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Samenvatting (summary in Dutch) 

 

Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen en valideren van 

spraakanalyse-technieken om de spraakkwaliteit van patiënten 

behandeld voor hoofd-halskanker (HHK) objectief te kunnen meten. Drie 

pilotstudies (hoofdstuk 2-4) en één validatiestudie (hoofdstuk 5) zijn 

uitgevoerd ter ontwikkeling van een objectief spraakanalyseprotocol. 

Diverse aspecten van spraakklanken zoals duur, spectrale informatie en 

‘feature-analyse’ (analyse van specifieke kenmerken van spraakklanken) 

werden onderzocht door middel van akoestisch-fonetische metingen en 

door middel van een artificieel neuraal netwerk (ANN). In de pilot- en 

validatiestudies zijn spraakklanken geanalyseerd waarvan bekend was 

dat die moeilijk te produceren zijn voor patiënten behandeld voor HHK. 

Coördinatieproblemen bij de afsluiting van het velum en de nasofarynx 

leiden vaak tot hypernasaliteit en incorrect geproduceerde velaire 

medeklinkers zoals /k/ en /x/. Door problemen met het spraakkenmerk 

stemhebbendheid worden stemhebbende medeklinkers zoals de /b/ and 

/d/ vaak stemloos geproduceerd en horen luisteraars een /p/ 

respectievelijk /t/. Nader onderzoek naar de inzetbaarheid van ANN ter 

beoordeling van spraakkwaliteit is beschreven in hoofdstuk 6. Tenslotte 

is de relatie tussen stemkwaliteit en slikfunctie onderzocht in hoofdstuk 

7. De bevindingen van dit proefschrift dragen bij aan de verdere 

ontwikkeling en validatie van een multidimensioneel spraakevaluatie-

protocol.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft een pilotstudie naar de rol van objectieve 

akoestisch-fonetische analyse in een multidimensioneel spraakevaluatie-

protocol. Spraakopnamen van 51 patiënten en van 18 controlesprekers 

zijn subjectief beoordeeld door getrainde beoordelaars (logopedisten) op 

verstaanbaarheid, hypernasaliteit, articulatie en door patiënten zelf aan 

de hand van vragen over spraak in een gevalideerde vragenlijst (de 

Spraak subschaal van de European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-H&N35). Formantwaarden van de 

eerste twee formanten (F1 en F2) van de klinkers /a/, /i/ en /u/, de 

oppervlakte van de klinkerdriehoek, en duur van de pressure release 

(drukopheffing) van /k/ en de spectrale helling van /x/ zijn gemeten. De 

waarden van de eerste en tweede formant zijn veelvouden van de 

frequentie van de grondtoon (F0) en zijn van belang voor de identificatie 



Samenvatting (summary in Dutch)

203

van klinkers. De waarde van de eerste formant wordt bepaald door de 

verticale tongpositie; de waarde van de tweede formant wordt bepaald 

door de horizontale tongpositie. De spectrale helling wordt 

waargenomen als luidheid. Een kwalitatief goede stem kenmerkt zich 

door sterke boventonen en een geleidelijke afname van de spectrale 

helling. Een slechtere stem heeft een sterke afname van de spectrale 

helling. 

 

Behandeling voor HHK kan resulteren in een minder goede aansturing 

van spieren en afwijkende anatomie en fysiologie van mond-, neus- en 

en keelholte met verminderde spraakkwaliteit tot gevolg. Resultaten van 

deze studie lieten zien dat verstaanbaarheid, hypernasaliteit en 

articulatie het best werden voorspeld door de klinkerdriehoek en de 

pressure release van /k/. Verklaarde variantie varieerde van 45% tot 74%. 

Objectieve akoestisch-fonetische analyse onderscheidden patiënten van 

controlesprekers: patiënten hadden een hogere F1 van /i/ en een lagere 

F2 van /i/ dan controlesprekers. Binnen de patiëntengroep bleek de 

pressure release van /k/ en de spectrale helling van /x/ het best 

onderscheid maakten wat betreft tumorlocatie en –stagiëring: patiënten 

met kleinere tumor hebben een langere pressure release van /k/ dan 

patiënten met grotere tumor. Patiënten met een orofaryngeale tumor 

hebben een steilere spectrale helling van /x/ dan patiënten met een 

tumor in de mondholte. Objectieve spraakparameters waren niet 

significant gecorreleerd aan spraakproblemen zoals gerapporteerd door 

patiënten. Er werd geconcludeerd dat objectieve akoestisch-fonetische 

analyse van spraak van patiënten behandeld voor HHK uitvoerbaar is en 

bijdraagt aan een multidimensioneel spraakevaluatieprotocol. Nader 

onderzoek is nodig om meer inzicht te verkrijgen in akoestisch-

fonetische analyse gecombineerd met andere spraakklanken die 

problematisch zijn voor patiënten behandeld voor HHK, zoals 

hypernasaliteit.  

