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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt mijn scriptie ‘Wat is de effectiviteit van LaxVox op de restnasaliteit bij kinderen met
schisis? - Perceptuele en akoestische beoordeling van de restnasaliteit bij kinderen met schisis
voor en na kortdurende LaxVox interventie’. Het onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd bij
het Radboudumc te Nijmegen op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde in de periode februari
2020 tot juli 2020. De scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de
masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud University te Nijmegen.
De onderzoeksvraag werd aangeleverd vanuit Jeanne van der Stappen en Eveline Kerkhofs, beide
werkzaam binnen het schisisteam van het Radboudumc, doordat zij al langere tijd geïnteresseerd
waren in het effect van LaxVox op de restnasaliteit bij kinderen met schisis. Samen met Marloes
Sparreboom (Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde) en Esther Janse (Radboud University) is er
een onderzoeksteam opgesteld om het onderzoek uit te kunnen voeren. Er is al een eerdere
pilotstudie gedaan met dezelfde kinderen, wat een fijne basis vormde voor dit huidige onderzoek.
Ik heb het schrijven van deze scriptie op meerdere vlakken als leerzaam ervaren. Allereerst was
het voor mij persoonlijk nieuw om een experiment van begin tot eind te ontwikkelen en over
iedere stap van het proces uitvoerig na te denken. Door de maatregelen rondom het coronavirus
werd dit allemaal nog iets uitdagender dan normaal. Daarnaast was het ook erg interessant om
een onderzoeksvraag vanuit twee verschillende invalshoeken te benaderen, omdat je zo een
bredere kijk op je onderzoek leert ontwikkelen.
Bij dezen wil ik graag Marloes Sparreboom, Esther Janse, Jeanne van der Stappen en Eveline
Kerkhofs enorm bedanken voor alle begeleiding en ondersteuning tijdens de stageperiode. Ik heb
het als erg prettig ervaren dat ik altijd wel bij één van hen terecht kon met mijn vragen en om te
sparren over het onderzoek. Na elke meeting kon ik weer vol goede moed en positieve energie
verder. Ook wil ik graag alle 27 logopedisten bedanken voor hun deelname. Ten slotte wil ik mijn
vriend Lars, ouders, zusje Céline en mijn vrienden heel erg bedanken voor alle steun en
aanmoedigende woorden in de afgelopen periode.
Dan rest mij u alleen nog veel leesplezier toe te wensen.
Romy Jung
Bosschenhoofd, 03-07-2020
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Abstract Nederlands
Achtergrond: Logopedisten in de eerste lijn zetten steeds vaker LaxVox in als therapie voor het
verminderen van restnasaliteit bij kinderen met schisis, terwijl er over de effectiviteit van deze
interventie nog weinig bekend is. De huidige studie onderzoekt het effect van LaxVox op de
restnasaliteit bij kinderen met schisis op perceptueel en akoestisch niveau.
Methode: Voor een eerdere pilotstudie is gesproken data verzameld van 13 kinderen met schisis
voor en na twaalf weken logopedische behandeling met LaxVox. Deze zinsopnames zijn in het
huidige onderzoek verwerkt in een geblindeerd luisterexperiment, waarbij 27 beoordelaars 130
opnameparen te horen kregen en hun voorkeur uitspraken voor één van de fragmenten met
betrekking tot de nasaliteit. Daarnaast is ook een akoestische analyse uitgevoerd aan de hand van
de ‘voice low to high tone ratio’ (VLHR). Voor de analyse werd informatie over luidheid
opgevraagd van twee gemarkeerde klinkerstukken per gesproken zin. Dit waren dezelfde zinnen
die zijn gebruikt in het luisterexperiment.
Resultaten: Uit de statistische analyses is gebleken dat de beoordelaars een significante voorkeur
hadden voor de opnames van de nameting met betrekking tot de nasaliteit, maar dat de verdeling
van de responses afhankelijk was van de volgorde waarin het opname paar werd aangeboden
(pre-post of post-pre). Er is geen significant effect gevonden van LaxVox op de VLHR.
Discussie: De resultaten laten op perceptueel niveau zien dat LaxVox een effectieve therapie is
voor het verminderen van restnasaliteit bij kinderen met schisis. De akoestische analyse bevestigt
deze trend niet. Onderzoek naar de effectiviteit van LaxVox als interventie bij nasaliteitsklachten
met een grotere steekproef is nodig om aanbevelingen te kunnen doen naar de eerstelijns
logopedie.
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Abstract English
Background: LaxVox is increasingly being used as a treatment method for hypernasal speech in
children with cleft palate, while little is known about the efficacy of this intervention method. The
current study investigates the effect of LaxVox on the hypernasality in children with cleft palate
on both a perceptual and an acoustic level.
Method: In a previous pilot study, spoken data was collected in 13 children with cleft palate before
and after twelve weeks of LaxVox speech therapy. These recorded sentences were used in the
current study to create a blinded listening experiment. In this experiment 27 assessors listened to
130 recorded pairs of sentences, after which they were asked to express their preference for one
