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Chapterr 12 

Samenvatting g 

Ditt proefschrift richt zich op drie vraagstukken; 

1.. Hoe kan spraak gekarakteriseerd worden ? (hoofdstuk 2 en 3). 

2.. Hoe worden SAM-signalen*  waargenomen bij normaal horenden en 

slechthorendenn ? (hoofdstuk 4. 5 en 6) 

3.. In hoeverre kan de verminderde MRSf bij slechthorenden worden toegeschreven 

aann de verminderde gevoeligheid voor SAM-signalen in aanwezigheid van 

anderee SAM-signalen ? (hoofdstuk 7. 8 en 9) 

1.. Eigenschappen van spraak 

Onafhankelijkk van spreker en taal, zijn signaal eigenschappen zoals het spectrum 

(LTASS)) en het gedrag over tijd (modulatiespectrum) relatief constant (zie 

hoofdstukk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft hoe een grote database van ruizen is 

gecreëerdd en geanalyseerd op hun temporeel en spectraal gedrag. Spraak bleek 

hett meest uitgesproken te zijn in haar temporeel gedrag dat daarom een goede 

mogelijkheidd biedt om spraak te scheiden van andere signalen. Verder is de sterkte 

vann de omhullende van het signaal de belangrijkste factor die de verschillen in 

**  Signalen waarbij de intensiteit van het signaal verloopt zoals een sinus (als functie van de tijd) 
tt Masking release for Speech; Ofwel het verbeterd spraak verstaan in een fluctuerende ruis t.o.v. 

eenn continue ruis 
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spraakverstaann voor normaal horenden en slechthorenden bepaald. Terwijl het 

spraakverstaann voor normaal horenden beter wordt wanneer er gaten in de ruis 

zitten,, kunnen slechthorenden hier geen gebruik van maken. 

2.. SAM perceptie 

Hett linker deel van figuur 12.1 beschrijft een conditie om modulation discrimination 

interferencee (MDI) te meten (hoofdstuk 5). De maskeerder en het testsignaal 

verschillenn in grondfrequentie van elkaar. Het doel van het experiment is om 

eenn verschil in modulatiediepte waar te nemen (de sterkte van de modulatie). 

Omm het effect van het moduleren van de maskeerders te bepalen, wordt de 

gevoeligheidd voor SAM bepaald in aanwezigheid van gemoduleerde maskeerders 

(linksbovenn figuur 1) en ongcmoduleerde maskeerders bepaald (linksonder figuur 

1).. De gevoeligheid voor een toename in modulatiediepte nam drastisch af door het 

toevoegenn van gemoduleerde maskeerders. maar was niet significant verschillend voor 

slechthorendenn en normaal horenden. Omdat discriminatie van modulatie diepte 

overr het algemeen pas gebeurde voor sterk gemoduleerde signalen, zou het gebrek 

aann verschillen tussen normaal horenden en slechthorenden verklaard kunnen worden 

inn termen van een beperkt meetbercik. Ook kan het zijn dat de perceptie van sterk 

gemoduleerdee signalen verschilt van de perceptie van zwak gemoduleerde signalen. 

H55 H8 H9 

< 

< < 

Figuree 12.1: De drie condities gemeten in de verschillende experimenten (hoofdstuk 
5.5. 8. en 9). Het doel was steeds om de modulatie van een testsignaal (zwart) te 
detecterendetecteren in bijzijn van een, gemoduleerde maskeerder (grijs). Het effect van de 
gemoduleerdegemoduleerde maskeerder werd bepaald door de maskeerder gemoduleerd (boven) en 
ongemoduleerdongemoduleerd (onder) aan te bieden. 

