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Summary 
 

 

Dyslexia affects approximately 3 to 10% of the population. For children with a dyslexic 

parent, the risk of developing reading problems is significantly higher: 40 to 60% of children 

at genetic risk becomes a poor reader. What exactly causes reading problems is unclear, 

though deficits in phonological skills are generally acknowledged to relate to dyslexia. 

Knowledge about the phonological structure of language is extracted from the speech 

signal. Unsurprisingly, auditory and speech perception are thus often thought to be 

important for the development of apt phonological skills. Moreover, neuroimaging and 

neurophysiological research has demonstrated that brain networks that are employed for 

processing auditory information like speech, and networks employed for phonological 

processing and reading, largely overlap. Based on this information, a link between dyslexia 

and auditory and speech processing is expected. Indeed, several studies have shown speech 

processing deficits in dyslexia to be present. Yet, most of these studies did not include 

children at familial risk with and without reading problems. It is of importance to do so, to 

exclude the possibility that speech processing deficits, like deficits in phonological 

processing, are shared between familial risk children with and without dyslexia. If the latter 

is the case, these deficits might not actually contribute to the manifestation of reading 

problems, but be a characteristic of familial risk instead. Thus, the fact that most studies did 

not investigate children at familial risk for dyslexia may possibly have been a confounding 

factor. The studies in this thesis aimed to investigate whether auditory and speech 

processing are factors contributing to the manifestation of dyslexia, thereby taking familial 

risk status into account by including three groups of children: a control group without 

familial risk, a familial risk group without dyslexia (FRND), and a familial risk group with 

dyslexia (FRD). Studies were carried out on a behavioral as well as a neural level.  

 

First, pre-attentive basic auditory processing was assessed in 11-year-old children (Chapter 

2). Using ERPs, processing of amplitude rise time, frequency and intensity was assessed. 
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Amplitude rise time detection is implicated in the perception of rhythm in speech, which 

provides important cues about syllable onset and rime. This may influence the perception of 

phonemes, and therefore affect reading skill. In our study, no differences in amplitude rise 

time processing were found at all. All three groups were able to discern rise time differences 

at age 11. Intensity processing, however, was problematic for the two groups of FR 

children. Only control children were able to discern intensity differences. Difficulties in 

processing intensity thus appeared to be a characteristic of familial risk children. Amplitude 

rise time processing is not implicated in reading ability or familial risk at age 11 at all.  

 

After basic auditory processing, the next step was to investigate pre-attentive speech 

processing (Chapter 3). Adults and infants who would later develop dyslexia have been 

shown to have impaired speech processing on a neural level. In our study, processing of 

vowels and inflected words was examined using ERPs, to investigate whether complexity of 

the stimulus, i.e. lexicality and grammatical inflection versus a simple phoneme contrast, 

affected neural processing of speech. The results showed that, independent of lexicality, 

poorer speech processing was associated with dyslexia. Familial risk children without 

dyslexia and control children were better at processing vowel contrasts and words.  

 

The ERP method in Chapter 3 allowed for the investigation of lateralization of speech 

processing. Evidence from neuroimaging literature suggests more symmetrical processing 

(i.e. activity in the right and left hemisphere, instead of a left hemispheric specialization for 

speech) to give rise to dyslexia. More symmetrical processing is associated with inefficient 

processing networks. Therefore, in Chapter 3, lateralization of speech processing was 

addressed as well, taking into account the lexicality of the stimulus (vowels versus words), 

since inflected words have been demonstrated to lateralize more strongly. However, results 

showed that both vowels and words lateralize to the left hemisphere. More importantly, no 

differences in lateralization of speech processing could be found between our three groups. 

Lateralization of speech processing on a neural level is therefore not associated with familial 

risk and dyslexia.  

 

Chapter 4 also investigated lateralization of speech processing, using the behavioral dichotic 

listening method. In dichotic listening, participants are presented with a different stimulus 

to each ear simultaneously. The ear which is reported from most often, is dominant. It is 

thought that information is processed contralaterally. For example, if the right ear is 

dominant, this indicates left hemisphere dominance. As such, dichotic listening can provide 
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a behavioral index of lateralization and support and extend neuroimaging findings. In our 

study, dichotic listening was measured at two timepoints, in Grade 3, and in Grades 5/6. At 

both time points, it was found that speech processing was lateralized to the left hemisphere 

in all groups. However, looking at the reports from each ear, we found that the FRD group 

was poorer at reporting from their left ear, which could indicate impeded right hemisphere 

processing. Reduced left ear performance thus relates to the manifestation of dyslexia. 

