
VU Research Portal

Where Language and Hearing Meet

Huysmans, E.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Huysmans, E. (2017). Where Language and Hearing Meet: Consequences of Congenital Hearing Impairment on
the Production and Reception of Language in Adults. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije
Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/14337c5c-9a32-45e0-81da-45ab27b625cc


Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016

506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans



Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016

506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans

Samenvatting



Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016

506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans



Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016Processed on: 14-12-2016

506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans506782-L-bw-huysmans

183

Samenvatting

Mensen die slechthorend zijn vanaf de geboorte ontwikkelen hun orale taal met een 

verminderde auditieve input, ook als ze hoortoestellen of een cochleair implantaat gebruiken. 

Onderzoek bij kinderen met aangeboren slechthorendheid toont aan dat dit de verwerving 

van de taal beïnvloedt. Met name de ontwikkeling van morfosyntaxis, het leren van 

structuren voor woord- en zinsvorming, blijkt in het geval van slechthorendheid kwetsbaar 

te zijn. De centrale vraag in dit proefschrift is of matige tot ernstige congenitale (aangeboren) 

slechthorendheid (afgekort als CSH) leidt tot blijvende problemen bij het produceren en 

het verstaan van taal bij volwassenen. In verschillende studies werden talige vaardigheden 

gemeten in twee modaliteiten (auditief en visueel) en in twee domeinen van taalverwerking 

(taalproductie en taalreceptie). De vaardigheden van volwassenen met congenitale 

slechthorendheid (CSH) werden vergeleken met die van normaalhorende volwassenen (NH) 

en/of met die van volwassenen die slechthorend werden nadat ze hun taal hadden ontwikkeld 

(zogenaamde verworven slechthorendheid (VSH)). Omwille van de verwachte kwetsbaarheid 

in de ontwikkeling van morfosyntaxis richtten de studies in dit proefschrift zich specifiek op 

verschillen in het gebruik van morfosyntactische kennis tussen de groepen.

Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven de resultaten van een studie naar de vaardigheden van 

volwassenen in de productie van gesproken en geschreven taal in het Nederlands. Twee 

groepen namen deel aan deze studie, namelijk volwassenen met matige tot ernstige CSH en 

NH volwassenen. Uit analyses van de taalsamples van de deelnemers blijkt dat de groepen 

niet van elkaar verschillen met betrekking tot de syntactische complexiteit van hun uitingen 

in gesproken en geschreven taal. Wel maken volwassenen met CSH significant meer 

morfosyntactische fouten dan NH volwassenen. Dit verschil wordt enkel gevonden voor de 

gesproken taalproductie en niet voor de productie van geschreven taal. Volwassenen met 

CSH hebben met name moeite met het correcte gebruik van werkwoordsvervoegingen 

in de tegenwoordige tijd, het gebruik van lidwoorden in contexten waarin die niet kunnen 

worden weggelaten en met het gebruik van bijwoorden. De fouten betreffen aspecten van 

het Nederlands die perceptueel weinig opvallend (saillant) zijn, waardoor ze minder goed 

worden waargenomen in het geval van slechthorendheid. Ook worden fouten gemaakt bij 

het toepassen van grammaticale regels waarvan bekend is dat ze relatief complex zijn om te 

verwerven. Samenvattend geven de onderzoeksresultaten van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 aan 

dat volwassenen met matige tot ernstige CSH in de gesproken taalproductie zwakheden in het 

gebruik van specifieke morfosyntactische markers vertonen die niet tot uiting komen bij het 

produceren van geschreven taal. Het type fouten dat de volwassenen met CSH maken, lijkt te 

kunnen worden toegeschreven aan de perceptuele beperkingen tijdens de periode waarin de 

taal werd verworven.

De bevinding dat de groepen van elkaar verschillen in morfosyntactische correctheid in de 

gesproken taalproductie, maar niet in geschreven taalproductie lijkt te kunnen worden 

verklaard vanuit de zogenaamde ‘vulnerable marker hypothesis’. Deze hypothese stelt dat 

uitvoeringsfouten in het gebruik van morfosyntactische markers die kwetsbaar zijn in hun 
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verwerving alleen voorkomen wanneer de verwerkingscapaciteit van het taalproductiesysteem 

onder druk staat. Het verschil in uitkomsten tussen de modaliteiten wijst erop dat de cognitieve 

eisen die gesteld worden aan het produceren van geschreven taal het taalproductiesysteem 

minder onder druk lijken te zetten dan wanneer gesproken taal wordt geproduceerd. Uit de 

resultaten blijkt verder dat het aantal fouten dat volwassenen met CSH in beide modaliteiten 

maken in verband staat met de ernst van het gehoorverlies tijdens hun kindertijd: meer fouten 

worden gemaakt door volwassenen met een groter gehoorverlies bij de geboorte. Deze relatie 

past binnen de ‘inconsistent access account’, een verklaring die voorspelt dat de ernst van de 

gevolgen van aangeboren slechthorendheid afhankelijk is van de mate waarin de toegang tot 

talige input wordt beperkt door de slechthorendheid. De studieresultaten zoals beschreven in 

hoofdstuk 2 en 3 blijken dus in overeenstemming te zijn met eerder beschreven hypothesen 

en verklaringen.