Omm die reden hebben we besloten om experimenten uit te voeren gebruik 

makendd van ruisbandjes waarvan de modulatiedieptes boven de detectiedrempel 
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werdenn aangeboden (hoofdstuk 6). Hierbij werd aan de deelnemers gevraagd om 

dee sterke van de modulatie zo in te stellen dat ze net zo gemoduleerd klinken als 

eenn zeker referentiesignaal. Dit referentiesignaal verschilde van het testsignaal in 

bandbreedte,, centrum frequentie of niveau. De waargenomen modulatie diepte werd 

niett anders door het niveau te veranderen, terwijl een verandering van frequentie 

enn bandbreedte wel degelijk het modulatie percept veranderden. Dit effect werd 

voornamelijkk bepaald door de bandbreedte van de stimuli. Wanneer de langzame 

internee fluctuaties toenemen (bij afgenomen bandbreedte) wordt de modulatie diepte 

vann het signaal met veel langzame interne modulaties hoger ingesteld dan het signaal 

mett weinig langzame interne fluctuaties. De resultaten van slechthorenden waren in 

hett algemeen vergelijkbaar met de resultaten van normaal horenden. Slechthorenden 

haddenn echter meestal de neiging om de modulatiediepte van het testsignaal hoger 

inn te stellen dan de modulatie diepte van het referentiesignaal. Verschillen in 

luidheidopbouww droegen niet bij aan het verklaren van variantie in de data. 

3.. Relatie tussen temporele resolutie (SAM) en 

spraakverstt aan 

Wanneerr normaal horenden moeten luisteren in achtergrondruis, is het verstaan vaak 

veell  beter in een fluctuerende omgeving (muziek, andere sprekers, of het kloppen 

vann een hamer) dan in een continue omgeving (geluid van een motor) wanneer deze 

geluidenn even hard worden aangeboden. Normaal horenden kunnen als het ware 

tussenn de gaten door luisteren en kunnen gebruik maken van een kort moment waarin 

hett gemakkelijk is om te luisteren. Bovendien zijn zij in staat de woorden op het 

momentt dat de maskering hoog is zelf in te vullen. Om dit te verduidelijken, wil 

ikk een visuele analogie gebruiken (figuur 12.2; rechts). Hoewel de letters, waar de 

zwartee balken overheenvallen absoluut onleesbaar zijn. kun je door de witte gaten 

groott genoeg te kiezen, uit de context opmaken wat er moet staan. Het linker deel 

vann figuur 12.2. is een variant op de continue ruis. Hoewel de achtergrond vrij donker 

is,, is de tekst nog prima te lezen. 
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Voorr slechthorenden maakt het echter niet zo gek veel uit of de spraak nu wordt 

aangebodenn in een fluctuerende ruis of in een continue achtergrondruis. Nu hebben 

wee in hoofdstuk 3 gezien dat de spectrale resolutie (enigszins vergelijkbaar met het 

contrast*)) minder is voor slechthorenden dan voor normaal horenden. In dit boekje 

treftt u een transparant aan. Wanneer dit losjes over de tekst gelegd wordt, wordt 

dee linker tekst duidelijk minder goed leesbaar, terwijl de rechter tekst gemakkelijk 

leesbaarr blijft . Een verminderde spectrale resolutie is dan waarschijnlijk ook meer 

bepalendd voor de spraak dan voor de ruis en bepaald daarom de overall afname 

inn spraak verstaanbaarheid, welke vergelijkbaar is voor spraak in een continue en 

fluctuerendefluctuerende achtergrondruis. 

II  Zolen en hakken, zegt Jip tegen de 
schoenmaker.. Zolen en hakken zegt 
Jannekee ook nog eens. Zo zo, zegt de 
schoenmaker.. Je hebt weer te veel gelopen, 
Jip.. Hetis weer mis. Je moet voortaan op je 
handenn lopen. Dan slijt, je niet zo. Klop 
klop,, zegt de hamer. Tik tik, hakke-takke-
tak.. Wat heeft die schoenmaker nog veel te 
doen.. Er staan wel duizend schoenen, zegt 
Janneke. . 

