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De pupil response/grootte weerspiegelt luisterinspanning: interacties tussen 
slechthorendheid, hoortoesteltechnologieën en taakmoeilijkheden tijdens 
spraakherkenning
Het is niet precies duidelijk hoe het gehoor van een persoon samenhangt met zijn of haar 
cognitieve capaciteiten, zijn of haar vermogen om spraak te verstaan en de inspanning 
die dat kost. Er bestaan diverse studies waarin naar deze samenhang is gekeken. Veelal 
ging het dan echter om onderzoek waarin alleen normaal horende personen deelnamen. 
Daarom is nog onduidelijk hoe de genoemde factoren met elkaar samenhangen bij mensen 
met slechthorendheid. Het doel van dit proefschrift was om daar meer duidelijkheid 
over te krijgen en tevens te onderzoeken welke hoe hoortoestellen en – meer specifiek - 
ruisonderdrukking de relatie tussen die factoren beïnvloeden. Het proefschrift omvat vier 
wetenschappelijke studies. 
De eerste studie was een systematische review van de literatuur naar de relatie tussen 
luisterinspanning enerzijds en slechthorendheid en hoortoestellen anderzijds. Het 
onderwerp ‘luisterinspanning’ geniet momenteel grote wetenschappelijke belangstelling. 
Hierdoor neemt het aantal studies en de gebruikte methoden drastisch toe. Wat is de 
huidige stand van de wetenschap? De resultaten van de systematische review lieten zien 
dat slechthorende personen zich tijdens luisteren in het algemeen méér inspannen dan 
hun normaal horende leeftijdsgenoten. Wat nu nog niet duidelijk is, is of de mate waarin 
slechthorenden zich inspannen afhankelijk is van de hoeveelheid rumoer op de achtergrond. 
We weten immers dat slechthorenden vooral in rumoerige omstandigheden moeite hebben 
met verstaan. Uit de systematische review bleek verder dat er geen hard wetenschappelijk 
bewijs is voor het feit dat hoortoestellen luisterinspanning verminderen. Dat heeft vooral 
te maken met het feit dat er nog weinig echt vergelijkbare studies zijn. De methodes die 
worden gebruikt zijn verschillend, evenals de condities waarin spaakverstaanbaarheid 
wordt getest. 
In het dagelijks leven kunnen de luisteromstandigheden heel verschillend zijn. Soms is het 
heel stil met weinig geluid op de achtergrond (de zogenaamde signaal-ruis verhouding is 
dan heel hoog). Soms is er veel omgevingslawaai (de signaal-ruis verhouding is dan heel 
laag). Ook het soort omgevingslawaai kan verschillen. Er kunnen veel mensen door elkaar 
praten, of er is een constante geluidsbron aanwezig, bijvoorbeeld het gezoem van een airco. 
De tweede studie richtte zich op het systematisch onderzoeken van de verstaanbaarheid van 
spraak én de daarmee gepaard gaande luisterinspanning van slechthorenden en normaal 
horende luisteraars in verschillende luisteromstandigheden. Luisterinspanning werd 
gemeten met behulp van pupillometrie. Dat is het registeren van de grootte van de pupil van 
het oog. Hoe wijder de pupil, hoe meer inspanning er over het algemeen wordt geleverd. 
De mate van verstaanbaarheid werd gevarieerd van 0% tot 100%. De resultaten lieten een 
interactie zien tussen het gehoor van de luisteraar (goed of slecht) en het spraakverstaan 
(gemeten als % correct) over de reeks van lage tot hoge signaal-ruis verhoudingen. Die 
interactie was er zowel wanneer er een storende spreker op de achtergrond te horen 
was als wanneer er een constante geluidsbron aanwezig was. Deze interactie was er ook 
voor de analyses met de pupilresponse (luisterinspanning) als uitkomstmaat. Normaal 
horende luisteraars leverden maximale inspanning in een relatief klein gebied van 
spraakverstaan (rond de 50%). De luisterinspanning van slechthorenden had echter een 
veel vlakker patroon en strekte zich uit over een breder gebied (van lage verstaanbaarheid 
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tot heel goede verstaanbaarheid). Met andere woorden: wanneer luisteren vrij makkelijk 
werd doordat de hoeveelheid achtergrondlawaai aanzienlijk verminderde, bleef de 
luisterinspanning van slechthorende luisteraars toch nog relatief hoog, in tegenstelling tot 
de inspanning van normaal horende luisteraars. In de derde studie (hoofdstuk 4) hebben 
we onderzocht of iemands cognitieve vaardigheden invloed hebben op de relatie tussen 
achtergrondrumoer en inspanning. Van dezelfde slechthorende en normaal horende 
luisteraars werden hun werkgeheugencapaciteit, taalvaardigheid, en hun vermogen om 
storende informatie te negeren, gemeten. Luisteraars (zowel normaal- als slechthorende) 
met goede cognitieve vaardigheden konden – in vergelijking met mensen met minder goede 
cognitieve vaardigheden – beter verstaan. Ook hadden ze een grotere pupil reactie (d.w.z. 
