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Abstract  
Uit eerder onderzoek is gebleken dat diadochokinesesnelheid afhankelijk is van de 

gerealiseerde diadochokinesewoorden (Knujit et al., 2014; Padovani, Gielow & Behlau, 

2009). 

Met behulp van zes participanten is de invloed van de plaats van articulatie op de 

diadochokinesesnelheid getest. In eerste instantie wordt er ter controle gekeken of de 

éénsyllabige reeksen /pa/, /ta/ en /ka/ onderling in het aantal gerealiseerde syllabes per 

seconde van elkaar verschillen. Daarna wordt er gekeken in welke mate het aantal 

gerealiseerde syllabes per seconde verschilt bij tweesyllabige reeksen met één plaats afstand 

van articulatie (bv. /pata/ en /kata/) ten opzichte van tweesyllabige reeksen met twee plaatsen 

afstand van articulatie (bv. /paka/).  

Uit het onderzoek bleek dat het aantal syllabes per seconde bij /ka/ significant minder 

was dan bij /pa/. Verder bleek er geen significant verschil in het aantal syllabes per seconde te 

zijn tussen tweesyllabige reeksen met één- en met twee articulatieafstanden. Daaruit kan 

geconcludeerd worden dat er geen afhankelijkheid van de diadochokinesesnelheid van de 

plaats van articulatie aangetoond kon worden. Er is vervolgonderzoek nodig om deze 

uitkomsten met een grotere groepsgrootte te controleren.  

 

Inleiding  

Er is een vraag ontstaan om onderzoek te doen naar de invloed van de afstand tussen de 

plaatsen van articulatie op de diadochokinesesnelheid. Er zijn drie artikelen beschreven met 

onderzoeken naar diadochokinesesnelheid. Welgenoemd Padovani, Gielow & Behlau (2009), 

Icht en Ben-David (2014) en Knuijt et al. (2014). Hierop volgend is een onderzoeksvraag met 

bijbehorende hypothese afgeleid.  

De articulatorische diadochokinesetaak onderzoekt alternerende spraakbewegingen. 

Het gaat hierbij om verschillende syllabereeksen zo snel mogelijk achter elkaar uit te spreken. 

Er zijn verschillende manieren om de herhalingen van de syllabes te meten (Padovani, Gielow 

& Behlau, 2009). Een vaak gebruikte manier is het meten van het aantal syllabes per seconde. 

Deze wordt ook vaak in genormeerde testen, zoals het Nederlandstalig Dysartrie Onderzoek 

voor Volwassenen (NDO-V), gebruikt. De diadochokinesetaak is een vaak gebruikt middel 

om pathologische spraak van fysioligische spraak te onderscheiden. Hiervoor worden meestal 

de éénsyllabige reeksen /pa/, /ta/, /ka/, de tweesyllabige reeksen /pata/ en /taka/ en de 

driesyllabige reeks /pataka/ gebruikt. Van de stemhebbende tegenhangers /ba/, /da/ en /ga/ 

wordt minder vaak gebruik gemaakt. Van de diadochokinesetaak wordt vooral gebruik 

gemaakt om dysartriën en spraakapraxiën diagnostisch te differentiëren. Om de 

diadochokinesetaak ter onderscheiding van pathologische spraak te kunnen gebruiken is het 

belangrijk om zo veel mogelijk over deze taak te weten. Daarvoor is het belangrijk om 

onderzoek naar de diadochokinesetaak bij gezonde mensen te doen.  