 

In hoofdstuk 3 zijn de mogelijkheden van een tweede objectieve 

meetmethode beschreven in een pilotstudie naar hypernasaliteit. Uit 

eerder onderzoek is gebleken dat hypernasaliteit een veelvoorkomend 

probleem is voor patiënten behandeld voor HHK. Ze hebben vaak 

onvoldoende coördinatiemogelijkheden van het velum wat resulteert in 

hypernasale spraak. Analyse van het spraakkenmerk feature nasaliteit 
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werd uitgevoerd door middel van een artificieel neuraal netwerk (ANN). 

ANN berekent automatisch de hoeveelheid nasaliteit per tijdframe van 

.01 seconde. Het spraakkenmerk nasaliteit is gemeten in de klinkers /a/, 

/i/ en /u/, evenals over lopende spraak (voorgelezen tekst). 

Spraakopnamen van hetzelfde cohort van 51 patiënten en 18 

controlesprekers in hoofdstuk 2 werden subjectief beoordeeld op 

verstaanbaarheid, hypernasaliteit, articulatie en beoordelingen door 

patiënten zelf. Uit de resultaten is gebleken dat het spraakkenmerk 

nasaliteit zoals gemeten met ANN in /i/ en /a/ patiënten en 

controlesprekers van elkaar kan onderscheiden. Binnen de 

patiëntengroep zijn geen verschillen in nasaliteit gevonden wat betreft 

tumorstadiëring en –locatie. Nasaliteit in de klinkers /a/ en /i/ 

voorspelden het best de verstaanbaarheid (R2= 21.3%), terwijl nasaliteit 

in de klinker /a/ het best articulatie (R2= 48.7%) voorspelde. Nasaliteit in 

de klinkers /i/ en /u/ voorspelden het best hypernasaliteit (R2= 24.9%). 

Geconcludeerd werd dat nasaliteit zoals beoordeeld met ANN ook 

bijdraagt aan een multidimensioneel spraakevaluatieprotocol.  

 

In hoofdstuk 4 zijn akoestisch-fonetische en ANN analyses gebruikt 

om de kwaliteit van de medeklinkers /b/, /d/, /p/, /t/) te analyseren. De 

‘voice-onset-time’ in deze medeklinkers maakt onderscheid tussen 

stemhebbende (/b/ en /d/) en stemloze (/p/ en /t/) medeklinkers. 

Patiënten behandeld voor HHK kunnen moeilijkheden hebben met 

adequate coördinatie van articulatorische spraakstructuren en 

stembandtrilling. Vooral de orale drukopbouw die benodigd is voor deze 

medeklinkers gecombineerd met synchrone stopzetting van 

stembandtrilling in geval van stemloze medeklinkers kan lastig zijn. De 

hypothese is dat de duur van de VOT, voorafgaand aan de drukopheffing 

in stemhebbende medeklinkers, langer is bij patiënten vergeleken met 

controlesprekers, en dat de stilte voor de drukopheffing in stemloze 

medeklinkers meer stemhebbendheid bevat bij patiënten dan bij 

controlesprekers. In de huidige studie werden de medeklinkers /p, t, b, 

d/ geëxtraheerd uit spraakopnamen van 51 patiënten en de 18 

controlesprekers (hetzelfde cohort als in de eerdere studies). 

Akoestisch-fonetische analyses werden uitgevoerd om de duur van de 

VOT en de drukopheffing te meten. ANN werd gebruikt om het 

spraakkenmerk stemhebbendheid te meten. Uit de resultaten bleek dat 

objectieve akoestisch-fonetische en analyse van het spraakkenmerk 
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stemhebbendheid voor /b, d, p/ onderscheid maken tussen patiënten en 

controlesprekers. Binnen de patiëntengroep bleek dat /t, d/ onderscheid 

maken voor wat betreft tumorlocatie en –stagiëring. Wat betreft 

tumorlocatie bleek dat patiënten met een tumor in de mondholte een 

kortere drukopheffing van de stemloze medeklinker /t/ hadden 

vergeleken met patiënten behandeld aan een tumor in de orofarynx. 

