
N E D E R L A N D S E S A M E N VAT T I N G

Dit proefschrift beschrijft een aantal studies naar de invloed van ge-
hoordrempels en auditieve en cognitieve bovendrempelige factoren
op het verstaan van spraak in rumoer bij mensen van verschillende
leeftijden, al dan niet slechthorend. De invloed van bovendrempelige
auditieve factoren werd onderzocht door monaurale auditief-temporele
verwerkingsvaardigheden in kaart te brengen. Hiervoor werden tests
gebruikt voor de verwerking van informatie m.b.t. periodiciteit, om-
hullende en fijnstructuur van het auditieve signaal. De bijdrage van
cognitieve aspecten aan het verstaan van spraak in rumoer werd on-
derzocht door algemene cognitieve vaardigheden te testen (Montreal
Cognitive Assessment; MoCA), alsook de capaciteit van het verbale
werkgeheugen, vaardigheden in ’linguistic closure’ en de algemene
informatieverwerkingssnelheid. De term ’linguistic closure’ staat voor
de vaardigheid om bij slechts gedeeltelijk beschikbare talige informa-
tie (in tekst of spraak) de ontbrekende delen correct aan te vullen.
Deze vaardigheid werd in dit onderzoek gemeten door de drempel
voor leesbaarheid van gedeeltelijk bedekte tekst (text reception thres-
hold; TRT) te bepalen. Het verstaan van spraak in rumoer werd getest
door spraak aan te bieden in combinatie met verschillende soorten
achtergrondruis (maskeerders). Deze maskeerders varieerden in de
mate waarin ze interfereerden met de te verstane spraak op het ge-
bied van temporele structuur, semantische inhoud, stem en locatie
binnen de ruimte.

Na de algemene introductie op het werk in dit proefschrift in Hoofd-
stuk 1, beschrijft Hoofdstuk 2 een studie waarin werd onderzocht in
welke mate leeftijd, opleiding, geslacht, vaardigheden in linguistic
closure, werkgeheugencapaciteit en verwerkingssnelheid bijdragen
aan het verstaan van spraak in stationaire en gemoduleerde ruis. De
deelnemers aan dit onderzoek waren goedhorende volwassenen met
een ruime spreiding in leeftijd. Centraal in dit onderzoek stond de
TRT test. Deze test werd eerder ontwikkeld om cognitieve en talige
vaardigheden te bepalen die tijdens het verstaan van spraak aan pas
komen. De TRT test is de visuele equivalent van de auditieve SRT
(speech reception threshold) test. Uit eerdere studies bleek echter dat
de samenhang tussen de TRT en SRT test nog niet optimaal was. Op
basis van deze eerdere resultaten werden nieuwe versies van de TRT
test ontwikkeld met als doel de TRT meer te laten lijken op de SRT.
Één van de nieuwe TRT test versies bleek het meest geschikt voor het
meten van vaardigheden in linguistic closure. Deze versie werd in de
overige experimenten van dit proefschrift gebruikt.

205



Het experiment in Hoofdstuk 2 bracht enkele fundamentele ver-
schillen aan het licht tussen de vaardigheden die worden gebruikt
in de TRT test en in de test voor verbale werkgeheugencapaciteit.
In een literatuuroverzicht plaatst Hoofdstuk 3 deze observaties bin-
nen eerder verricht onderzoek naar de relatie tussen spraakverstaan
in situaties met verschillende maskeerders en de scores op respec-
tievelijk de TRT test en tests voor verbaal werkgeheugen. Daarnaast
introduceert Hoofdstuk 3 formeel de Nederlandse test voor het me-
ten van de capaciteit van het verbale werkgeheugen. Bij een groep
jonge, goedhorende volwassenen werd onderzocht hoe de uitkomst
van deze test werd beïnvloed door de modaliteit waarin de teststi-
muli werden aangeboden, nl. visueel (via lezen) versus auditief (via
luisteren). Daarnaast werd in kaart gebracht in welke mate de capa-
citeit van het verbale werkgeheugen bijdraagt aan het verstaan van
spraak in fluctuerende ruis.

