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SAMENVATTING

Introductie

Dit proefschrift geeft het theoretische en experimentele werk weer rondom de auditieve en 
cognitieve mechanismen van het top-down herstel van gedegradeerde spraak. In het dagelijks 
leven wordt spraak vaak onderbroken door andere geluiden die onze aandacht trekken. De 
reden dat normaal horenden in staat zijn om een gesprek te voeren in achtergrondrumoer, is 
dat ze gebruik kunnen maken van verschillende hogere cognitieve herstelmechanismen die de 
gedegradeerde auditieve input herstellen tot betekenisvolle spraak. Een gesprek voeren in deze 
moeilijke akoestische omstandigheden is zeer lastig voor slechthorenden. Ze zeggen dan ook 
vaak dat ze de neiging hebben om sociale situaties met achtergrondrumoer te vermijden en de 
voorkeur geven aan één-op-één gesprekken. Wij stellen dat voor slechthorenden het te verwerken 
auditieve signaal zo slecht is dat compensatiemechanismen en compensatiestrategieën - 
waaraan normaal horenden voldoende steun hebben - niet altijd de problemen oplossen die 
ze dagelijks ondervinden. Voorafgaand aan het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift 
hadden wij de hoop dat slechthorenden getraind zouden kunnen worden om beter gebruik 
te leren maken van cognitieve herstelmechanismen, zodat hun spraakverstaan in complexe 
akoestische situaties zou verbeteren. 

Het hoofddoel van dit onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is beter te begrijpen welke 
cognitieve factoren het herstellen van gedegradeerde spraak dusdanig beïnvloeden dat de 
hersenen het gebrekkige signaal kunnen omzetten in een begrijpelijk (spraak)signaal. Door het 
bestuderen van de herstelmechanismen en capaciteiten van het auditieve systeem van normaal 
horenden verwachtten we meer inzicht te krijgen in de auditieve waarneming van onderbroken 
spraak in het algemeen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een auditieve scene, of beter gezegd 
een  auditieve stimulus, die we goed begrijpen en die we goed kunnen manipuleren: periodiek 
onderbroken spraak met en zonder opvulruis in de stilte-intervallen. De hersenen zijn in staat 
om de ontbrekende stukken spraak te reconstrueren, zodat de spraak verstaanbaar wordt. 
Dit mechanisme noemen we phonemic restoration. Het effect van het specifieke verschijnsel 
phonemic restoration benefit kan worden gedemonstreerd door de stilte-intervallen op te vullen 
met luide ruis, waardoor het spraakverstaan van de periodiek onderbroken spraak verbetert. 
Dit fenomeen was al sinds de jaren ’70 bekend, echter, het onderliggende mechanisme bleef 
onvoldoende onderzocht tot de studies gepresenteerd in dit proefschrift werden uitgevoerd. 

Hoofdstuk 1: Algemene introductie

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van eerder onderzoek verricht naar het verstaan van 
onderbroken spraak. Factoren die bijdragen aan het proces van cognitief herstel worden 
beschreven. Tevens worden de definities van “Phonemic restoration” en van “Phonemic 
restoration benefit” van opvulruis gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving 
van de opbouw van het proefschrift.
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Hoofdstuk 2: Het leren verstaan van onderbroken spraak

In dit hoofdstuk worden de auditieve en cognitieve mechanismen die betrokken zijn bij het 
herstelproces geëvalueerd. Dit werd gedaan door het leereffect te bestuderen in het verstaan 
van onderbroken spraak met en zonder opvulruis, waardoor meer inzicht werd verkregen in 
de werking van phonemic restoration. Gebaseerd op eerder onderzoek namen we aan dat 
verschillende achterliggende cognitieve mechanismen zouden resulteren in het leren met 
verschillende snelheid en inspanning van de twee soorten stimuli. We hebben onderzocht of 
de cognitieve betrokkenheid bij het verstaan van onderbroken spraak verandert met het al 
dan niet toevoegen van opvulruis. De luisterinspanning van de proefpersonen werd gebruikt 
als een indicatie voor de betrokken cognitieve mechanismen. Een andere hypothese was dat 
het voordeel van de opvulruis zou verdwijnen door training als spraak met stilte-intervallen 
een ecologisch valide spraaksignaal zou zijn. Dit werd onderzocht door het bestuderen van 
de experimentele resultaten van de proefpersonen getraind met deze specifieke stimulus. We 
vonden dat trainen het spraakverstaan in zijn totaliteit verbeterde.

