenwichtsfunctie van ons lichaam. Evenwicht is 
iets waar we zelfs nooit bij stilstaan, tenzij het misloopt. Het is een strikt persoonlijk, intern proces. Ons 
evenwichtsorgaan informeert het lichaam waar ons hoofd en lichaam zich bevinden en hoe ze 
bewegen. Deze informatie wordt onbewust doorgestuurd om spiercontracties/relaxaties uit te lokken 
die ons lichaam zet waar we willen zijn en ons reoriënteren wanneer we uit balans werden gebracht. 
Eveneens worden onze ogen bewogen, zodanig dat onze visuele wereld gefixeerd blijft op de retina 
terwijl we rondspringen (voor beperkte bewegingen). 

Vreemd genoeg gebeurt bij het beluisteren van muziek en het fietsen net hetzelfde transductieproces 
via haarcellen. Het vestibulair systeem meet positie en beweging van het hoofd, geeft ons een 
evenwichtsgevoel en coördineert hoofd, ogen en lichaamsstand zonder we ons daar expliciet van 
bewust zijn.

I. Vestibulair labyrint

Het vestibulair en auditief systeem gebruiken beide haarcellen om beweging te transduceren. Beide 
biologische structuren hebben een gemeenschappelijke origine, nl. de lateral line organs in alle 
waterzoogdieren, waarbij de haarcellen trillen in een geleiachtige massa die blootstaat aan het water. 
Hierdoor kunnen ze vibraties of drukveranderingen in het water registreren (en soms ook temperatuur 
en elektrische velden).

Uit de lateral line organs evolueerde het binnenoor en uit vissen uiteraard finaal de mens. Alle 
haarcellen zitten nu in een aantal sets verbonden kamers, m.n. het vestibulair labyrint. Dit omvat 2 
structuren met een verschillende functie: de 2 otolietorganen (sacculus en utriculus, detectie van 
zwaartekracht en hoofd’tilt’) en 3 halfcirkelvormige kanalen (gelegen in een hoek van 90° t.o.v. elkaar 
in 3D, detectie van hoofdrotatie). Beide structuren transduceren mechanische energie in elektrische 
via de haarcellen. De vestibulaire organen van beide oren liggen gespiegeld t.o.v. elkaar 
(spiegelsymmetrie), wat belangrijk is voor de samenwerking links/rechts. [Afb. 1, onder]
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Elke haarcel van het vestibulair systeem maakt een excitatorische synaps met het einde van een axon 
van de pars vestibularis van n. VIII. De cellichamen van deze 20.000 axonen liggen in het ganglion 
van Scarpa. 

Haarcellen in het auditief en vestibulair deel zijn bijzonder gelijkaardig. Om ervoor te zorgen dat 
vestibulaire cellen niet reageren op auditieve stimuli en omgekeerd, is de prereceptorstructuur 
bijzonder belangrijk. 

II. Otolietorganen

De sacculus en de utriculus detecteren veranderingen in de voor-achterwaartse hoek van het hoofd en 
lineaire versnelling van het hoofd. Wanneer je je hoofd beweegt in een voor-achterwaarts vlak, 
verandert de hoek tussen de otolietorganen en de richting van de zwaartekracht. Lineaire acceleratie 
(dus niet het vliegen in een vliegtuig met constante snelheid) genereert een kracht die evenredig is 
met de massa van een object en drukverplaatsingen veroorzaakt in het oor.

II.1. Micro-anatomie van de macula

Elk otolietorgaan bevat een sensorisch epitheel, m.n. de macula, die verticaal georiënteerd is in de 
sacculus (lichtjes afgebogen rostraal) en horizontaal in de utriculus wanneer het hoofd rechtop staat. 
Dit is het receptororgaan. De vestibulaire macula bevat haarcellen die in alle richtingen georiënteerd 
staan en dus een verschillende voorkeursrichting hebben (depolarisatierichting in de richting van het 
kinocilium). Door de spiegelsymmetrie links en rechts zal een beweging die links bepaalde haarcellen 
activeert, rechts dezelfde haarcellen inhiberen. [Afb. 2 en 3, onder]

De haarcellen liggen in een bed van 
steuncellen en hun cilia (en dus ook 
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het kinocilium) projecteren in een gelatineuze laag (cupula). Opmerkelijk is dat steentjes deze 
gelatineuze laag bedekken: otoconia, otolieten of statoconia die opgebouwd zijn uit calciumcarbonaat 
en 1-5µm groot zijn. De densiteit van deze otoconie is groter dan de densiteit van de omgevende 
endolymfe. [Afb. 4, onder]