Hoofdstuk 4 presenteert een studie waarin werd gemeten hoe goed
deelnemers de spraak van een doelspreker konden verstaan terwijl er
ook spraak van een stoorspreker te horen was. De deelnemers aan de
studie hadden geen gehoorverlies van betekenis en waren ingedeeld
in twee leeftijdsgroepen, namelijk jongere (18–27 jaar) en oudere (66–
82 jaar) volwassenen. De studie had twee doelen: allereerst werd on-
derzocht of de twee leeftijdsgroepen verschillen lieten zien in hun
spraakverstaanscores. Dit werd bepaald wanneer de doelspreker en
de stoorspreker zich wél en niet op dezelfde locatie in de ruimte be-
vonden. Ook werd bestudeerd of het uitmaakte of de twee stemmen
gelijk of verschillend waren. Ten tweede werd onderzocht hoe het
spraakverstaan in de beschreven condities werd beïnvloed door leef-
tijd, gehoordrempels, auditieve verwerking van temporele informatie
met betrekking tot omhullende en fijnstructuur, algemene cognitieve
vaardigheid en maten voor woordenschat en linguistic closure.

In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven die in kaart bracht
hoe vaardigheden in auditieve en cognitieve bovendrempelige ver-
werking van invloed zijn op het verstaan van spraak bij oudere luis-
teraars die al dan niet slechthorend waren. Daarnaast werd onder-
zocht hoe bepaalde aspecten van bovendrempelige verwerking het
spraakverstaan beïnvloeden in stationaire ruis, fluctuerende ruis en
met een stoorspreker van hetzelfde geslacht als de doelspreker. Daar-
voor werd de relatie onderzocht tussen de SRT scores en factoren als
leeftijd, gehoordrempels, auditieve temporele verwerkingsvaardighe-
den, werkgeheugencapaciteit, algemene cognitieve vaardigheden en
vaardigheden in linguistic closure.

Het laatste hoofdstuk biedt een overzicht van uitgevoerde studies
en bespreekt de verkregen resultaten en inzichten. Een centrale vraag
binnen dit onderzoek was hoe vaardigheden in auditief-temporele
en cognitieve verwerking gecombineerd bijdragen aan het spraakver-
staan, afhankelijk van het type maskeerder. De resultaten van de stu-
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dies wijzen uit dat beide verwerkingsdomeinen, auditief-temporeel
en cognitief, een relevante bijdrage leveren aan het spraakverstaan
in rumoer. De manier waarop vaardigheden in beide domeinen bij-
dragen aan het spraakverstaan is afhankelijk van de aan- of afwezig-
heid van een gehoorverlies. Bij goedhorende luisteraars verklaren met
name cognitieve vaardigheden het spraakverstaan in de meeste luis-
teromstandigheden. Vaardigheden in auditief-temporele verwerking
bepalen het spraakverstaan bij hen alleen wanneer de doelspraak en
de maskeerder sterk op elkaar lijken, nl. in situaties met een stoor-
spreker. Bij slechthorende luisteraars daarentegen wordt een patroon
gevonden waarbij cognitieve vaardigheden het spraakverstaan verkla-
ren in situaties met stoorspraak, terwijl auditief-temporele vaardighe-
den de belangrijkste voorspeller zijn van het spraakverstaan in condi-
ties met andere maskeerders.

Samenvattend wordt vastgesteld dat hoe goed iemand spraak kan
verstaan in rumoer afhankelijk lijkt te zijn van een combinatie van
factoren. Dat zijn leeftijd van de luisteraar, de gevoeligheid van het
gehoor, de luisteromstandigheden, nl. het type achtergrondrumoer
en de ruimtelijke opstelling van de geluidsbronnen. Invloeden van
de auditief-temporele verwerking op het spraakverstaan werden met
name vertegenwoordigd door de verwerking van de omhullende en
de fijnstructuur. Cognitieve invloeden werden geobserveerd voor alle
geïncludeerde maten behalve de verwerkingssnelheid.
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