 Padovani, Gielow & Behlau (2009) hebben onderzoek verricht naar de vraag of de 

articulatorische diadochokineseprestatie van ouderen verschilt ten opzichte van de prestaties 

van jongere volwassenen. Het is belangrijk om bij het opzetten van een experiment rekening 

te houden met de invloed van leeftijd.. Uit het onderzoek blijkt dat zowel jongere als oudere 
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volwassenen een lagere diadochokinesesnelheid hebben wanneer de spraakproductie 

complexer wordt. Dit betekent dat de driesyllabige alternerende reeks /pataka/ langzamer 

geproduceerd wordt dan de éénsyllabige herhalende reeksen /pa/, /ta/ en /ka/. Verder blijkt het 

aantal syllabes per seconde bij éénsyllabige reeksen af te nemen als ze verder achter in de 

mondholte gearticuleerd worden. De onderzoekers verklaren dit door het feit dat er minder 

inspanning voor nodig is om labiale fonemen te produceren ten opzichte van velaire en 

alveolaire fonemen. Gemiddeld genomen presteren de jongere volwassenen in de 

herhalingstaak van de éénsyllabige reeksen hoger dan de ouderen volwassenen. Dit verklaren 

de onderzoekers door het verouderingsproces. De onderzoekers concluderen dat de 

diadochokinesetaak nut kan hebben voor de karakterisering van motorische spraakstoornissen.  

 Voor de differentiëring van spraakmotorische stoornissen is het belangrijk om een 

normtabel van gezonde sprekers te hebben om stoornissen te kunnen plaatsen.  Icht en Ben-

David (2014) hebben een normtabel voor Engelse sprekers voor de orale diadochokinesetaak 

opgesteld. Ze kijken in hun onderzoek of taal een invloed op de diadochokinesetaak heeft. Uit 

het onderzoek blijkt dat Engelse sprekers uit de US het diadochokinesewoord /pataka/ met 

gemiddeld 6.23 syllabes per seconde realiseren. Verder blijken de talen Portugees, Grieks, 

Farsi en Engels in de productie van het diadochokinesewoord /pataka/ significant van elkaar 

te verschillen. De diadochokinesesnelheden van iedere taal verschillen significant van de 

Engelse diadochokinesesnelheid. Daaruit concluderen de onderzoekers dat er geen universele 

normtabel opgezet kan worden voor wereldwijd gebruik.  

 Knuijt et al. (2014) hebben voor de normering van het NDO-V een normtabel 

voor de diadochokinesesnelheid van Nederlandstalige sprekers opgesteld. Uit het onderzoek 

blijkt dat er geen verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. De prestatie in de 

diadochokinesetaak is alleen afhankelijk van de leeftijd van de participanten. Verder blijkt uit 

het onderzoek dat de éénsyllabige reeks /ka/ een lagere maximale prestatie heeft dan de 

éénsyllabige reeksen /pa/ en /ta/. Dit komt doordat er bij de articulatie van de /ka/ veel meer 

massa van de tong in beweging gezet moet worden (de Swart, 2017). 

 De beschreven onderzoeken laten zien dat er een verschil bestaat in de 

diadochokinesesnelheid bij het realiseren van éénsyllabige diadochokinesewoorden en het 

realiseren van driesyllabige diadochokinesewoorden. Padovani, Gielow & Behlau (2009) 

hebben aangetoond dat driesyllabige reeksen langzamer geproduceerd werden dan 

éénsyllabige reeksen. Ook blijkt dat de éénsyllabige reeks /ka/ langzamer gerealiseerd wordt 

dan de éénsyllabige reeksen /pa/ en /ta/ (Knuijt et al., 2014). Verder blijkt dat er 

diadochokinetische normdata bestaat, maar is er nog geen onderzoek gedaan naar de invloed 

van de articulatieafstand bij tweesyllabige reeksen op het aantal syllabes per seconde. De 

meeste data bevatten één- of driesyllabige reeksen zoals de bovengenoemde onderzoeken. Er 

zijn aanwijzingen dat er een afhankelijkheid van de diadochokinesesnelheid van de plaats van 

articulatie bestaat. 

 Daaruit is de volgende onderzoeksvraag afgeleid: Hangt diadochokinesesnelheid af 

van de afstand die tussen de plaatsen van articulatie moet worden afgelegd? Uit eerder 

onderzoek bleek dat éénsyllabige herhalende reeksen sneller geproduceerd werden dan 

driesyllabige repetitieve reeksen. Daarnaast zijn ook tussen éénsyllabige reeksen onderling 

verschillen te zien. Er wordt dus bij de tweesyllabige reeksen een afhankelijkheid van de 

afstand tussen de plaatsen van articulatie verwacht. Er zijn echter geen verwachtingen wat 

betreft een snellere of langzamere productie van tweesyllabige reeksen met één verschil in 

articulatieafstand, ten opzichte van reeksen met twee verschillen in articulatieafstand. 

