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in een rustige omgeving. De  onderlinge  verschillen in de vaardigheid om spraak te 

onderliggende factoren, die deze grote variatie in het verstaan van spraak verklaren, beter 

mate is er aandacht voor de rol van niet-auditieve factoren, zoals werkgeheugencapaciteit 

relaties tussen klinisch toepasbare talige maten en de vaardigheden in het verstaan van 

werden woordherkenning (i.e., lexicale toegang, de toegang tot woorden in het mentale 

met beperkte auditieve vermogens. Om die reden was er behoefte aan een test die het 

auditieve vermogens. Bovendien moesten talige vaardigheden zodanig worden getest 
dat de uitkomsten niet werden beïnvloed door de auditieve beperkingen. De eerste 
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waren sterk gecorreleerd. Uit deze onderzoeksresultaten bleek dat de tests die momenteel 

op verschillende maten voor het verstaan van spraak in ruis. De deelnemers aan dit 

met auditieve vermogens of biomedische factoren werd beperkt. Talige vaardigheden 
werden in kaart gebracht met visuele tests voor het meten van lexicale toegang en 
woordenschatgrootte. Deze tests werden gekozen omdat ze talige vaardigheden meten 

test als de responsen van deelnemers werden gescoord op basis van correct herhaalde 
sleutelwoorden in plaats van het correct herhalen van de volledige zin.

het meten van de vaardigheid in lexicale toegang werden twee bekende testmethodes 

Uit een evaluatie van de uitkomstmaten bleek dat de vaardigheid van lexicale toegang 
het best kon worden gemeten met de gecombineerde resultaten van de twee tests. 
Non-native luisteraars presteerden beduidend minder goed dan native luisteraars op de 

studiegroep en een kleiner deel in de twee groepen met native luisteraars. De resultaten 

Samenvatting



516088-L-bw-Kaandorp516088-L-bw-Kaandorp516088-L-bw-Kaandorp516088-L-bw-Kaandorp
Processed on: 2-1-2018Processed on: 2-1-2018Processed on: 2-1-2018Processed on: 2-1-2018 PDF page: 167PDF page: 167PDF page: 167PDF page: 167

die in dit hoofdstuk worden beschreven, toonden aan dat de tests voor lexicale decisie 

talige en cognitieve maten en verschillende maten voor spraakverstaan werd onderzocht 

met visuele tests voor lexicale toegang en woordenschatgrootte. Daarnaast werden de 

Verder werden biomedische en audiologische factoren onderzocht. Er werden geen 

hielden met een beter werkgeheugen en een kortere duur van gehoorverlies. Betere 

postoperatieve factoren suggereren dat een kleinere verbale werkgeheugencapaciteit en, 
in mindere mate, een minder snelle lexicale toegang het verstaan van spraak beperken 

interactie tussen maten van talige vaardigheden in het auditieve domein en het verstaan 

dat de relatie tussen visuele lexicale toegang en het verstaan van spraak in ruis minder 
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onderzoeken op de uitkomsten van een auditieve

te maken van een andere strategie voor lexicale toegang dan normaal horende luisteraars 

stimuli. Deze resultaten tonen aan dat het meten van vaardigheden in lexicale decisie, 

Het laatste hoofdstuk bespreekt de bevindingen van de beschreven onderzoeken en hun 

gebruikers. De resultaten tonen aan dat het meten van het verstaan van eenlettergrepige 

van spraak in ruis en wordt minder beïnvloed door cognitieve en talige vaardigheden.  De 
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in het spraakverstaan na cochleaire implantatie te volgen. Omdat het verstaan van zinnen 

om het auditief functioneren in alledaagse luistersituaties te evalueren. Als luisteraars 

goede talige en cognitieve vaardigheden te beperken. De studieresultaten geven aan dat 
het in kaart brengen van talige vaardigheden en werkgeheugen in de visuele modaliteit 

de operatie. Daarnaast kunnen de resultaten van deze tests, in combinatie met auditieve 
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