of the recordings regarding nasality. In addition, an acoustic analysis was performed, based on the
voice low to high tone ratio (VLHR). For this analysis, information was extracted from two vowel
intervals per sentence. These sentences came from the same database as the ones used in the
listening experiment.
Results: The statistical analyses showed that assessors had a significant preference for the
recordings of the post-LaxVox session, but that the distribution of the responses was dependent
on the order in which the recorded pairs were presented to the assessors (pre-post or post-pre).
No significant effect of LaxVox was found on the VLHR.
Discussion: On a perceptual level, evidence is found that LaxVox is an effective therapy to reduce
hypernasality in children with cleft palate. The VLHR analysis does not support this trend.
Research on the efficacy of LaxVox with a larger sample is necessary to make proper
recommendations about this therapy to speech therapists.
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1. Inleiding
Schisis is een aangeboren afwijking, gekenmerkt door een spleet in de bovenlip (cheiloschisis),
kaak (gnathoschisis) en/of het gehemelte (palatoschisis). Een schisis kan zowel enkelzijdig als
dubbelzijdig voorkomen, wat wil zeggen dat de spleet zich aan een enkele zijde, links of rechts,
van het midden kan bevinden, of aan beide zijden van het midden aanwezig kan zijn. Naar
schatting heeft de aandoening een gemiddelde prevalentie van 1 à 2 op de 1000 kinderen,
afhankelijk van het type schisis (Vieira, 2008; Luijsterburg, Trenning, Ongkosuwito & VermeijKeers, 2019). De meest frequente vorm van schisis is een spleet in het gehemelte (±40-45% van
de gevallen). Wanneer er sprake is van een cheiloschisis, waarbij de spleet zich in de lip bevindt,
wordt in de meeste gevallen een operatie uitgevoerd waarbij de lip gesloten wordt. Binnen het
schisisteam van het Radboudumc gebeurt dit wanneer het kind gemiddeld 6 maanden oud is
(Radboudumc, z.d.). Afhankelijk van het type schisis dat het kind heeft, worden op jonge leeftijd
ook operaties uitgevoerd voor het sluiten van het zachte (palatoraphia posterior) en/of harde
gehemelte (palatoraphia anterior), soms wordt een farynxplastiek verricht. Bij farynxplastiek
wordt er weefsel vanuit de achterwand van de keel verbonden met het zachte gehemelte. Het
sluiten van de kaak, waar nodig, gebeurt meestal rondom het begin van de tienerjaren
(Radboudumc, z.d.; Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell en Hardin-Jones, 2006).
Ondanks dat deze ingrepen op jonge leeftijd plaatsvinden, laten deze kinderen vaak nog veel
logopedische problematiek zien gedurende hun ontwikkeling (Bessell et al., 2013; PetersonFalzone et al., 2006). Deze problematiek kan worden onderscheiden in gehoor-, voeding- en
spraakproblematiek (Peterson-Falzone et al., 2006). Voor dit huidige onderzoek is er
voornamelijk gefocust op de effectiviteit van een behandeltechniek gericht op het verbeteren van
de kwaliteit van de nasale resonans in de spraak van kinderen met schisis. Twee veel
voorkomende karakteristieken bij de spraak van patiënten met schisis, zijn hyponasaliteit
(rhinolalia clausa) en hypernasaliteit (rhinolalia aperta), waarbij voornamelijk hypernasaliteit
voorkomt. Hypernasaliteit ontstaat door velopharyngeale insufficiëntie (VPI), waarbij het zachte
gehemelte de neusholte onvoldoende of niet adequaat afsluit tijdens het produceren van orale
klanken (Vijayalakshmi, Reddy & O'Shaughnessy, 2007; Weerasinghe, Sato & Kawaguchi, 2006).
Hierdoor stroomt er lucht via de neusholte naar buiten tijdens het spreken en klinken orale
klanken, die normaal gesproken niet nasaal worden geproduceerd, bij deze kinderen toch nasaal
(zie Figuur 1 en Figuur 2). Volgens Warren, Dalston en Mayo (1994) kan spraak bij een velare
opening van 0,2 cm2 al worden waargenomen als abnormaal en kunnen luisteraars dit beoordelen
als hypernasaal. Patiënten met schisis vertonen vaak compensatiegedrag voor deze afwijkingen
in nasale resonans, zoals grimasseren of het (over)activeren van de glottis waar dit niet
noodzakelijk is. Beide strategieën zijn aangeleerd en kunnen zorgen voor compensatoire
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misarticulaties (Peterson-Falzone et al., 2006). Dit zijn afwijkingen in de plaats van articulatie van
een specifieke klank, doordat de reguliere plaats van articulatie problemen oplevert in de
productie van die klank. Dit soort misarticulaties worden vaak op jonge leeftijd al ontwikkeld door
kinderen met schisis als een functionele compensatie tegen de structurele belemmeringen die de
schisis veroorzaakt. Compensatoire misarticulaties hebben grote impact op de verstaanbaarheid
van de spraak van kinderen met schisis en kunnen voorkomen ondanks succesvolle chirurgische
ingrepen. Door bijvoorbeeld de glottis over te activeren, kan het kind een stemhebbend plosief
produceren door middel van een glottisslag, het korte dichtklappen van de stemspleet waardoor
de trilling van de stembanden wordt onderbroken.