Patiënten met grotere tumoren hadden minder stemhebbendheid 

gedurende VOT dan patiënten met kleinere tumoren. Deze patiënten 

hadden ook minder stemhebbendheid tijdens de pressure release van 

/d/. Metingen van het spraakkenmerk stemhebbendheid op bijna alle 

onderzochte medeklinkers waren significant gecorreleerd met articulatie 

en verstaanbaarheid, maar niet met zelfbeoordelingen door patiënten. 

Geconcludeerd werd dat objectieve akoestisch-fonetische analyse en 

metingen met ANN op de medeklinkers /p, t, b, d/ haalbaar zijn en ook 

bijdragen aan een multidimensioneel spraakevaluatieprotocol.  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft een externe validatiestudie van de 

spraakanalysetechnieken in de hierboven beschreven pilotstudies 

(hoofdstukken 2-4). In deze eerdere studies hebben we de objectieve 

akoestisch-fonetische en ANN analyses gescheiden getest (hoofdstukken 

2 en 3) en gezamenlijk getest op een aantal spraakklanken (hoofdstuk 

4). Deze studie is erop gericht deze objectieve spraakanalyses en alle 

spraakklanken multivariaat te valideren in het eerder gebruikte 

patiëntencohort van 51 patienten 6 maanden na behandeling en in een 

nieuw patiëntencohort (externe validatie). Dit tweede patiëntencohort 

bestond uit 64 patiënten, zes maanden tot negen jaar na behandeling 

voor HHK. Spraakkwaliteit werd subjectief geevalueerd op 

verstaanbaarheid, articulatie, en hypernasaliteit en door zelfevaluaties 

van patiënten (de spraak-subschaal van European Organisation for 

Research and Treatment of Cancer EORTC QLQ-H&N35). Akoestisch-

fonetische analyses werden verricht op de klinkers /a, i, u/, stop 

consonanten /k, p, b, d, t/ en fricatief /x/. ANN analyse van de feature 

‘nasalance’ werd gedaan over de klinkers /a, i, u/ en over lopende 

spraak; ANN analyse van de feature ‘stemhebbendheid’ werd verricht 

over de consonanten /p, b, d, t/.  

In patiënten cohort 1 werd subjectieve verstaanbaarheid voorspeld door 

akoestisch-fonetische analyses van /p/ en de klinkerdriehoek en door 

ANN analyse van /d/. Articulatie werd voorspeld door akoestisch-
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fonetische analyse van de klinkerdriehoek en ANN metingen van de 

feature ‘stemhebbendheid’ van /b/. Hypernasaliteit werd voorspeld door 

akoestisch-fonetische analyses van /a/, /x/ and /b/. Zelfevaluaties door 

patiënten werd voorspeld door akoestisch-fonetische analyses van /i/ en 

/k/ en door ANN analyse van /p/. De verklaarde variantie varieerde van 

redelijk (52.0% voor hypernasaliteit, 37.7% voor verstaanbaarheid en 

36.2% voor articulatie) tot matig (21.1% voor zelfevaluaties door 

patiënten).  

In cohort 2 werd verstaanbaarheid voorspeld door akoestisch-fonetische 

analyses van /a/, /i/ en /x/. Articulatie werd voorspeld door akoestisch-

fonetische analyses van de klinkerdriehoek en door ANN analyses van de 

feature ‘stemhebbendheid’ van /p/. Hypernasaliteit werd het best 

voorspeld door akoestisch-fonetische analyses van /p/ en /t/. 

Zelfevaluaties door patiënten werd het best voorspeld door akoestisch-

fonetische analyses van /u/ en /t/ en door ANN analyse van /d/. De 

verklaarde variantie varieerde van redelijk (51.9% voor zelfevaluaties 

door patiënten en 41.3% voor verstaanbaarheid) tot matig (21.8% voor 

hypernasaliteit en 20.9% voor articulatie).  

De conclusie is dat de combinatie van de eerder gebruikte analyse-

technieken en spraakmateriaal in beide cohorten tot twee verschillende 

voorspellende modellen leiden, die beiden redelijk voorspellend zijn 

maar niet beter dan de eerdere getoetste modellen.  

 

In hoofdstuk 6 beschrijft verder onderzoek naar de mogelijkheden van 

het artificieel neuraal netwerk om de spraakkwaliteit van patiënten 

behandeld voor HHK te analyseren. In hoofdstukken 3, 4 en 5 werden 

twee specifieke spraakkenmerken ‘features’ onderzocht (nasaliteit en 

stemhebbendheid) waarvan bekend is dat deze problematisch kunnen 

zijn voor patiënten behandeld voor HHK. In dit hoofdstuk werden alle 28 

spraakkenmerken van het Nederlands onderzocht.  

