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HHHHeeeetttt    vvvveeeerrrrssssttttaaaaaaaannnn    vvvvaaaannnn    sssspppprrrraaaaaaaakkkk    iiiinnnn    fffflllluuuuccccttttuuuueeeerrrreeeennnndddd    aaaacccchhhhtttteeeerrrrggggrrrroooonnnnddddllllaaaawwwwaaaaaaaaiiii    eeeennnn    iiiinnnn    ggggaaaallllmmmm    

In het dagelijks leven kan het behoorlijk lastig zijn om goed te verstaan wat gezegd 
wordt. Dat komt onder meer doordat er vaak externe stoorzenders aanwezig zijn, 
zoals galm of achtergrondlawaai. Bovendien wordt het verstaan van spraak soms 
bemoeilijkt door interne factoren, zoals de aanwezigheid van een gehoorverlies. Zelfs 
als de spraak zelf hard genoeg is, melden slechthorenden vaak dat ze het wel kunnen 
horen, maar niet kunnen verstaan. Als het achtergrondlawaai niet constant van 
niveau is, zoals gebruikelijk in het dagelijks leven, nemen de verschillen tussen 
normaal- en slechthorenden alleen maar toe. 

Dit proefschrift beschrijft een serie onderzoeken naar het effect van deze interne 
en externe factoren op spraakverstaanbaarheid, na een korte algemene inleiding 
(Hoofdstuk 1). Het eerste deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 2, 3 en 4) gaat over het 
verstaan van spraak in fluctuerend achtergrondlawaai, ook wel aangeduid als ‘ruis’. Er 
wordt onderzocht hoe het komt dat slechthorenden, in vergelijking met 
normaalhorenden, minder profiteren van de relatief stille periodes in fluctuerende 
ruis. Het tweede deel (Hoofdstuk 5 en 6) concentreert zich op het effect van galm op 
spraakverstaan. Er wordt bepaald of het relatieve belang van ruis en galm bij het 
verstoren van spraakverstaan afhangt van het type gehoorverlies. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een experiment, waarin de drempel voor spraakverstaan-
baarheid (Speech Reception Threshold of SRT) werd gemeten in stationaire ruis en in 
verschillende soorten amplitude-gemoduleerde ruis, bij normaalhorenden, 
slechthorenden en normaalhorenden met een gesimuleerd gehoorverlies. De laatste 
groep bestond uit normaalhorenden die een extra maskeerruis kregen aangeboden, 
wat bij hen leidde tot een kunstmatig verhoogde gehoordrempel. Deze aanpak 
maakte het mogelijk te bepalen of verschillen in spraakverstaan te wijten zijn aan een 
verminderde hoorbaarheid, of aan verwerkingsproblemen in het oor, zoals een 
verlies aan spectrale of temporele resolutie. De resultaten laten zien dat verminderd 
spraakverstaan slechts deels samenhangt met verminderde hoorbaarheid. In plaats 
daarvan blijken auditieve temporele resolutie en leeftijd de bepalende factoren voor 
het verstaan van spraak in niet-stationair achtergrondlawaai. Samen verklaren deze 
twee factoren meer dan de helft van de verschillen tussen proefpersonen. Hun 
invloed blijkt met name samen te hangen met de verwerking van de hogere 
geluidsfrequenties.  
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Het gevonden leeftijdseffect zou samen kunnen hangen met cognitieve of andere 
niet-auditieve factoren. In Hoofdstuk 3 wordt deze suggestie nader onderzocht, door 
een experiment waarin niet alleen auditieve metingen werden gedaan, maar waarin 
daarnaast een visueel analogon van de SRT werd uitgevoerd: de Text Reception 
Threshold of TRT. De resultaten tonen aan dat spraakverstaan voor normaalhorenden 
met name samenhangt met niet-auditieve factoren. Voor slechthorenden blijken 
zowel auditieve als niet-auditieve factoren van belang te zijn bij het verstaan van 
zinnen in fluctuerend achtergrondlawaai. 

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van Hoofdstuk 3 verder uitgebreid met 
metingen in een grotere groep, leeftijds-gematchte normaal- en slechthorenden, 
waarbij ook cognitieve niet-auditieve testen werden gemeten. Het eerder gevonden 
leeftijdseffect blijkt inderdaad samen te hangen met het belang van niet-auditieve 
verwerking bij het verstaan van spraak in fluctuerende ruis. Met name een 
werkgeheugen-taak en de TRT blijken relevant voor de spraakverstaanbaarheid. Dit 
resultaat biedt mogelijkheden om in de klinische praktijk vast te stellen of 
verminderd spraakverstaan te wijten valt aan auditieve of niet-auditieve factoren. 

Het effect van galm op het verstaan van spraak wordt onderzocht in Hoofdstuk 5, 
waarin een model wordt geïntroduceerd om SRTs te voorspellen voor 
normaalhorenden in combinaties van niet-stationaire ruis en galm. Het model 
combineert twee andere spraakverstaanbaarheids-modellen, de recent uitgebreide 
Spraakverstaanbaarheids-Index (ESII) en de Spraak Transmissie Index (STI). 
Allereerst worden de effecten van galm op niet-stationaire ruis (het verminderen van 
ruisfluctuaties) en op de kwaliteit van spraak apart behandeld. Vervolgens wordt de 
ESII toegepast om een voorspelling te geven van de SRT in de ruis met verminderde 
modulaties. Het model blijkt inderdaad accurate voorspellingen te geven voor 
normaalhorenden. Bovendien wordt aangetoond dat het voordeel van ruismodulaties 
behoorlijk verminderd kan zijn als er galm aanwezig is. 

Hoofdstuk 6 bespreekt de ontwikkeling van een simpele adaptieve test, de 
drempel voor spraakverstaan in galm (SRRT), ontworpen om de hoeveelheid galm te 
bepalen die een individuele luisteraar kan verdragen om nog juist 50% van de 
aangeboden zinnen te verstaan. Door deze test toe te passen wordt aangetoond dat de 
Spraak Transmissie Index (STI) een goede maat is om aan te geven hoe goed een 
individuele slechthorende nog spraak verstaat in condities met galm en 
achtergrondlawaai. De aard van het gehoorverlies (ouderdom, congenitaal, of 
anderszins) blijkt daarbij geen rol te spelen. Door de SRRT kan het effect van galm of 



    
    

 

 181  

de verstaanbaarheid van zinnen heel direct gemeten worden, wat van pas kan komen 
bij het verder begrijpen van het veronderstelde belang van cognitieve factoren bij het 
luisteren in galm. 

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (Hoofdstuk 7) is een eindevaluatie. De 
conclusie is dat zowel auditieve als niet-auditieve factoren voor slechthorenden van 
belang zijn bij het verstaan van spraak, in het bijzonder in complexe luistersituaties 
met fluctuerende ruis of galm. Het belang van de ontwikkelde Text Reception 
Threshold als een mogelijkheid om de niet-auditieve component in het 
spraakverstaan te bepalen wordt verder onderstreept. Tenslotte wordt voorgesteld dat 
het meten van het spraakverstaan in complexe luistersituaties wordt opgenomen in 
standaard klinische procedures. Dat maakt het mogelijk om ook in de klinische 
praktijk zicht te krijgen op de uitdagingen van een slechthorende in het dagelijks 
leven. 