Lastly, categorical speech perception was investigated (Chapter 5). Poorer categorical 

perception has previously been related to dyslexia and has also been found at a pre-reading 

age, indicating it is a possible precursor of poor reading. The current study investigated 

categorical perception in FR children in Grade 3, after determining the reading level of the 

children. We found impediments in categorical speech perception skills to be specific to poor 

readers, and thus to contribute to the manifestation of reading problems. Controls and 

FRND children performed at an equal level. Additionally, we investigated whether 

cascading relations between speech processing, phonological processing and reading were 

present. No clear evidence for a cascading relation between speech processing, phonological 

skills, and reading was found.  

 

Taken together, the findings of the reported studies suggest that deficits in basic auditory 

processing relate to being at familial risk for dyslexia. On the other hand, impeded speech 

processing, both on a neural and behavioral level, contributes to the manifestation of 

reading problems. Yet, it appears that these speech processing deficits are generally not 

related to phonological skills. The implications of these findings are further discussed in 

Chapter 6.  
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Samenvatting 
 

 

Dyslexie komt voor bij ongeveer 3 tot 10% van de populatie. Kinderen van ouders met 

dyslexie lopen een verhoogd risico om zelf ook leesproblemen te ontwikkelen: 40 tot 60% 

van kinderen met een genetisch risico leest zwak. Waar de precieze oorzaak van 

leesproblemen ligt is onduidelijk, maar tekorten in fonologische vaardigheden worden in het 

algemeen gerelateerd aan de totstandkoming van het leesprobleem. Kennis over de 

fonologie van een taal wordt opgedaan door het luisteren naar spraak. Om deze reden wordt 

vaak verondersteld dat auditieve perceptie en spraakperceptie gerelateerd zijn aan de 

ontwikkeling van goede fonologische vaardigheden. Neuroimaging en neurofysiologisch 

onderzoek heeft daarbij aangetoond dat er een aanzienlijke overlap is tussen netwerken in 

het brein die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van auditieve informatie, zoals 

spraak, en netwerken die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van fonologische 

informatie en het lezen. Gegeven deze informatie kan verwacht worden dat er een verband 

bestaat tussen dyslexie en auditieve en spraakverwerking. Verscheidene studies hebben dit 

verband inderdaad aangetoond. Echter, deze studies hebben niet specifiek gekeken naar 

verschillen tussen kinderen met een familiair risico (FR) op dyslexie met en zonder 

leesproblemen. Het is van belang dit te onderzoeken, om uit te kunnen sluiten dat tekorten 

in verwerking van auditieve informatie en spraak, net als tekorten in fonologie, aanwezig 

zijn in FR kinderen met en zonder dyslexie. Als dit het geval is, kan namelijk niet gesteld 

worden dat een dergelijk tekort exclusief bijdraagt aan de manifestatie van leesproblemen – 

het is dan een kenmerk van het hebben van een familiair risico op dyslexie. Het feit dat de 

meeste studies mogelijke verschillen tussen FR kinderen met en zonder leesproblemen niet 

hebben onderzocht, kan de conclusies over de rol van auditieve en spraakverwerking in 

dyslexie dus mogelijk vertroebelen. De studies in deze dissertatie bekijken daarom of 

auditieve verwerking en spraakverwerking factoren zijn die bijdragen aan de manifestatie 

van dyslexie, met inachtneming van familiair risico door drie groepen kinderen te 

includeren: een controlegroep zonder familiair risico, een familiair risicogroep zonder 

dyslexie (FRND) en een familiair risicogroep met dyslexie (FRD). Studies zijn uitgevoerd 

op zowel neuraal- als gedragsniveau.  
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Allereerst is gekeken naar de neurale verwerking van basale auditieve informatie in 

elfjarigen (Hoofdstuk 2). Specifiek werd de verwerking van amplitude rise time (ART), 

toonhoogte, en intensiteit onderzocht middels event related potentials (ERPs) die gemeten 

kunnen worden middels een electro-encefalogram. Het kunnen opmerken van verschillen in 

ART is belangrijk voor de perceptie van ritme in spraak, wat belangrijk is voor de perceptie 

van fonemen. Hierom wordt gedacht dat de perceptie van ART belangrijk is voor 

leesvaardigheid. Echter, resultaten van onze studie laten zien dat er geen verschillen 

bestaan in de mate waarin elfjarige kinderen verschillen in ART waarnemen. Het verwerken 

van verschillen in intensiteit was echter problematisch voor de twee groepen kinderen met 

een familiair risico: Alleen de controlegroep nam verschillen in intensiteit waar. Uit deze 

bevindingen kan geconcludeerd worden dat moeilijkheden bij het verwerken van verschillen 

in intensiteit inherent zijn aan het hebben van een familiair risico op dyslexie. Echter, 

deficieten in de verwerking van ART spelen geen rol in de totstandkoming van 

leesproblemen en kenmerken kinderen met een familiair risico niet.  