Figuur 1. De anatomie van de mond-neus-keelholte: (1)
onderkaak, (2a) tongpunt, (2b) tongblad, (2c) tongrug,
(2d) tongwortel, (3) keelholte, (4) tongbeen, (5)
strotklepje, (6) lippen, (7) zacht gehemelte, (8) hard
gehemelte, (9) tandkassen, (10) mondholte, (11) neusholte
en (12) strottenhoofd. Rietveld & van Heuven (2009).

Figuur 2. Illustratie van normale velare positie. (a) in rust en tijdens de
productie van nasale klanken hangt het velum naar beneden, waardoor
er lucht via de neusholte naar buiten kan stromen. (b) tijdens de
productie van denasale klanken, wordt het velum opgetild en sluit zo de
neusholte af. Dit wordt velofaryngeale sluiting genoemd.

De kwaliteit van de spraak bij kinderen met schisis is een belangrijke uitkomstmaat om te bepalen
in welke mate de chirurgische ingreep en/of logopedische behandeling succesvol is geweest voor
het kind (Bessell et al., 2013). Peterson-Falzone en collega’s (2006) geven een helder overzicht
van de stappen die een taal- spraakpatholoog of een logopedist kan uitvoeren om een adequate
perceptuele beoordeling te vormen over de kwaliteit van de spraak en de spraakfouten die het
kind produceert. De auteurs geven aan dat er eerst een ‘spraaksample’ verzameld moet worden.
Dit kan op verschillende niveaus, zoals spontaan geproduceerde taal, het laten voorlezen van
zinnen, articulatietesten etc. Vervolgens wordt de spraaksample geanalyseerd, waarbij er
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bijvoorbeeld gekeken kan worden naar spreeksnelheid en verstaanbaarheid, maar ook naar
hyper- of hyponasaliteit en nasale emissie. Onder nasale emissie wordt het hoorbare nasale
luchtverlies tijdens de productie van fricatieven en plosieven verstaan. Henningsson en collega’s
(2008) hebben geprobeerd universele parameters op te stellen om de spraakproductie van
kinderen met schisis in kaart brengen, ongeacht de taal die zij spreken. Zij onderscheiden vijf
parameters: hypernasaliteit, hyponasaliteit, stemstoornis, hoorbare nasale emissie/turbulentie
en fouten in de productie van consonanten. Een stemstoornis wordt hier gedefinieerd als een
structurele of functionele afwijking van de stemkarakteristieken op larynxniveau. Henningsson
en