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift introduceert de ‘distortion-sensitivity methode’. Met deze 

methode kan worden onderzocht in hoeverre mensen bij het uitvoeren van een bepaalde taak 

gebruik maken van specifieke informatie in het stimulusmateriaal. In twee groepen volwassenen 

die duidelijk van elkaar verschilden in taalvaardigheid, namelijk bij moedertaalsprekers en niet-

moedertaalsprekers van het Nederlands, werd het gebruik van specifieke talige informatie bij 

het herkennen van zinnen in kaart gebracht. Deelnemers werden getest in het verstaan van 

akoestisch aangeboden zinnen in ruis (gemeten met de Speech Reception Threshold (SRT) test), 

alsook in het herkennen van visueel aangeboden zinnen die gedeeltelijk werden verborgen door 

een balkenpatroon (Text Reception Threshold (TRT) test). Volwassenen voor wie Nederlands 

niet de moedertaal is, behalen in beide tests een lagere score dan de moedertaalsprekers. 

De TRT test werd aanvullend gebruikt om te onderzoeken of dit groepsverschil kon worden 

toegeschreven aan verschillen in het gebruik van specifieke talige informatie uit de zinnen. 

Hiervoor werd de TRT test afgenomen met Nederlandse zinnen waarin syntactische, lexicale 

of semantische informatie was verstoord. Niet-moedertaal sprekers blijken bij het uitvoeren 

van de TRT test minder gehinderd te worden door verstoringen van syntactische en lexicale 

informatie in zinnen dan moedertaalsprekers. De lagere score van de niet-moedertaalgroep 

op de oorspronkelijke TRT test lijkt dus te kunnen worden toegeschreven aan een verminderd 

gebruik van syntactische en lexicale informatie. De studieresultaten geven aan dat de 

distortion-sensitivity methode geschikt is om het gebruik van talige cues bij het herkennen van 

zinnen te onderzoeken bij mensen die van elkaar verschillen in taalvaardigheid. Deze methode 

werd daarom ook toegepast in de studies van hoofdstuk 5 en 6, waarin het gebruik van talige 

kennis bij het verstaan van zinnen werd onderzocht bij, onder andere, CSH volwassenen. 

Om een talig signaal te interpreteren gebruiken mensen informatie uit wat ze waarnemen 

(zogenaamde bottom-up verwerking), aangevuld met contextuele en talige kennis 

(zogenaamde top-down verwerking). Het doel van de onderzoeken in hoofdstuk 5 en 6 was 

om na te gaan of het top-down gebruik van talige kennis bij het verstaan van taal (taalreceptie) 

wordt benadeeld door talige zwakheden die een gevolg zijn van slechthorendheid tijdens de 
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periode van taalverwerving. De studie in hoofdstuk 5 onderzocht taalreceptie in de visuele 

modaliteit, terwijl hoofdstuk 6 onderzoeksresultaten beschrijft voor het verstaan van taal 

in de auditieve modaliteit. In hoofdstuk 5 worden drie groepen volwassenen met elkaar 

vergeleken: volwassenen met matige tot ernstige congenitale slechthorendheid (CSH), 

volwassenen die slechthorend zijn geworden na het verwerven van hun orale taal (ook 

‘verworven slechthorendheid’ (VSH) genoemd) en volwassenen met een normaal gehoor 

(NH). Zinsherkenning werd getest in een modaliteit waarin de waarneming van de zinnen niet 

wordt beïnvloed door slechthorendheid, nl. in de visuele modaliteit. De taalvaardigheid van de 

volwassenen werd in kaart gebracht door de morfosyntactische correctheid van hun gesproken 

taalproductie te analyseren. Herkenning van visueel aangeboden zinnen werd onderzocht 

met de TRT test, afgenomen met grammaticaal correcte Nederlandse zinnen en met zinnen 

waarin morfosyntactische informatie was verstoord. Door gebruik te maken van de distortion-

sensitivity methode kon in kaart worden gebracht in hoeverre de groepen deelnemers van 

elkaar verschillen in het gebruik van specifieke morfosyntactische informatie bij het herkennen 

van zinnen. De eerdere uitkomsten uit hoofdstuk 2 worden in deze studie bevestigd en 

uitgebreid: volwassenen met CSH maken meer fouten in hun gesproken taalproductie dan 

volwassenen met een goed gehoor (NH), terwijl hierin geen verschil wordt gevonden tussen 

de VSH en de NH volwassenen. Deze bevindingen impliceren dat het vaker voorkomen van 

fouten in de gesproken taalproductie van volwassenen met CSH een gevolg lijkt te zijn van 

het gehoorverlies op jonge leeftijd, en niet van het huidige gehoorverlies. Ondanks het feit 

dat de taalproductievaardigheid van volwassenen met CSH negatief was beïnvloed door 

hun aangeboren matig tot ernstig gehoorverlies, behalen zij geen zwakkere score bij het 

herkennen van visueel aangeboden zinnen. Ook worden geen verschillen gevonden t.o.v. de 

andere groepen in het gebruik van morfosyntactische kennis bij het uitvoeren van de TRT taak. 