ze leverden meer luisterinspanning). Het lijkt er dus op dat betere cognitieve vaardigheden 
de luisteraars in staat stellen om  cognitieve of mentale vaardigheden beter te benutten 
en zodoende hun prestaties op de spraakverstaanbaarheidstest te verhogen, vooral in 
moeilijker luistersituaties (met veel achtergrondlawaai).
Hoortoestellen zijn ontworpen om de hoorbaarheid van geluiden te verbeteren en een betere 
spraakverstaanbaarheid te bevorderen in stille en rumoerige situaties. Ook gebruikers van 
hoortoestellen melden vaak dat communicatie in een rumoerige omgeving erg vermoeiend 
en inspannend is. Recent onderzoek geeft aan dat de inspanning kan worden verminderd 
met ruisonderdrukking-systemen in hoortoestellen. Het huidige bewijs betreft echter alleen 
een zeer beperkt aantal luisteromstandigheden. Het is dus nog steeds onduidelijk hoe 
gebruikers van hoortoestellen inspanning leveren in verschillende luisteromstandigheden en 
hoe dit samenhangt met het verstaan van spraak. Het doel van de vierde studie (hoofdstuk 5) 
was om te onderzoeken of ruisonderdrukking in commerciële hoortoestellen de inspanning 
van slechthorenden tijdens het verstaan van spraak kan verminderen. De prestatie en de 
pupil reactie werden gemeten in een groep ervaren hoortoestelgebruikers die commerciële 
hoortoestellen droegen. De luisteraars hoorden een spreker in een stationaire ruis of in 
een stoorgeluid bestaande uit de spraak van vier sprekers. Een vrij groot aantal signaal-ruis 
verhoudingen werden toegepast, en de ruisonderdrukking was daarbij actief of inactief. Voor 
beide types achtergrondrumoer vonden we een gunstig effect van de ruisonderdrukking 
op het verstaan en de luisterinspanning. Luisteraars bleken door de ruisonderdrukking 
beter in staat om spraak te verstaan in moeilijke condities, en de pupil reactie was kleiner 
in makkelijkere luistercondities. Dit duidt op verminderde luisterinspanning in alledaagse 
luistersituaties. In erg moeilijke luistersituaties werd de pupilresponse juist groter bij 
het gebruik van ruisonderdrukking. Dit komt waarschijnlijk omdat de luisteraars zonder 
ruisonderdrukking niet in staat waren om de spraak te verstaan en daardoor opgaven. Met 
ruisonderdrukking probeerden ze het weer en dit leidde tot een grotere pupil response.
Dit proefschrift draagt bij aan het begrip van de complexe relaties tussen gehoor, inspanning, 
en spraakverstaan. Uniek aan dit werk is de uitgebreide dataset met gegevens over het 
effect van gehoorverlies en ruisonderdrukking op spraakverstaan en de pupil reactie in veel 
verschillende luistercondities, inclusief dagelijkse luisteromstandigheden. De resultaten 
suggereren dat luisterinspanning afhangt van de interactie tussen de moeilijkheid van 
de luisterconditie en het gehoor van luisteraars. De toepassing van ruisonderdrukking in 
commerciële hoortoestellen geven slechthorende luisteraars weer de kans om spraak te 
verstaan in rumoerige situaties waarin ze zonder ruisonderdrukking zouden afhaken. In 
minder moeilijke situaties werd de inspanning lager door de ruisonderdrukking. 