II.2. Fysiologie van de macula

Vervorming van de cupula veroorzaakt een depolarisatie of hyperpolarisatie van de haarcel. Stimuli 
van buitenaf zullen dus een kracht uitoefenen op de cupula. Hier zijn de statoconia belangrijk: het is 
belangrijk dat scheefzakken van de gelei kán gebeuren, maar ook niet te hevig wordt (dat de gelei 
erafschuift). We kunnen de situatie best vergelijken met een pudding op een schotel (die eraf zakt), 
een pudding in een aquarium (zelfde dichtheid, geen beweging), en een pudding met hagelslag in 
datzelfde aquarium (dichtheid groter dan het water, dus wel beweging). Afbuiging in de richting van het 
kinocilium zal een depolariserend excitatorisch receptorpotentiaal veroorzaken, terwijl afbuiging in 
tegengestelde richting een hyperpolarisatie veroorzaakt. Haarcellen zijn dus bijzonder 
richtingsgevoelig: een stimulus loodrecht op de voorkeursrichting geeft (vrijwel) geen respons. De 
afbuiging moet zeer klein zijn, en de respons satureert indien de afbuiging groter wordt dan 0.5 µm, 
ongeveer de diameter van 1 cilium.

De cupula vervormt dus door inwerkende krachten op de statoconia. Door een variabele inplant van 
de haarcellen geeft dit afhankelijk van de richting een spatiaal patroon van membraanpotentiaal-
verandering in de haarcellen. [Afb. 5, onder]
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2 effectieve stimuli veroorzaken een vervorming van de cupula [Afb. 6 en 7, onder]:
verandering in hoofdstand in voor-achterwaartse richting 
verandering in lineaire snelheid: acceleratie (komt overeen met achteroverbuigen) en 
deceleratie (komt overeen met vooroverbuigen) 
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II.3. Fysiologie van de eerste orde neuronen van de otolietorganen

De eerste orde neuronen van de otolietorganen reageren op sterke stimuli, d.w.z. de extreme stijging 
van activatie door de voorkeursrichting, en daling van activatie tegen de voorkeursrichting in. Met het 
oog op de hyperpolarisatie die nodig is in de laatste situatie, vertonen de neuronen een hoge 
spontane activiteit. Er treedt geen adaptatie op, wat belangrijk is voor een aangehouden 
hoofdbeweging  (zodanig dat de hersenen de afwijkende situatie niet als standaard gaan 
beschouwen). Op deze manier worden dus 2 richtingen gecodeerd. [Afb. 8, onder]

III. Semicirculaire kanalen

De semicirculaire kanalen registreren rotatie van het hoofd zoals heftig heen en weer schudden van 
het hoofd (‘neen’). Net zoals de otolietorganen, worden ook de semicirculaire kanalen een vorm van 
versnelling gewaar, hier alleen niet in een lineaire maar een angulaire richting.

III.1. Micro-anatomie van de semi-circulaire kanalen
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De 3 semicirculaire kanalen zijn orthogonaal georiënteerd (hoek van 90°), en zijn symmetrisch links en 
rechts, waardoor ze in paren werken. De horizontale kanalen (niet 100% horizontaal, vormen een 
hoek van 30° met de horizontale) werken samen en zijn makkelijk te begrijpen en te testen door 
iemand rond te draaien op een stoel. Daarnaast werken ook het posterieure kanaal links en het 
anterieure rechts samen (en omgekeerd). Dit is evenwel complexer, maar ook hier bestaan toestellen 
om de patiënt in dit vlak te kunnen ronddraaien. Het zijn vooral deze semicirculaire kanalen die 
evolutionair zeer oud zijn. [Afb. 9, onder]
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De haarcellen van de semicirculaire kanalen zijn 
geclusterd in een blad van cellen, de crista ampullaris, 
een lokale verdikking in een andere verdikking, de 
ampulla. De cilia van deze cellen liggen in een 
gelatineuze klep, die ook hier cupula genoemd wordt en 
het lumen van de ampulla lokaal opvult. De ampulla is 
verder met endolymfe gevuld.
[Afb. 10, links] 

Alle haarcellen hebben een kinocilium dat in dezelfde 
richting georiënteerd staat, dus in één semicirculair 
kanaal hebben alle cellen dezelfde oriëntatie. 
[Afb. 11, onder]
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III.2. Fysiologie van de semi-circulaire kanalen