Het voordeel van de opvulruis verdween echter niet. Deze uitkomst impliceert dat onderbroken 
spraak zonder opvulruis in de stilte intervallen een ecologisch valide signaal is en dat het 
voordeel van de opvulruis in dit onderzoeksmodel niet het resultaat is van de toegepaste 
methode. Verder kan het verstaan van onderbroken spraak tot op zekere hoogte geleerd worden 
door te trainen, onafhankelijk van het al dan niet opvullen van de stilte intervallen met ruis. De 
verbetering in het verstaan van de onderbroken spraak en de afname van de luisterinspanning 
was vergelijkbaar tussen de groepen getest met en zonder opvulruis. Dit suggereert gelijke 
cognitieve mechanismen voor het herstel van deze twee soorten van onderbreking. 

Hoofdstuk 3: Individuele verschillen in top-down herstel van onderbroken spraak: de 
relatie naar linguïstische en cognitieve mogelijkheden

De invloed van individuele linguïstische en cognitieve vaardigheden op de effectiviteit van 
phonemic restoration is een onderwerp van discussie geweest. Er werd indirect gesuggereerd dat 
de context van de zinnen, linguïstische regels en vaardigheden, woordenschat en verbaal begrip 
van belang zou zijn, maar de precieze mechanismen waren niet bekend. In dit hoofdstuk wordt de 
aard van het cognitieve mechanisme beschreven. De linguïstische en cognitieve vaardigheden 
van de proefpersonen zijn onderzocht om de individuele verschillen in het gebruik van top-
down herstelmechanismen te verklaren. De onderbroken spraak werd afgespeeld op normale en 
met vertraagde snelheid (met behoud van toonhoogte). Rekening houdend met de individuele 
verschillen van de proefpersonen in het gebruik van de top-down herstelmechanismen, stelden 
we dat zowel linguïstische als cognitieve vaardigheden belangrijk zouden zijn. Als bijvoorbeeld 
taalvaardigheid van invloed zou zijn, zouden relevante trainingsmethodes geïmplementeerd 
kunnen worden. De passieve woordenschat werd getest door middel van de Peabody Picture 
Vocabulary Test, een voorspeller van de algehele taalvaardigheid. De algemene intelligentie 
werd getest door middel van de Wechsler Adult Intelligence Scale (een samenstelling van de 
hoofdonderdelen van intelligentie: verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen 
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en verwerkingssnelheid). De analyse van de data suggereert dat het herstelmechanisme van  
onderbroken spraak voornamelijk gebruik maakt van de woordenschat en van verbaal begrip. 
De resultaten impliceren het belang van linguïstische factoren voor het top-down herstel. Een 
andere verklaring voor onze experimentele resultaten is dat de algemene intelligentiescore 
niet voldoende gevoelig is om effecten van specifieke betrokken cognitieve onderdelen van 
de herstelmechanismen te vangen. Tot op heden is er echter voor slechthorenden nog geen 
onderzoek gedaan met deze gestandaardiseerde en gevalideerde testen om de achterliggende 
mechanismen van het herstel van onderbroken spraak te bestuderen. 

In het tweede gedeelte van dit proefschrift zijn de gevolgen van onderbroken spraak voor 
gebruikers van een cochleair implantaat bestudeerd. Het uiteindelijke doel was om een bijdrage 
te leveren aan trainingsprogramma’s gericht op het verbeteren van het spraakverstaan in 
rumoer van mensen met een cochleair implantaat. De studies gepresenteerd in dit gedeelte zijn 
een vervolg op de eerder genoemde studies. 