collega’s

onderscheiden

de

stemstoornis

van

resonantiestoornissen,

omdat

resonantiestoornissen op supralaryngeaal niveau plaatsvinden. Een stemstoornis kan naast de
schisis optreden, maar kan ook voorkomen bij patiënten zonder schisis. Daarom worden
afwijkingen aan de stemkarakteristieken in een aparte categorie beoordeeld. Op basis van deze
vijf parameters kan de spraak van een patiënt met schisis gestructureerd in kaart worden
gebracht. Na het analyseren van de data moet er volgens Peterson-Falzone en collega’s (2006)
gekeken worden naar de correlatie tussen de perceptuele spraak en de orofaciale gegevens, zoals
bijvoorbeeld de sluitingscapaciteit van het zachte gehemelte of de structuur van het mond- en
keelkanaal. Hierdoor komt vaak de oorzaak van de eventuele afwijkingen in de spraak van het
kind naar boven. Ten slotte stelt de behandelaar een diagnose en een behandelplan op voor het
kind.
In dit huidige onderzoek is op perceptueel- en akoestisch niveau de spraak van kinderen
met schisis beoordeeld, voor en na een 12 weken durende LaxVox interventieperiode. Hierbij is
nagegaan of LaxVox effectief is in het verminderen van de restnasaliteit, die kinderen met schisis
vaak hebben. De aanleiding voor dit onderzoek was de groei in gebruik van LaxVox bij
logopedisten in de eerste lijn als therapie om nasaliteit te verminderen bij kinderen met schisis.
Voorheen werd LaxVox voornamelijk gebruikt door logopedisten als stemtherapie, maar doordat
LaxVox vereist dat de neusholte wordt afgesloten, werd er steeds vaker geëxperimenteerd met
deze therapie bij kinderen met schisis. Deze therapie werd in de praktijk al als prettig ervaren,
maar de effectiviteit van de therapie is nog maar op kleine schaal onderzocht en niet bij deze
specifieke patiëntenpopulatie. Het huidige onderzoek is een vervolgstudie op een eerdere
pilotstudie van Oussoren, van der Stappen, Kerkhofs, Damen & van Heerbeek (2020), waarin
objectieve nasometriedata en perceptuele hypernasaliteitsscores zijn verzameld om het effect van
LaxVox op de hypernasaliteit in kaart te brengen.