:er r 

^olenn en te :ken, 
;choenn raker. Zolen 
'annekk ook iog eer 
;choenn raker. ; hebt 
ïp.. He is wee mis. Je 
landenn lopen. Dan si: 
dop,, z sgt de arner. I k tik, halfo 
ak.. W; t heeft ie scho miaker: 
ioen.. 1 r staarj|wel dui|end schojnen 
'annekk . 

gtt Jip 
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.. Zo 

tee ve 
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Figuree 12.2: Visuele analogie voor spraakverstaan in een continue (links) en 
fluctuarendefluctuarende (rechts) achtergrondruis. 
TekstTekst is afkomstig uit Jip en Janneke (Schmidt. 1954). met toestemming van de 
uitgever. uitgever. 

Dee neiging van slechthorenden om de modulatie diepte hoger in te stellen, 

kann van invloed zijn op het spraakverstaan in een fluctuerende achtergrondruis 

enn verdiende daarom extra aandacht (hoofdstuk 8). De gevoeligheid voor SAM 

werdd gemeten wanneer het testsignaal voorafgegaan werd door een gemoduleerde en 

ongemoduleerdee maskeerder. dit is een continue zuivere toon (zie middelste figuur 

12.1)) met ISIs van 10 tot 625 ms. Ongeacht of het testsignaal vooraf gegaan werd 

doorr een gemoduleerde of ongemoduleerde maskeerder bleef de gevoeligheid constant 

tt Hoewel het gebruik van kleuren een meer realistisch beeld zou opleveren, wordt het gereduceerde 
contrastt weergegeven door het vager worden van het beeld. De verschillen in zwart en wit worden 
minderr duidelijk, net zoals de spectral verschillen in geluid voor slechthorenden. 
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voorr de meeste normaal horenden. Slechthorenden bleken echter minder gevoelig 

voorr SAM te zijn wanneer het testsignaal vooraf gegaan werd door een amplitude 

gemoduleerdee maskeerder in plaats van een ongemoduleerde maskeerder. 

Dee vraag die onbeantwoord blijf t is, waarom vinden we wel verschillen tussen 

normaall  horenden en slechthorenden bij niet-simultane presentatie (hoofdstuk 8), 

maarr niet bij simultane presentatie (hoofdstuk 5). Om dit uit te zoeken hebben we 

inn hoofdstuk 9 een experiment uitgevoerd waarbij het testsignaal en het maskeer 

signaall  verschillende frequenties hadden, dit is vergelijkbaar met hoofdstuk 5. De 

tijdsintervallenn verliepen van simultaan (ISI=-625 ms, gelijk aan hoofdstuk 5) tot 

niet-simultaann (zie rechter deel van figuur 12.1 ISI>0; vergelijkbaar met hoofdstuk 

8).. Zelfs voor simultane aanbiedingen werden nu grote verschillen in de gevoeligheid 

voorr SAM tussen normaal horenden en slechthorenden gevonden. Dit suggereert dat 

dee relatief beperkte meetruimte waarbinnen verschillen in modulatiediepte konden 

wordenn waargenomen, ervoor gezorgd heeft dat er geen verschillen gevonden zijn in 

hoofdstukk 5. 

Dezee verminderde gevoeligheid voor SAM zou van invloed kunnen zijn op het 

spraakverstaann in een fluctuerende ruis. Spraak karakteriseert zich door amplitude-

modulatiess (zie Hoofdstuk 1 en 2). De resultaten van hoofdstuk 8 en 9 bleken dan ook 

tee correleren met het verschil in spraakverstaan in een continue en een fluctuerende 

ruis;; hoe groter de afname in gevoeligheid voor SAM door de gemoduleerde 

'maskeerder',, hoe kleiner de winst als gevolg van de gaten in de ruis. Om dit weer 

mett de visuele analogie van figuur 12.2 uit te leggen, moet het onderste gestreepte 

deell  van het doordrukvel, naast de balkjes van figuur 12.2 gelegd worden. De balkjes 

wordenn steeds donkerder om de afname in gevoeligheid weer te geven, hierdoor neemt 

dee leesbaarheid van de tekst af. 