Het herkennen van korte zinnen gepresenteerd als gemaskeerde tekst, lijkt op basis van deze 

data dus niet te worden beïnvloed door matige tot ernstige CSH.

In hoofdstuk 6 wordt de vraag beantwoord of het verwerven van taal met een auditieve 

beperking de mate beïnvloedt waarin bottom-up auditieve vaardigheden en top-down talige 

vaardigheden op volwassen leeftijd bijdragen aan het verstaan van akoestisch aangeboden 

zinnen. De onderliggende gedachte bij deze onderzoeksvraag is dat bottom-up auditieve 

vaardigheden beïnvloed worden door het huidige gehoorverlies, terwijl het top-down gebruik 

van talige kennis mogelijk wordt beïnvloed door het effect van aangeboren slechthorendheid 

op de verwerving van deze kennis. De studie uit hoofdstuk 6 werd uitgevoerd bij dezelfde 

groepen volwassenen met aangeboren (CSH) en verworven (VSH) slechthorendheid als die 

in hoofdstuk 5. De distortion-sensitivity methode werd toegepast om te onderzoeken of 

eventuele verschillen tussen de groepen in het zinsverstaan kunnen worden toegeschreven 

aan verschillen in het gebruik van specifieke morfosyntactische kennis bij het uitvoeren van 

de taak. Grammaticaal correcte Nederlandse zinnen en zinnen met een morfosyntactische 

fout werden in een stille omgeving aangeboden via een luidspreker, terwijl de deelnemers 
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gebruik maakten van hun eigen hoortoestel(len) of cochleair implantaat. De volwassenen met 

CSH blijken grammaticaal correcte zinnen minder goed te verstaan dan de volwassenen met 

VSH. Er blijkt echter geen verschil te zijn in de mate waarin de deelnemers bij het verstaan van 

zinnen gehinderd worden door de morfosyntactische verstoringen in het stimulusmateriaal. 

De gevonden verschillen in zinsverstaan tussen de groepen kunnen dus niet worden 

toegeschreven aan verschillen in het gebruik van morfosyntactische kennis. 

Naast de beoordeling van de data volgens de principes van de distortion-sensitivity methode 

werden regressie-analyses uitgevoerd. Het doel van deze analyses was om binnen elke groep de 

bijdrage te onderzoeken aan het auditief zinsverstaan van bottom-up auditieve vaardigheden 

(in kaart gebracht met de cijfers-in-ruis test) en top-down talige vaardigheden (in kaart 

gebracht via analyse van de morfosyntactische correctheid van een gesproken taalsample). 

De voorspellende waarde van deze factoren blijkt verschillend te zijn binnen de twee groepen: 

variantie in het auditief zinsverstaan wordt binnen de groep VSH volwassenen in ruimere mate 

verklaard door bottom-up auditieve vaardigheden dan binnen de groep CSH volwassenen. 

De maat voor talige vaardigheden blijkt binnen de CSH groep wel een significante bijdrage 

te leveren aan het auditief verstaan van zinnen, maar niet binnen de VSH groep. Uit regressie-

analyses op de visuele data uit hoofdstuk 5 blijkt dat de talige maat ook (een deel van) de 

variantie in het herkennen van visueel aangeboden zinnen verklaart binnen de CSH groep, 

terwijl dit niet het geval is binnen de VSH-groep. Deze bevindingen geven aan dat het verstaan 

van zinnen op volwassen leeftijd wordt benadeeld door het effect van matige tot ernstige CSH 

op de taalvaardigheid, onafhankelijk van de modaliteit waarin de zinnen worden aangeboden. 

Verder onderzoek is nodig om meer specifiek inzicht te krijgen in de mechanismes binnen het 

proces van zinsherkenning die zijn aangedaan door matige tot ernstige CSH.

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift evalueert en overschouwt de resultaten van de 

verschillende onderzoeken. Samenvattend blijkt dat de lange-termijn gevolgen van matige 

tot ernstige aangeboren slechthorendheid op de productie en receptie van taal subtiel 

doch relevant zijn. Voor professionals die zorg en begeleiding bieden aan jonge kinderen 

met CSH levert dit onderzoek inzichten op in de specifieke aspecten van het Nederlands die 

kwetsbaar zijn als ze worden verworven met een verminderd gehoor. In de algemene discussie 

benadrukken we het belang van fijnmazige taalkundige diagnostiek bij kinderen met CSH, 

zowel vroeg in de taalontwikkeling als in de daaropvolgende periode waarin meer verfijnde 

morfosyntactische kennis wordt verworven. Wellicht kunnen lange-termijn effecten van 

CSH op de productie en receptie van taal worden voorkomen door binnen de logopedische 

behandeling expliciet aandacht te besteden aan de morfosyntactische aspecten die, zoals 

blijkt uit de studies van dit proefschrift, het meest kwetsbaar zijn als het Nederlands verworven 

wordt met een verminderd gehoor.