1.1 Diagnostiek Nasaliteit bij Schisis
Hypernasaliteit bij kinderen met schisis wordt in de praktijk op verschillende manieren in kaart
gebracht. De gouden standaard wat betreft de beoordeling van de spraak bij kinderen met schisis
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is het perceptuele oordeel door een logopedist of taal- en spraakpatholoog (Hopman, Spauwen,
Admiraal & Mugge,2000; Sweeney & Sell, 2008). Bij een perceptuele beoordeling van de spraak
bij kinderen met schisis wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde zinnen. In Nederland
worden zinnen gebruikt uit het logopedisch onderzoek van kinderen die geboren zijn met een
schisis (Meijer, 2003). Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verstaanbaarheid,
de spraakproblemen en de eventuele problemen met resonans bij deze patiëntenpopulatie
(meestal hypernasaliteit) (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), 2016). Dit
onderzoek bestaat uit het beoordelen van verschillende aspecten van de spraak op woord-, zinsen ook op spontaan spreekniveau. Ook wordt de resonans en de mogelijke aanwezigheid van
grimassen beoordeeld. Als laatste wordt ook de spiegelproef afgenomen. De spiegelproef heeft als
doel het detecteren van nasale emissie, waarbij kinderen items met denasale consonanten en
klinkers produceren terwijl er een spiegel onder de neus van de kinderen wordt gehouden.
Eventueel luchtverlies wordt zo via condensatie zichtbaar op de spiegel. Het logopedisch
onderzoek van kinderen die geboren zijn met schisis wordt in Nederland alleen uitgevoerd door
logopedisten die werkzaam zijn binnen een schisisteam, dat deel uitmaakt van de Landelijke
Werkgroep voor Schisislogopedisten. Deze werkgroep moet verbonden zijn aan de Nederlandse
Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA).
Naast het perceptuele oordeel van een logopedist worden er vaak ook objectieve metingen
gedaan om de nasaliteit bij kinderen met schisis in kaart te brengen. Zo heeft het bij het
logopedisch onderzoek de voorkeur dat de logopedist akoestische nasometrie uitvoert (NVPC,
2016). De nasometer is een meetinstrument dat afzonderlijk van elkaar de luchtstroom vanuit de
mond- en de neusholte meet. Hierdoor kan de mate van nasaliteit objectief gemeten worden.
(Hopman et al., 2000). Er kan gekozen worden om naast akoestische nasometrie ook een orale
inspectie uit te voeren. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een arts van de Keel-, Neus- en
Oorheelkunde (KNO) afdeling. Het doel van de inspectie is een inschatting maken van de mobiliteit
en de lengte van het zachte gehemelte, mobiliteit van het velum en nagaan of de adenoïden
(neusamandelen) en de tonsillen (keelamandelen) aanwezig zijn. Deze informatie heeft een
aanvullende functie, maar kan ook gebruikt worden om mogelijke spraakproblemen (deels) te
verklaren (NVPC, 2016). Wanneer op basis van de perceptuele beoordeling van de logopedist en
de gegevens van de akoestische nasometrie en orale inspectie een vermoeden ontstaat van
velopharyngeale insufficiëntie (VPI) kan er gekozen worden om ook nasoendoscopie of
videofluoroscopie uit te voeren bij het kind. Nasoendoscopie is het onderzoek waarbij gekeken
wordt naar de binnenkant van de neus, de neusholte en de keelholte, door middel van een flexibel
kijkbuisje (endoscoop). Nasoendoscopie heeft als doel het in kaart brengen van de functie en
mobiliteit van het velum en de omringende spieren. Door middel van nasoendoscopie kan
beoordeeld worden of het zachte gehemelte de neusholte voldoende afsluit tijdens de productie
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van denasale klanken en juist weer opent bij de productie van nasale klanken. Voordelen van
nasoendoscopie zijn dat het kind niet blootgesteld wordt aan straling en de relatief lage kosten.
Nadelen zijn dat het vrij beangstigend kan zijn, zeker voor jonge kinderen, terwijl volledige
medewerking van het kind cruciaal is (NVPC, 2016). Wanneer nasoendoscopie om wat voor reden
dan ook niet toereikend blijkt te zijn kan er ook gekozen worden voor videofluoroscopie, waarbij
er gebruik wordt gemaakt van een röntgenfilm die het spraakmechanisme in beeld brengt.
Hiervoor neemt het kind voorafgaand aan het onderzoek een slok bariumpap, zodat de mond- en
neusholte duidelijk te zien zijn op de video. Vervolgens wordt aan de hand van
gestandaardiseerde zinnen (zie Bijlage 3) de velumfunctie van verschillende kanten bestudeerd.
Door videofluoroscopie te gebruiken kan men, net zoals met nasoendoscopie, de velofaryngeale
sluiting beoordelen. Voordelen van videofluoroscopie zijn dat het simpel en snel in gebruik is. Ook
kan het gebruikt worden bij zeer jonge kinderen. De nadelen van deze vorm van onderzoek zijn
dat de kosten vrij hoog zijn en men slechts een tweedimensionaal beeld krijgt, in tegenstelling tot
de nasoendoscopie (NVPC, 2016). Tevens kan het stralingsgebruik voor ouders en/of verzorgers
een reden zijn om dit type onderzoek niet te laten uitvoeren.