Reeksen met één articulatieafstand zouden sneller kunnen zijn omdat de weg van articulatie 

korter is, maar misschien zijn ze ook juist langzamer omdat de coördinatie op een korte 

afstand moeilijker is. De diadochokinesetaak wordt vaak ter differentiëring van 

spraakmotorische stoornissen gebruikt. Daavoor is het belangrijk om te weten welk verschil 

tussen de verschillende diadochokinesetaken bestaat. 
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 Diagnostische middelen zoals het NDO-V zouden met deze uitkomsten hun 

diadochokinesetaak beter aan kunnen passen. Ze zouden afhankelijk van de uitkomsten het 

aantal af te nemen diadochokinesetaken in kunnen korten als er geen afhankelijkheid van de 

diadochokinesesnelheid blijkt te zijn. Dit zou van voordeel voor de patiënten zijn omdat een 

kortere test minder belastend is. Als er wel een afhankelijkheid van de 

diadochokinesesneldheid op de afstand van articulatieplaats zou zijn, zouden de 

diadochokinesetaken aangevuld moeten worden om voor de patiënten een meer valide 

uitkomstmaat te bieden.   

 

Methoden 
Vervolgens wordt de procedure binnen de methode beschreven. Eerst werden de 

participanten, de gebruikte factoren en het design van het experiment beschreven. Daarna 

werd de beschrijving van het gebruikte stimulus materiaal van de gevolgde procedure en de 

verwerking/scoring van de data omschreven. 

 Aan het experiment namen zes participanten deel waarvan geen werd uitgesloten. De 

participanten waren tussen de 22 en 29 jaar oud (M = 24,17, SD= 2,64). De helft van de 

paricipanten was vrouwlijk en de andere helft mannelijk. De gehandhaafde inclusiecriteria 

waren Nederlands als moedertaal, tussen de 18 en 30 jaar, geen motorische of mentale 

afwijkingen en geen visuele of auditieve problemen. De participanten deden vrijwillig mee en 

werden niet betaald. 

 Er is een within-subject-design met één factor gebruikt. De factor is de afstand van de 

plaatsen van articulatie en als afhankelijke variabel zijn de syllabes per seconde gebruikt. De 

factor bestond uit twee condities. De eerste conditie bestond uit één plaats van 

articulatieafstand en de tweede conditie bestond uit twee plaatsen van articulatieafstand.  

 Voor de uitvoering van het experiment werden een laptop en een voice recorder 

gebruikt. Er is voor de afname van het experiment een PowerPoint presentatie gebruikt (zie 

bijlage 1). Het experiment werd in een stille ruimte met behulp van een PowerPoint 

presentatie op een laptop afgenomen. In de PowerPoint verscheen een schriftelijke instructie 

(zie bijlage 1): “de volgende reeks zo snel en zo lang mogelijk achter elkaar uit te spreken”. 

Begonnen werd met de éénsyllabige herhalende reeksen /pa/, /ta/ en /ka/ zonder een 

articulatieafstand. Van /pa/ werd een spraakvoorbeeld ter orientatie afgespeeld. Voor ieder 

diadochokinesewoord werd de instructie met het bijbehorende woord getoond. Daarna 

weerklonk een piep en de participant mocht met de diadochokinesetaak beginnen. Daarop 

volgden de tweesyllabige alternerende reeksen /pata/, /tapa/, /taka/, /kata/ met één 

articulatieafstand en daarna /kapa/ en /paka/ met twee articulatieafstanden en afsluitend nog 

een keer /pa/, /ta/ en /ka/. De éénsyllabige reeksen zijn twee keer afgenomen omdat de 

participant in het begin nog mogelijk aan de opdracht moest wennen en daarom eventueel 

slechter zou presteren. In de latere analyse is het gemiddelde van de eerste en tweede keer 