De effectieve stimulus voor de semicirculaire kanalen is een verandering in rotatiesnelheid. 
Aanvankelijk beweegt het endolymfe niet door inertie. Door de beweging (zwaartekracht) buigt de 
cupula af (1) en zo ook de cilia, waardoor de membraanpotentiaal verandert (depolarisatie of 
hyperpolarisatie afhankelijk van de voorkeursrichting van het kanaal). Dit geldt voor alle haarcellen en 
zenuwvezels. Vervolgens zal de endolymfe haar beweging synchroniseren met de feitelijke beweging 
en de elastische cupula zal terug op haar oorspronkelijke plaats terechtkomen (2), waardoor de 
respons afneemt. Wanneer de feitelijke beweging stopt, zal de inerte endolymfe de cupula in de 
andere richting afbuigen (3) en pas wanneer de endolymfe stilvalt, zal de positie van de cupula door 
elasticiteit normaliseren (4). [Afb. 12, onder]

III.3. Fysiologie van de eerste orde neuronen van de SC kanalen
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De eerste orde neuronen volgen getrouw de 
beweging van de cupula. Indien deze door de 
rotatiebeweging wordt afgebogen, zal een 
depolarisatie of hyperpolarisatie optreden. De 
normalisatie van de snelheid van de endolymfe en 
de elasticiteit van de cupula zorgen voor een 
adaptatie in het antwoord. Wanneer de cupula 
daarop weer wordt afgebogen, maar nu in 
tegengestelde richting, krijgen we een 
tegengesteld antwoord. Wanneer de endolymfe tot 
stilstand komt, adapteert dit antwoord opnieuw. 
[Afb. 13, links]
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Door de links-rechts spiegelsymmetrie, zal het antwoord links en rechts tegengesteld zijn. Men spreekt 
van een push-pull-systeem. [Afb. 14, onder]

Voor wat betreft de andere kanalen (anterieur en posterieur) is de fysiologie van de responsen 
gelijkaardig, doch moeilijker theoretisch te benaderen.

53



Auditie en vestibulair systeem

IV. Centrale banen en reflexen

De centrale vestibulaire pathways coördineren en integreren informatie van hoofd- en oogbewegingen 
en controleren de motorneuronen verantwoordelijk voor hoofd-, oog- en lichaamspositie. De eerste 
orde neuronen van otolietorganen en semicirculaire kanalen vormen de pars vestibularis van de 
achtste craniale zenuw en projecteren naar de ipsilaterale vestibulaire nucleus (waar ook input 
toekomt vanuit cerebellum, visueel systeem en somatisch systeem). [Afb. 15, onder]

De laterale vestibulaire nucleus ontvangt voornamelijk informatie uit de otolietorganen en 
vormt de laterale vestibulospinale tractus, die projecteert naar de motorneuronen van de 
ledematen. Deze is voornamelijk belangrijk voor houdingsreflexen, vb. het beletten dat we na 
struikelen over een steen vallen en dit door beencorrectie.
De mediale vestibulaire nucleus ontvangt voornamelijk input uit de semicirculaire kanalen en 
gaat via de FLM (fasciculus longitudinalis medialis) de mediale vestibulospinale tractus 
vormen. Van hier zijn voornamelijk projecties naar oog- en nekspieren voor stabilisatie van de 
blikrichting.
Uiteraard is het systeem net iets complexer dan dat, en projecteren de otolietorganen ook 
deels naar mediaal, en de semicirculaire kanelen ook deels naar lateraal.
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De vestibulaire tractus (zowel lateraal als 
mediaal) projecteren doorheen de 
hersenstam, en axonen van de laterale 
tractus projecteren nog verder naar het 
ruggenmerg, waar synaps gevormd wordt 
met motorneuronen. 
[Afb. 16, links]

Net als de andere sensoriële systemen, 
projecteert het vestibulair systeem ook via 
de thalamus (VP nucleus) naar de 
neocortex, voornamelijk gebieden dichtbij 
M1 en S1. Alhoewel deze rol onduidelijk 
is, moet er een belangrijke integratie zijn 
op corticaal niveau, waardoor de cortex 
permanent een beeld heeft van de 
lichaamshouding en de oriëntatie in de 
ruimte (met het oog op planning en 
uitvoering van gecoördineerde beweging).



Auditie en vestibulair systeem

V. VOR: vestibulo-oculair reflex

Een belangrijke functie van het centrale vestibulair systeem is om de ogen op een punt gericht te 
houden ook al bewegen we hevig. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vestibulo-oculaire reflex (VOR). 
Deze stabilisatie van de blikrichting is erg belangrijk, vb. stappen, schrijven… Input vanuit vestibulaire 
organen zorgt voor onmiddellijke compensatoire (tegengestelde) oogbeweging bij beweging van het 
hoofd. Hiervoor is geen visuele input vereist, d.w.z. dat de VOR ook in het donker werkt. De VOR kan 
nooit worden uitgeschakeld, tenzij in pathologische omstandigheden. Ook kan de VOR theoretisch 
overwonnen worden via andere circuits.