 

De volgende stap was het onderzoeken van spraakverwerking (Hoofdstuk 3). Van 

volwassenen en baby’s die later leesproblemen zouden ontwikkelen, is op neuraal niveau 

aangetoond dat zij problemen hebben in het verwerken van spraak. In onze studie bekeken 

we middels ERPs de verwerking van klinkers en woorden. Er is voor twee typen stimuli 

gekozen om te kunnen onderzoeken of de complexiteit van de stimulus, zijnde lexicaliteit en 

grammaticale inflectie versus een eenvoudig foneemcontrast, van invloed was op de neurale 

verwerking van spraak. De resultaten wezen erop dat FRD kinderen zwakker waren dan 

goede lezers in de verwerking van spraak, ongeacht het type stimulus.  

 

Dankzij gebruik van de ERP-methode in Hoofdstuk 3 was er ook de mogelijkheid de 

lateralisatie van spraakverwerking te onderzoeken. Er is aangetoond door neuroimaging en 

neurofysiologische studies dat symmetrische verwerking (activiteit in de linker- en 

rechterhemisfeer, in plaats van een gespecialiseerde linker hemisfeer voor taal en spraak) 

gelieerd is aan dyslexie. Symmetrische verwerking wordt gezien als inefficiënte verwerking, 

wat mogelijk ten grondslag ligt aan het leesprobleem. Om deze reden is in Hoofdstuk 3 ook 

lateralisatie onderzocht, daarbij de lexicaliteit van de stimulus in acht nemend (klinkers 

versus woorden), omdat woorden met grammaticale inflectie sterker links lateraliseren. Uit 

de resultaten bleek dat klinkers en woorden in gelijke mate verwerkt worden door de linker 

hemisfeer. Daarbij bleek ook nog dat er geen verschillen waren tussen de drie groepen 
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kinderen. Lateralisatie van spraakverwerking op neuraal niveau relateert dus niet aan 

dyslexie, noch aan familiair risico.  

 

Lateralisatie van spraakverwerking werd ook onderzocht in Hoofdstuk 4, middels dichotisch 

luisteren. In een dichotische luistertaak krijgen deelnemers tegelijkertijd in ieder oor een 

verschillende stimulus te horen. Het oor waar uit het meest gerapporteerd wordt, is 

dominant. De informatie wordt verwerkt in de contralaterale hemisfeer. Dit betekent dat als 

het rechteroor dominant is, de informatie verwerkt wordt in de linker hemisfeer. Dichotisch 

luisteren kan een gedragsmatige index van lateralisatie geven, en bevindingen van imaging 

studies ondersteunen en uitbouwen. Dichotisch luisteren werd gemeten in groep 5, alsmede 

in de groep 7 en 8. Op beide meetmomenten bleek dat alle groepen kinderen een dominant 

rechteroor hadden. Met andere woorden, verwerking van spraak was links gelateraliseerd. 

Echter, als de rapportage uit het linker- en rechteroor onafhankelijk bekeken werd, dan 

bleek dat de FRD groep significant minder rapporteerde uit het linkeroor dan de twee 

groepen goede lezers. Mogelijk relateert dit aan verminderde activiteit van de rechter 

hemisfeer. Uit de bevindingen kan geconcludeerd worden dat een verminderde rapportage 

uit het linkeroor relateert aan leesproblemen. 

 

Categorische perceptie van spraak werd onderzocht in Hoofdstuk 5. Eerder is aangetoond 

dat zwakkere categorische perceptie relateert aan dyslexie. Daarbij is zwakkere categorische 

perceptie ook gevonden bij familiair risico kinderen voor aanvang van leesinstructie, wat 

suggereert dat zwakke categorische perceptie wellicht een van de voorspellers van 

leesproblemen is. Hoofdstuk 5 onderzocht categorische perceptie in familiair risicokinderen 

in groep 5, nadat hun leesniveau al vastgesteld kon worden. FRD-kinderen waren inderdaad 

zwakker in categorische perceptie dan goede lezers. Zwakke categorische perceptie kan 

daarom gezien worden als een van de factoren die bijdragen aan het leesprobleem. In dit 

hoofdstuk werd daarnaast onderzocht of er een cascade-effect te observeren was tussen 

deficieten in spraakverwerking, fonologie, en lezen. Er is geen overtuigend bewijs gevonden 

wat betreft de aanwezigheid van een dergelijk effect.  

 

Samenvattend suggereren de bevindingen in deze dissertatie dat tekorten in basale auditieve 

verwerking relateren aan het hebben van een familiair risico op dyslexie. Tekorten in 

spraakverwerking, zowel op neuraal- als gedragsniveau, relateren aan de totstandkoming 

van leesproblemen. Echter, over het algemeen relateren deficieten in spraakverwerking niet 
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aan tekorten in fonologische verwerking. De implicaties van deze bevindingen zijn verder 

besproken in Hoofdstuk 6.  

 

 