mee genomen. De éénsyllabige reeksen waren gebruikt om te controleren of de syllabes op 

zichzelf een verschil qua snelheid uitmaakten. Dit zou invloed op het verschil tussen de 

tweesyllabige reeksen kunnen hebben. Want uit eerder onderzoek bleek dat de realisatie van 

de /ka/ langer duurt dan de realisatie van de /pa/ en /ta/ (Knuijt et al., 2014). De PowerPoint 

presentatie werd door de aanwezende onderzoeker bediend. Zo had de onderzoeker ook de 

mogelijkheid de participant aan te moedigen om de reeks sneller te herhalen of een niet 

bruikbare reeks met uitspraakfouten te laten herhalen. De gehele tijd liep een audioopname 

via een voice recorder voor de latere analyse. De participant had 30 cm afstand tot de voice 

recorder. 

 De opgenomen diadochokinesetaken zijn met behulp van het analyseprogram PRAAT 

(Boersma & Weenink, 2017) geanalyseerd. Hierbij werd de Handleiding “Analyse van de 

Diadochokinestaak met PRAATscript” (Diepeveen, van Haaften, de Swart, van den Engel, 
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Terbandt & Maassen, 2014) aangehouden. Er werden syllabes reeksen van minimaal twee 

seconden en vijf herhalingen geknipt. Deze moesten accuraat, snel en foutloos uitgesproken 

zijn en zonder scanderend patroon. Daarop volgend werd het gemiddeld aantal syllabes per 

seconde berekend. De uitingen van iedere participant zijn door twee verschillende 

onderzoekers geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid van het onderzoek zo 

groot mogelijk is. Uit de uitkomsten van beide onderzoekers werden de gemiddelden 

berekend en in de latere statistische analyse mee genomen.  

 De uitkomstmaat syllabes per seconde werd met behulp van beschrijvende statistiek 

geanalyseerd. Ook werd er statistische toetsing doorgevoerd. Ter vergelijking van de 

éénsyllabige reeksen is een one-way repeated measures anova uitgevoerd. Ter vergelijking 

van de tweesyllabige reeksen is een pair-sampled t-test uitgevoerd. Hiervoor werd voor één 

afstand van articulatie de gemiddelde aantal syllabes per seconde van de 

diadochokinesewoorden /pata/, /tapa/, /taka/ en /kata/ samen gebruikt en voor twee plaatsen 

van articulatieafstand het gemiddelde aantal secondes van de diadochokinesewoorden /kapa/ 

en /paka/ samen. Er werd tweezijdig getest omdat er geen verwachtingen zijn of de 

diadochokinesesnelheid bij één plaats van articulatie of bij twee plaatsen van articulatie 

sneller zou zijn. 

  

Resultaten 
Vervolgens werden de resultaten van het onderzoek met behulp van de beschrijvende 

statistiek beschreven.  

 De beschrijvende statistiek in figuur 1 geeft uitkomst over het gemiddelde aantal 

syllabes per seconde van de éénsyllabige reeksen. Figuur 2 geeft uitkomst over het 

gemiddelde aantal syllabes per seconde van de tweesyllabige reeksen. Uit de vergelijking van 

de éénsyllabige diadochokinesewoorden leek dat /ta/ het snelst gerealiseerd werd  (M = 6.02, 

SD = .71), /pa/ iets langzamer (M = 5.99, SD = .90) en /ka/ het langzaamst (M = 5.61, SD = 

.88). Wanneer men de tweesyllabige reeksen met elkaar vergeleek, leek dat tweesyllabige 

reeksen met één articulatieafstand (M = 6.01, SD = .74) sneller gerealiseerd werden dan 

tweesyllabige reeksen met twee articulatieafstanden (M = 5.77, SD = .99).  

