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Stellingen n 

Behorendd bij het proefschrift van Jan Koopman 

1.. Dat het spraakverst aan voor slechthorenden minder verbetert door het 

aanbrengenn van temporele gaten in de ruis dan voor normaalhorenden, 

wordtt mede veroorzaakt door een afname in de gevoeligheid voor ampli-

tudee modulaties, (dit proefschrift) 

2.. Het perceptief groeperen van verschillende geluiden (perceptual grouping) 

iss n van de belangrijkste oorzaken dat modulatie detectie interferentie 

(MDI )) optreedt. Maar effecten zoals adaptatie kunnen daarbij zeker niet 

buitenn beschouwing gelaten worden, (dit proefschrift hoofdstuk 9) 

3.. Fysisch gezien lijk t het nemen van vaste stappen in dBrs een logische keuze 

bijbij  het adaptief testen van de gevoeligheid voor amplitude modulaties. Va-

nuitt de perceptie gezien, is het echter raadzaam om de stapgrootte af te 

latenn hangen van de modulatiediepte waarmee gemeten wordt, (dit proef-

schriftschrift hoofdstukken 6 en 10) 

4.. Noordhoek (2000) onderscheidt twee groepen van slechthorendheid; zij die 

problemenn ervaren met de temporele resolutie en zij die problemen hebben 

mett de spectrale resolutie. Kortweg, ook wel de f-groep en de t-groep ge-

noemd.. Deze studie laat zien dat er misschien een derde groep bestaat: 

zijj  die problemen ervaren met het waarnemen van de omhullende, ofwel 

dee m-groep. (dit proefschrift hoofdstukken 8 en 9) 



5.. Omdat het modelleren in de psycho fysica in het algemeen gebeurt aan 

dee hand van veel verschillende condities voor een beperkt aantal proef-

personen,, zouden gemengde modellen (linear mixed effects models) als 

statistischh gereedschap veel meer gebruikt moeten worden. 

6.. Gehoorbeschermers worden vooral geselecteerd op basis van de verzwakking 

diee geboden wordt. Het zijn echter vooral de effecten op spraakverstaan 

enn lokalisatie die de bruikbaarheid in de praktijk bepalen. Deze dienen 

dann ook binnen de specificaties te worden opgenomen. 

7.. Als iedereen kennis zou hebben van de logaritmische schaal, zou het een 

stukk gemakkelijker worden om de noodzaak van gehoorbeschermers duidelijk 

tee maken. 

8.. De mogelijkheden van de statistiek zijn ongekend. Het stoeien met de 

statistiekk kan dan ook tot onvoorstelbare resultaten leiden (zie omslag). 

9.. Het oor is als een computer. Al experimenterend merk je pas wat de echte 

mogelijkhedenn zijn. 

10.. Het schrijven van een proefschrift is als het fietsen op een alpenreus. In 

hett begin kijk je er naar uit. halverwege zie je er tegen op, aan het einde 

hebb je het zwaar, op de top ben je blij dat het erop zit. 


