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General introduction and outline of the thesis
Spoken language production involves the use of up to 100 muscles 

(Baldo, Wilkins, Ogar, Willock, Dronkers, 2011; Ackermann & Riecker, 
2010). Healthy speakers control these muscles with apparent ease. Pa-
tients with Apraxia of Speech (AoS), however, experience problems in 
speech motor control. They describe their problems as follows: “I know 
what I want to say, but I just can’t say it. I tell my mouth to do one thing, 
and it does another. Then, when I don’t want to say it, I can do it” (Lowit, 
Miller, & Kuschmann, 2014). 

A wide variety of behavioural methods have been developed to treat 
AoS. Various therapy programmes use musical elements focusing on 
the temporal aspects of speech production. To date, these therapy pro-
grammes are either speech-therapy programmes provided by a speech 
therapist without a music therapist’s contribution or music therapy pro-
grammes without a speech therapist’s participation. However, a com-
bination of speech and music therapy may combine the strengths of 
both therapeutic approaches. Therefore, a unique therapy programme 
combining elements of speech therapy and music therapy has been de-
veloped in clinical practice, which is called Speech-Music Therapy for 
Aphasia (SMTA, De Bruijn, Zielman, & Hurkmans, 2005). 

In clinical practice, patients with aphasia and AoS have experienced 
positive outcomes of SMTA; however, there was no evidence of this 
treatment’s effectiveness. This thesis addresses that topic. First, an over-
view of the literature on speech motor control in healthy speakers and 
AoS patients will be presented, followed by a description of the literature 
on the treatment of AoS and various characteristics of music that may 
be involved in this treatment (chapters 1-5). After an elaborate descrip-
tion of SMTA, the results of a study focusing on the prognostic factors 
influencing speech recovery will be described and discussed using clin-
ical available data of patients that were treated with SMTA in the past 
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General introduction and outline of the thesis

ten years (chapters 6 and 7). Next, an instrument to evaluate the effect 
of SMTA was not available, and, therefore, a new instrument has been 
developed to assess the effects of SMTA in a clinical trial, as well as in 
daily practice (chapter 8). Finally, Chapter 9 focuses on an efficacy study 
of SMTA. A group of patients with AoS and aphasia followed a research 
protocol in order to provide empirical evidence on the effect of SMTA, 
as a ‘proof of principle’. With this study it was possible to control for 
effects of spontaneous recovery, follow improvement week by week and 
assess effects of generalisation without test-retest effects. In the discus-
sion of this thesis (Chapter 10), a relation between speech motor control 
and various musical parameters will be presented to clarify the funda-
mentals of SMTA.

Aim of the study

The aim of this thesis was to evaluate the effect of speech-music 
therapy on patients with Apraxia of Speech. Three issues are addressed 
throughout the chapters: (1) the relation between speech motor control 
and musical parameters; (2) the evaluation of AoS treatment in rate-
rhythm control strategies; and (3) the effectiveness of SMTA in patients 
with Apraxia of Speech and aphasia. 