Hoofdstuk 4: Het leren verstaan van temporeel onderbroken en spectraal 
gedegradeerde spraak

Dit hoofdstuk is een vervolg op hoofdstuk 2 met betrekking tot het bestuderen van het 
phonemic restoration paradigma, met het voornaamste verschil dat er gebruik is gemaakt 
van akoestische simulaties van de spraakbewerking zoals van een cochleair implantaat als 
stimuli. We onderzochten of training met onderbroken spraak kan leiden tot effectiever gebruik 
van herstelmechanismen van gedegradeerde spraaksignalen. Het effect van trainen op het 
verbeteren van het voordeel van de opvulruis en op het verbeteren van de verstaansscores 
bij klinische spraakaudiometrie werd onderzocht. De eerste hypothese was dat training met 
cochleair implantaat simulaties van onderbroken spraak tot een effectiever gebruik van 
cognitieve herstelmechanismen kan leiden. De resultaten lieten zien dat intensieve training 
het verstaan van onderbroken spraak verbeterde, zowel met en zonder opvulruis. Dit impliceert 
dat de proefpersonen inderdaad beter gebruik leerden maken van aanknopingspunten in de 
beschikbare spraakfragmenten. De tweede hypothese was dat het voordeel van de opvulruis 
geïnduceerd kan worden door middel van training. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 hebben 
normaal horenden profijt van de opvulruis in de stilte intervallen als de zinnen niet bewerkt zijn 
zoals in een cochleair implantaat. Echter, de training met de simulaties van cochleair implantaat 
spraakbewerking induceerde niet het herstelmechanisme gedurende en na de training. Dit doet 
vermoeden dat de combinatie van gedegradeerde spraak met opvulruis misleidende spraak cues 
oplevert die niet ongedaan gemaakt kunnen worden door middel van training. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de hersenen abusievelijk (gedeelten van) de opvulruis opvatten als 
spraaksegmenten omdat deze spraaksegmenten zelf ook klinken als ruis. Het feit dat de opvulruis 
en de spraak van cochleair implantaat simulaties kwalitatief gelijk klinken maakt het splitsen 
van de twee signalen moeilijk. Tenslotte redeneerden we dat het leereffect van onderbroken 
spraak ook zijn positieve weerslag zou moeten hebben op de maximale score bij de klinisch 
gebruikelijke spraakaudiometrie met woorden, als de proefpersonen geleerd zouden hebben 
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om effectiever gebruik te maken van de cognitieve herstelmechanismen gedurende de training. 
Zoals verwacht presteerden de proefpersonen beter bij de spraakaudiometrie met woorden-in-
ruis met cochleair implantaat simulaties in (relatief ) gunstige signaal-ruis verhoudingen. Echter, 
de resultaten van deze test verbeterden niet nadat de proefpersonen intensief getraind waren 
met spectraal gedegradeerde zinnen. Dit geeft de indruk dat linguïstische factoren hoger dan 
op woordniveau relevanter zijn voor de cognitieve herstelmechanismen van spraak. 

Hoofdstuk 5: Het effect van visuele cues op het top-down herstel van temporeel 
onderbroken en spectraal gedegradeerde spraak