Uit de resultaten van deze studie bleek dat nasaliteit, stemhebbendheid 

en labio-dentaal de meest relevante spraakkenmerken zijn bij patiënten 

behandeld voor HHK: de spraak van patiënten was op deze 

spraakkenmerken significant ander dan van controlesprekers. Deze 

resultaten wat betreft nasaliteit en stemhebbendheid komen overeen met 

de eerder uitgevoerde studies beschreven in hoofdstuk 3 en 4: het 

verschil in stemhebbendheid tussen patiënten en controlesprekers 

bedraagt gemiddeld 0.16 en de gemiddelde vertraging tussen patiënten 
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en controlesprekers is meer dan 0.005 seconden. Voor de feature 

nasalance lijken 8 van de 51 patiënten een gemiddelde nasalance te 

hebben die verder dan 2 standaard deviaties is verwijderd van de 

gemiddelde nasalance van controlesprekers. Voor de feature labio-

dental –een plaatsgebonden feature- werd gobserveerd dat bij vier 

patiënten de overgang van klinker naar labiodentaal verschilde van die 

van controlesprekers. Deze overgangen waren allen gerelateerd aan de 

overgang tussen klinker en stemhebbende labiodentaal, hetgeen sterk 

suggereert dat dit effect eigenlijk een bijkomstigheid is van de relatie 

met de feature ‘plosief’. Dat de feature labiodentaal van belang is, is 

nieuwe informatie en is niet eerder uit onderzoek gebleken. Dit kan 

mogelijk verklaard worden doordat een deel van de patiënten (kaak-) 

chirurgische behandeling heeft ondergaan die van invloed is geweest op 

de productie van labiodentale spraakklanken.  

In tegenstelling tot de eerdere pilotstudie werd in de huidige studie geen 

onderscheid gevonden tussen patiënten en controlesprekers wat betreft 

het spraakkenmerk velair (zoals gemeten met ANN), terwijl de velaire 

spraakklank /k/ zoals akoestisch-fonetisch gemeten wel verschilde 

tussen patiënten en controlesprekers (hoofdstuk 2). Dit kan onder 

andere verklaard worden doordat ANN de hoeveelheid van het 

spraakkenmerk velair berekent in lopende spraak, terwijl de akoestisch-

fonetische methode de duur van de drukopheffing als percentage van de 

duur van de specifieke klank /k/ meet.  

 

Patiënten behandeld voor HHK hebben naast spraakproblematiek ook 

vaak slikproblemen. Omdat in de literatuur gesuggereerd wordt dat er 

een relatie is tussen slikproblemen en stemkwaliteit, wordt in 

hoofdstuk 7 een studie beschreven waarin een mogelijke relatie tussen 

stem- en slikparameters bij HHK patiënten wordt onderzocht. 

Akoestische stemvariabelen betroffen grondfrequentie (F0), jitter 

(percentage), shimmer (percentage), harmonics-to-noise ratio (HNR) en 

intensiteit. Jitter is de temporele cyclusafwijking veroorzaakt door de 

stembanden (perturbatie of verstoring in F0). Een hogere jitter betekent 

een grotere cyclusafwijking in frequentie. Shimmer betekent een 

verstoring in de amplitudecyclus. HNR is de harmoniciteit van de 

golfvorm van de opeenvolgende stemcycli en beschrijft de hoeveelheid 

harmoniciteit ten opzichte van de hoeveelheid ruis in het signaal. 

Stemintensiteit werd gemeten in decibel (dB) en representeert de 
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geluiddruk. Deze akoestische parameters zijn gemeten in de klinkers 

/a/, /i/ en/ /u/ en zijn vergeleken met slikfunctieparameters beoordeeld 

via videofluoroscopische opnames van het slikproces (orale, 

orofaryngeale en totale passagetijd, geschat percentage van oraal, 

orofaryngeaal en totaal residu, orofaryngeale slikefficiëntie (OPSE) en de 

Penetratie-Aspiratie (PA-)schaal. Uit de resultaten is gebleken dat 

stemintensiteit in de drie klinkers /a/, /i/ en /u/ significant 

geassocieerd is met OPSE en de score op de PA-schaal: een slechtere 

slikfunctie hangt samen met een luidere stem. Een mogelijke verklaring 

voor deze bevinding wordt gezocht in overcompensatie door verhoogde 

laryngeale spierspanning leidend tot een verhoogde intensiteit. Maar 

meer onderzoek is nodig om deze verklaring te toetsen. 