1.2 Akoestische Analyse
De hierboven genoemde diagnostiek wordt op dit moment al ingezet om de nasaliteit, maar ook
andere spraakproblematiek bij kinderen met schisis zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.
De perceptuele beoordeling van de logopedist of taal- en spraakpatholoog staat hierbij centraal,
maar aanvullende objectieve meetinstrumenten worden ook alom toegepast. Voor een nog
completer beeld van de spraakeigenschappen van een patiënt met schisis is het objectiever om
ook een akoestische analyse uit te voeren, waarbij uitgegaan wordt van het frequentiespectrum
van de spraak. Zo’n akoestische analyse fungeert als een objectieve aanvulling om een meer
gegronde diagnose te stellen en een aansluitend behandelplan te formuleren (Weerasinghe, Sato
& Kawaguchi, 2006). Ook is een akoestische analyse onafhankelijk van de ervaring van de
logopedist of taal- en spraakpatholoog met betrekking tot spraak bij kinderen met schisis. In het
huidige onderzoek is zo’n akoestische analyse gebruikt om de hypernasaliteit bij kinderen met
schisis objectief in kaart te brengen, om te onderzoeken of er een significant verschil is op
spectrumniveau tussen de spraakopnames vóór LaxVox en de spraakopnames na LaxVox.
Hypernasaliteit is in veel studies middels een akoestische analyse onderzocht, maar de
studies verschillen van elkaar in gebruikte parameters. Zo hebben Lee, Wang, Yang en Kuo (2006)
een parameter ontwikkeld die zij ‘voice low tone to high tone ratio’ (VLHR) noemen. Deze
parameter geeft de verhouding tussen de intensiteit in lage frequenties en de intensiteit in hoge
frequenties in het spectrum met een ‘cut-off’ waarde van 600 Hz. De onderzoekers hebben deze
‘cut-off’ waarde bepaald door middel van ‘trial and error’, waarbij er van meerdere ‘cut-off’
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waardes de correlatie is berekend met de subjectieve beoordelingen van de nasaliteit door twee
taal- en spraakpathologen. Uit deze analyse is gebleken dat een ‘cut-off’ waarde van 600 Hz de
beste voorspeller is van hypernasaliteit. Hierbij wordt het spraakspectrum verdeeld in een lagefrequentie gebied (LFG). Dit gedeelte is het gemiddelde van de intensiteit in het frequentiegebied
dat loopt van 65 Hz tot 600 Hz. Het hoge-frequentiegebied (HFG) is het gemiddelde van de
intensiteit in het frequentiegebied dat loopt van 600 Hz tot 8000 Hz. VLHR is de deling van de lage
frequenties door de hoge frequenties en wordt uitgedrukt in decibel (dB):
𝐿𝐹𝐺
𝑉𝐿𝐻𝑅 = 10 × log10 (
)
𝐻𝐹𝐺
Lee en collega’s (2006) vonden dat de VLHR significant correleerde met de perceptuele
beoordelingen van de nasaliteit door een taal- en spraakpatholoog. De onderzoekers zagen dat
hoe hoger de perceptuele beoordeling van nasaliteit was (1 = geen nasaliteit; 5 = ernstige
hypernasaliteit) hoe hoger de VLHR waarde was. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat er
vervolgonderzoek nodig is, maar dat de VLHR parameter een veelbelovende akoestische
parameter is om hypernasaliteit objectief te meten.
Ander onderzoek naar de VLHR parameter kwam van Dodderi, Narra, Varghese en Deepak
(2016). De onderzoekers vergeleken de waardes van de VLHR voor en na een chirurgische ingreep
bij kinderen met schisis en vonden significant lagere waardes van de VLHR bij de nameting. De
auteurs pleiten voor het gebruik van deze parameter als ratio bij het meten van hypernasaliteit.
Ook Lee, Wang en Fu (2009) gebruikten de VLHR parameter en vonden een significante relatie
tussen de VLHR waardes en de perceptuele nasaliteitsscores van drie taal- en spraakpathologen.
Ook was er een significant verband tussen de VLHR waardes en de objectieve nasometer gegevens
van de patiënten. Op basis hiervan concludeerden de onderzoekers dat de VLHR een adequate
kwantitatieve ratio is gebleken voor het evalueren van hypernasaliteit in de vocalen van patiënten
met schisis.
Studies naar de akoestische karakteristieken van de spraak van nasale en niet-nasale
sprekers laten een aantal duidelijke verschillen zien tussen deze twee groepen sprekers (Hawkins
& Stevens,1985; Kataoka, Michi, Okabe, Miura & Yoshida, 1996; Kataoka, Warren, Zajac, Mayo &
Lutz,2001). Zo vonden onderzoekers dat nasale sprekers een verminderde intensiteit hebben van
de eerste formant (F1). Ook hadden nasale sprekers in hun onderzoeken extra resonantie, een
grotere amplitude tussen de eerste en tweede formant (F2) en hadden zij vaak ook een
verschoven lage-frequentie intensiteit. Lee en collega’s (2006) vonden dat de intensiteit van het
lage-frequentie gebied bij nasale sprekers groter was dan bij niet-nasale sprekers, waardoor de
VLHR hoger was bij nasale spraak in vergelijking met niet-nasale spraak. Dit verschil in intensiteit
van de lage frequentiegebieden vormt de aanleiding voor het gebruik van de VLHR in de huidige
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studie. Wanneer behandeling door middel van LaxVox de nasaliteit vermindert, dan zal de VLHR
waarde van de nameting significant lager zijn dan de voormeting, doordat de intensiteit in het
lage-frequentiegebied is verminderd. De VLHR is gevoelig genoeg om eventuele verminderingen
van nasaliteit waar te nemen, doordat het spectrum wordt verdeeld in lage en hoge
frequentiegebieden. De VLHR kan ook verlagen door dat de intensiteit van het hogefrequentiegebied hoger wordt. In sectie 1.3 wordt deze mogelijkheid verder toegelicht.
Naast de VLHR parameter worden er ook nog andere akoestische parameters gebruikt bij
spectrale analyse gericht op hypernasaliteit. Zo hebben Lee, Ciocca en Whitehill (2003) een groep
hypernasale sprekers, waarbij de hypernasaliteit was ontstaan door dysarthrie of schisis,
vergeleken met een controlegroep op basis van een 1/3 octaafband analyse, ook wel tertsband
analyse genoemd. Bij zo’n dergelijke analyse wordt het frequentiespectrum verdeeld in
frequentiebanden. Een octaafband verdeelt het frequentiespectrum met een breedte van factor 2;
bij een stap naar een volgende octaafband verdubbelt de frequentie (octaaf). Bij een 1/3
octaafband heeft de stap naar een volgende 1/3 octaafband de grootte van een terts. Een
voorbeeld van de uitkomst van zo’n analyse is te zien in Figuur 3.