Dit hoofdstuk legt de nadruk op de verbetering van de verstaanbaarheid en op het voordeel van 
de opvulruis wanneer visuele cues worden toegevoegd aan de auditieve stimulus. De visuele 
cues werden aangeleverd in de vorm van een video van de spreker gelijktijdig met het auditieve 
spraaksignaal. We namen aan dat deze extra cues zowel de verstaanbaarheid als het voordeel van 
de opvulruis (phonemic restoration benefit) van onderbroken zinnen zou kunnen verbeteren. 
Hoewel de verstaanbaarheid van de onderbroken zinnen verbeterde, gaven de toegevoegde 
visuele cues geen toename van het voordeel van de opvulruis. Vervolgens werden de effecten 
van de visuele cues bestudeerd op de waarneming van simulaties van spraakbewerking zoals in 
zowel een cochleair implantaat alsook in elektro-akoestische stimulatie. De onderzoeksvragen 
waren dezelfde, namelijk of visuele spraak-cues de verstaanbaarheid kunnen verbeteren en of 
dit kan leiden tot het ontstaan of verbeteren van een voordeel van de opvulruis in onderbroken 
zinnen die spectraal zijn gedegradeerd op deze specifieke manier. De resultaten laten zien dat 
de visuele cues de verstaanbaarheid van beide type simulaties doen verbeteren. Een significant 
voordeel van de opvulruis werd gevonden voor de simulaties van de elektro-akoestische 
stimulatie, maar de visuele cues leverden niet de benodigde spraak cues om een voordeel van de 
opvulruis op te wekken bij simulatie van het cochleair implantaat. Deze resultaten laten zien dat 
als het auditieve signaal van onvoldoende kwaliteit is, zoals het geval is bij de spraakbewerking 
van een cochleair implantaat, gebruikers niet effectief gebruik kunnen maken van de cognitieve 
herstelmechanismen ondanks een relatief goed spraakverstaan. 

Hoofdstuk 6: Algemene conclusies

Ter afsluiting van dit proefschrift presenteren we nieuwe inzichten die zijn opgedaan gedurende 
het schrijven van dit proefschrift. Ten eerste, het verstaan van onderbroken spraak kan tot op 
zekere hoogte geleerd worden, onafhankelijk van spectrale degradatie, manipulaties van de 
snelheid van de zinnen of van opvulruis in de stilte intervallen. Het voordeel van de opvulruis is 
geen bijkomstigheid van de opzet van het onderzoek waarin de proefpersonen getest zijn met 
het minder valide ecologische signaal onderbroken spraak met stilte intervallen. Het voordeel 
is persisterend: intensieve training, manipulatie van de spreeksnelheid en de toevoeging 
van een begeleidende video van de spreker beïnvloedt niet het voordeel van de opvulruis 
van onderbroken spraak. Als er geen voordeel van de opvulruis aanwezig is in spectraal 
gedegradeerde spraak kan dit voordeel ook niet verkregen worden middels training of met het 
toevoegen van spraak-cues zoals een video van de spreker. Het phonemic restoration benefit 
van de opvulruis kan daarom gezien worden als een basiseigenschap van het auditieve systeem.  
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Ten tweede, zowel cognitieve als auditieve processen spelen een belangrijke rol in het herstellen 
van onderbroken spraak. Met name high-level linguïstische mechanismen lijken erg belangrijk 
in het herstel van onderbroken spraak. Er is aangetoond dat woordenschat en verbaal begrip 
significante voorspellers zijn voor succesvol herstel van onderbroken spraak zonder spectrale 
degradatie. We hebben aangetoond dat deze top-down cognitieve herstelmechanismen 
minder effectief zijn als het bottom-up auditieve signaal van onvoldoende kwaliteit is zoals in 
spraakbewerking van het cochleair implantaat.

Gevolgen voor gebruikers van een cochleair implantaat 

In het algemeen suggereren onze resultaten dat met training geleerd kan worden onderbroken 
spraak beter te verstaan, zelfs als deze spraak spectraal gedegradeerd is zoals gebeurt in de 
spraaktransmissie van het cochleair implantaat. Omdat linguïstische vaardigheden een 
belangrijke rol spelen in het herstel van spectraal gedegradeerde onderbroken spraak, kunnen 
mensen met een cochleair implantaat mogelijk getraind worden door deze linguïstische 
vaardigheden te trainen middels het lezen van boeken of het oplossen van kruiswoordpuzzels. 
Het aanbieden van relatief eenvoudige feedback, zoals de geschreven tekst van de zin, lijkt een 
effectieve feedback voor succesvol leren. Ten slotte, liplezen, dat doorgaans mogelijk is in de 
dagelijkse spraakcommunicatie, helpt wel degelijk bij het verstaan van onderbroken spraak 
voor gebruikers van een cochleair implantaat. 