 

In de algemene beschouwing (hoofdstuk 8) van deze studie werden de 

doelstellingen, bevindingen, methodologische kanttekeningen en de 

klinische implicaties beschreven, gevolgd door aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek. 

De doelstelling van dit onderzoek was het ontwikkelen en valideren van 

spraakanalysemethoden teneinde de spraakkwaliteit van patiënten 

behandeld voor HHK objectief te kunnen meten. De toegepaste 

methoden (akoestisch-fonetische analyses en ANN) en een 

verscheidenheid aan fonemen droegen bij aan deze doelstelling. Echter, 

de correlaties met subjectieve beoordelingen door luisteraars of de 

patiënten zelf waren beperkt. Er is een aantal kanttekeningen te plaatsen 

bij het onderzoek.  

In het onderzoek is spraakmateriaal van relatief kleine cohorten gebruikt 

(51 (cohort 1), 64 patiënten (cohort 2) en 18 controlesprekers). Het 

spraakmateriaal betrof voorgelezen tekst, waarin de mate van 

voorleesvaardigheid een rol kan hebben gespeeld bij de spraakproductie. 

Het nadeel van lopende spraak is het voorkomen van coarticulatie en 

assimilatie van spraakklanken waarbij de naburige spraakklanken het 

doelfoneem kunnen beïnvloeden. Wat betreft de twee objectieve 

meetmethoden wordt opgemerkt dat voor de ANN techniek slechts twee 

sprekers zijn gebruikt in de trainingsfase. Mogelijk dat in de toekomst 

deze techniek verbeterd kan worden door meer sprekers te gebruiken. 

Voor de klinische toepassing lijkt het verder doorontwikkelen van ANN 

analyses een beter plan dan het doorontwikkelen van akoestisch-

fonetische analyses, hoewel het segmenteren van doelklanken uit 
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lopende spraak voor akoestisch-fonetische analyses automatisch gedaan 

kan worden via ‘forced alignment’. Bij forced aligment wordt het signaal 

opgelijnd aan een sequentie van akoestische modellen die vooraf 

getraind zijn. Bij een succesvolle alignment wordt verwacht dat 80 

procent van alle gevonden phone boundaries binnen de marge van 20 

milliseconden van de human-annotated-boundaries vallen. Voor de 

ontwikkeling van een applicatie die objectief stemintensiteit meet 

indicatief voor slikproblemen in de orofaryngeale fase is meer onderzoek 

nodig die de gevonden resultaten bevestigen en om een drempelwaarde 

te bepalen als criterium voor doorverwijzing naar de kliniek voor verder 

slikfunctieonderzoek. Ook is meer onderzoek nodig naar de (causale) 

relatie tussen een luidere stem en een slechtere slikfunctie.  

 

Gemakkelijk toegankelijke hulpmiddelen voor het screenen van spraak-, 

stem- en slikproblematiek zijn relevant voor de klinische praktijk. 

Mogelijke toepassingen in de toekomst zijn de ontwikkeling van een 

spraaktest via de telefoon. Patiënten spreken tekst in via de telefoon 

waarna dit spraakmateriaal direct en automatisch wordt verwerkt door 

bijvoorbeeld een artificieel neuraal netwerk. Echter, uit het huidige 

onderzoek blijkt dat er nog verder vooronderzoek moet worden gedaan 

naar de validiteit van objectieve spraakanalysemethoden. Voor verder 

onderzoek wordt geadviseerd om meer spraakmateriaal te gebruiken van 

grotere groepen sprekers –zowel patiënten als controlesprekers– waarbij 

rekening wordt gehouden met verschillen in spreekstijl en 

demografische variatie en klinische variabelen als tumorlocatie en 

grootte en behandelingsmodaliteit.  

 

De uiteindelijke conclusie van deze thesis luidt dat objectieve analyse 

van spraak van patiënten behandeld voor hoofd-halskanker door middel 

van akoestisch-fonetische analyse en een artificieel neuraal netwerk 

haalbaar en valide is. Aan de hand van deze bevindingen kan vanuit de 

medische wetenschappen en spraaktechnologie verder onderzoek 

gedaan worden dat uiteindelijk kan leiden tot een multidimensionaal 

spraakevaluatieprotocol dat bruikbaar is in de klinische praktijk. 