 De verklarende statistiek geeft uitkomsten over significante verschillen binnen de 

éénsyllabige reeksen en binnen de tweesyllabige reeksen. Om de éénsyllabige reeksen met 

elkaar te vergelijken is een one-way repeated measures anova uitgevoerd. Uit de one-way 

repeated measures anova bleek het volgende. Mauchly’s test toonde aan dat de assumptie van 

sfericiteit niet geschonden werd. Er is een significant hoofdeffect van het type syllabe (/pa/, 

/ta/ of /ka/) op het aantal gerealiseerde syllabes per seconde gevonden, F(2.10) = 6.92, p = 

.013. Uit Post hoc analyses met Bonferroni aanpassing bleek dat het realiseren van de 

éénsyllabige reeks /pa/ tot een significant hoger aantal syllabes per seconde leidt dan het 

realiseren van de éénsyllabige reeks /ka/ (p = .011). De verschillen tussen /ta/ en /pa/ en /ta/ 

en /ka/ bleken niet significant te zijn. Om de tweesyllabige reeksen met elkaar te vergelijken 

is er een paired samples t-test uitgevoerd. Het gemiddelde aantal syllabes per seconde van 

tweesyllabige reeksen met één articulatieafstand (M = 6.08, SD = .74) was hoger dan het 

gemiddelde aantal syllabes van tweesyllabige reeksen met twee articulatieafstanden (M = 

5.77, SD = .99). Dit verschil, .32, 95% BI [- 18, .81], was niet significant t(5) = 1.65, p = .159 

(tweezijdig getoetst) en is er sprake van een klein effect, d = .43. 
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Figuur 1: Aantal syllabes per seconde van de herhalende éénsyllabige reeksen 

 

  

 

 

Figuur 2: aantal syllabes per seconde per articulatieafstand 

 

Discussie  
De vergelijking van de éénsyllabige reeksen /pa/, /ta/ en /ka/ laat zien dat bij de /pa/ 

significant meer syllabes per seconde gerealiseerd werden dan bij de /ka/. De vergelijking van 

de tweesyllabige reeksen met één- en met twee articulatieafstanden laat geen significant 

verschil zien.  

 Het gevonden significante verschil tussen de éénsyllabige reeksen /pa/ en /ka/ komt 

met de uitkomsten van Knuijt et al. (2014), dat de /ka/ langzamer gerealiseerd werd dan de 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 articulatieafstand 2 articulatieafstanden

A
an

ta
l s

yl
la

b
es

 p
er

 s
ec

o
n

d
e

Aantal syllaben per seconde vs articulatieafstand

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

pa ta ka

A
an

ta
l s

yl
la

b
es

 p
er

 s
ec

o
n

d
e

Vergelijking éénsyllabige reeksen



6 
 

/pa/ en /ta/, overeen. In dit onderzoek is alleen het verschil tussen /pa/ en /ka/ significant, maar 

de /ta/ is niet significant sneller dan de /ka/. Dit zou op de geringe groepsgrootte teruggevoerd 

kunnen worden. Met dit significant verschil is verder geen rekening gehouden omdat er geen 

significant verschil is gevonden tussen de tweesyllabige reeksen. Maar als er wel een verschil 

gevonden zou zijn had er rekening mee gehouden moeten worden dat de /ka/ langzamer 

gerealiseerd wordt dan de /pa/. Dat er geen significant verschil tussen de tweesyllabige 

reeksen gevonden is, komt niet met de verwachtingen overeen, dat er een afhankelijkheid van 

de afstand tussen de plaatsen van articulatie zou zijn. Het zou mogelijk zijn dat de eerder 

genoemde verwachtingen, dat reeksen met één articulatieafstand sneller zouden kunnen zijn 

omdat de weg van articulatie korter is of dat ze juist langzamer kunnen zijn omdat de 

coördinatie op een korte afstand moeilijker is elkaar opheffen. Maar daar kan het huidige 

onderzoek en ook eerder onderzoek geen precieze verklaring voor geven. Het feit dat 

herhalende reeksen sneller geproduceerd worden omdat de plaatsen van articulatie op één 

plek liggen en repetitieve reeksen langzamer geproduceerd worden omdat de plaatsen van 

articulatie verder van elkaar weg zijn is niet bij de afstand van de articulatieplaatsen van 

tweesyllabige reeksen terug te zien. Omdat er geen signifcant verschil gevonden is kunnen er 

ook geen niuewe conclusies voor spraakmotorische testen, zoals het NDO-V getrokken 

worden. 