In principe zal een beweging van 10° naar links met het hoofd een correctie van 10° naar rechts met 
de ogen veroorzaken. Deze gain (versterkingsfactor) is aanpasbaar. Dit gebeurt vb. bij het dragen van 
een bril, waarbij de compensatie van de koppeling tussen ogen en hoofd moet worden aangepast. Bij 
een holle lens (minder visuele graden op de retina) moet minder worden gecompenseerd, bij een bolle 
lens (meer visuele graden) is meer compensatie noodzakelijk. 
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Hoe werkt het VOR? Veronderstel een beweging met het hoofd naar links. Deze activeert het linker 
labyrint (onevenwicht links/rechts). Axonen van het linker horizontaal kanaal sturen signalen naar de 
linker vestibulaire nucleus. Deze zendt excitatorische axonen naar de contralaterale nucleus abducens 
(nc. VI), vanwaar motorneuronen de laterale rectus van het rechter oog doet contraheren. Daarnaast 
is er een projectie vanaf de nc. abducens die contralateraal (dus ipsilateraal van de betrokken nc. VIII) 
de nucleus oculomotorius (III) zal activeren, waardoor de mediale rectus links zal contraheren. De 
oogbeweging naar rechts kan nu worden uitgevoerd, maar dan enkel indien de antagonistische 
spieren relaxeren. Daarom zal de linker vestibulaire nucleus de ipsilaterale nc. VI inhiberen, waardoor 
de laterale rectus aan de linkerzijde relaxeert, en de contralaterale nc. III niet meer gestimuleerd 
wordt. [Afb. 17, vorige pagina]

VI. Vestibulaire pathologie

Het vestibulaire systeem kan op variabele wijze worden beschadigd, vb. door hoge dosissen 
streptomycine. Mensen met bilaterale laesies in het labyrint hebben enorme moeilijkheden om te 
fixeren op visuele targets. Zelfs de pulsaties van het hoofd door het hartritme kunnen 
duizelingwekkend zijn. Ze hebben het gevoel dat de wereld rond hen draait, en hebben moeilijkheden 
om te wandelen, te staan, een boek te lezen (enkel indien ze hun hoofd stilzetten in de ruimte). Na 
verloop van tijd zal het brein zich wel een beetje hieraan aanpassen, waardoor de mensen zich op 
visuele informatie gaan baseren om de stand van het lichaam te bepalen. 

Vele pathologieën van het vestibulair systeem gaan samen met een gevoel van nausea. Daarenboven 
kan informatie van links en rechts vestibulair enerzijds, en visuele informatie anderzijds, elkaar 
tegenspreken. Op een boot zal het visueel systeem zeggen dat we stilstaan, terwijl ons vestibulair 
systeem voortgaat op de deining van de boot op het water. Dit veroorzaakt ook nausea. Een pseudo-
wetenschappelijke verklaring voor deze nausea is dat onze voorouders die nausea kregen, opdat ze 
niet meer door de bomen zouden slingeren (aangezien ze dus te misselijk waren om dat te doen).

VI.1. Nystagmus: fysiologisch, spontaan en optokinetisch

Nystagmus is een volstrekt normaal fenomeen: indien we draaien, kunnen we met onze ogen 
natuurlijk niet blijven corrigeren, en is er een bepaald punt waarop ons oog weer een snelle beweging 
moet maken in de tegengestelde richting. Dit is fysiologische nystagmus. Indien dit in rust echter ook 
gebeurt (= objectief verschijnsel), dan is er een probleem. Ook hier is er een onevenwicht in de 
responsen van beide labyrinten, waardoor mensen een rotatie voelen, wat aanleiding geeft tot nausea. 
Ten slotte is er nog een optokinetische nystagmus, die optreedt bij het volgen van objecten bij een 
trein, maar die heeft niets te maken met het vestibulair systeem. [Afb. 18, onder]
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VI.2. Calorische proeven

Bij een vestibulair probleem, is het belangrijk te weten in welk labyrint het probleem zich situeert. 
Daarom gebruikt men calorische proeven. Hierbij gaat men uit van convectiestromen op basis van 
kleine temperatuursverschillen, die de cupula zullen doen bewegen en dus een gevoel van 
onevenwicht veroorzaken. Indien normaal, zal een VOR worden uitgelokt. [Afb. 19, onder]

In geval van coma worden calorische proeven samen met de VOR gebruikt om hersendood vast te 
stellen. Bij hersenstamlaesies die voldoende laag gesitueerd zijn, zijn VOR en calorische proeven 
negatief. [Afb. 20, onder]
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