De bovengenoemde onderzoeksvraag, of de diadochokinesesnelheid afhangt van de 

afstand die tussen de plaatsen van articulatie moet worden afgelegd, moet op basis van de in 

dit onderzoek gevonden uitkomsten met “nee” beantwoord worden. Het onderzoek liet geen 

significant verschil tussen de articulatieafstanden zien. Er zijn aanwijzingen voor een 

afhankelijkheid van de diadochokinesesnelheid van de plaats van articulatie, zoals de /ka/ die 

op basis van de tong massa die beweegt moet worden langzamer gerealiseerd werd dan de /pa/ 

(de Swart, 2017). In de beschrijvende statistiek lijken tweesyllabige reeksen met één 

articulatieafstand (gemiddelde aantal syllabes per seconde van /pata/, /tapa/, /taka/ en /kata/) 

sneller gerealiseerd te worden dan de tweesyllabige reeksen met twee articulatieafstanden 

(gemiddelde aantal syllabes per seconde van /kapa/ en /paka/), maar dit verschil is niet 

significant. Dit zou aan de geringe groepsgrootte kunnen liggen. De opgestelde hypothese, dat 

er één verschil tussen één en twee articulatieafstanden zal zijn, kon niet bevestigd worden. Er 

zijn wel aanwijzingen voor een verschil. Het niet significante verschil tussen de afstand van 

articulatieplaats zou aan de geringe groepsgrootte kunnen liggen. Er zou verder onderzoek 

hiernaar gedaan kunnen worden met een grotere groepsgrootte. Om beide analyses met elkaar 

in verband te brengen moet er rekening gehouden worden met het feit, dat in de literatuur 

duidelijk wordt dat herhalende reeksen sneller gerealiseerd worden dan alternerende reeksen. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat herhaling makkelijker te plannen is dan afwisseling. 

Dit leidt tot de vraag of de plaats van articulatie invloed heeft. De eerste analyse liet zien dat 

de /ka/ een sifnificant verschil uitmaakt. Daaruit kan voor de tweede analyse geconcludeerd 

worden dat plaats van articulatie invloed heeft en er rekening mee gehouden moet worden 

tijdens het onderzoeken van de invloed van de afstand van articulatie. 

Als ik het onderzoek nog een keer zou uitvoeren zou ik voor een veel grotere 

groepsgrootte kiezen, want een onderzoek met zes participanten heeft weinig kracht en des te 

meer participanten een onderzoek heeft des te groter is de kracht (Field, 2009, p.740). Er zal 

rekening gehouden moeten worden met het feit dat de éénsyllabige reeks /ka/ langzamer 

gerealiseerd wordt dan de éénsyllabige reeks /pa/. Omdat uit het onderzoek van Knuijt et al. 

(2014) bleek dat ook /pa/ en /ka/ significant van elkaar verschilden zou ook hiermee, 

afhankelijk van de uitkomsten van het nieuwe onderzoek, rekening mee gehouden moeten 

worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door alleen de tweesyllabige reeksen /taka/ en /kata/ 

met de tweesyllabige reeksen /paka/ en /kapa/ te vergelijken en de reeksen /pata/ en /tapa/ niet 

hierin mee te nemen. Dan wordt bij beide articulatieafstanden de langzamere /ka/ gerealiseerd 
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en tussen de reeksen /ta/ en /pa/ bestaat geen significant verschil (Knuijt et al., 2014). Daar 

hoeft geen rekening mee worden gehouden. 

 Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat er aanwijzingen zijn voor een 

afhankelijkheid van de diadochokinesesnelheid van de plaats van articulatie, maar deze 

konden niet bevestigd worden. Er zal een vervolgonderzoek met bovengenoemde suggesties 

kunnen plaatsvinden om deze uitkomsten verder uit te diepen. 
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Bijlage(n) 
 

Bijlage 1: 

representatief voorbeeld van het gebruikte stimulusmateriaal 

 

 

 