Figuur 3. 1/3 octaafband spectrum van de vocaal /i/. Hypernasale sprekers
(vierkant) worden vergeleken met een controle groep (cirkels). De
gecentreerde frequentie op de x-as en de amplitude in dB op de y-as. (Lee,
Ciocca & Whitehill, 2003)

Een 1/3 octaafband analyse om de hypernasaliteit in kaart te brengen werd voor het eerst
toegepast door Kataoka en collega’s (1996). Het doel van dit onderzoek was om een objectieve,
kwantitatieve maat te ontwikkelen die de hypernasaliteit van onder andere kinderen met schisis
kon beoordelen. Uit de resultaten bleek dat de groep met hypernasale spraak een stijging in
decibel (dB) liet zien tussen de eerste (F1) en de tweede (F2) formant, waar de controlegroep die
stijging niet liet zien. De onderzoekers geven aan dat de afwijkende fysiologie van de twee kanten
van de neusholte bij hypernasale sprekers hier de oorzaak van is. Daarnaast correleerde de 1/3
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octaafband analyse significant met de perceptuele beoordelingen van de nasaliteit. Kataoka en
collega’s (1996) creëerden hiermee een nieuw inzicht in de akoestische beoordeling van
hypernasaliteit, die later opnieuw onderzocht werd door onder andere Lee, Ciocca en Whitehill
(2003), maar ook door Vogel, Ibrahim, Reilly en Kilpatrick (2009). Vogel en collega’s vergeleken
in hun onderzoek twee akoestische maten voor het beoordelen van hypernasaliteit bij kinderen
met schisis; de eerder genoemde VLHR en een 1/3 octaafband analyse. De onderzoekers vinden
dat de 1/3 octaafband analyse significant correleert met de perceptuele oordelen van de nasaliteit
door deskundigen. De VLHR correleert niet significant. De onderzoekers geven in hun conclusie
aan dat perceptuele beoordeling de primaire maat blijft voor het evalueren van (hyper)nasale
spraak bij kinderen met schisis, maar dat een 1/3 octaafband analyse een betrouwbare aanvulling
kan zijn. Ook geven de onderzoekers aan dat zij de eerste waren die twee akoestische maten voor
het in kaart brengen van nasaliteit direct met elkaar vergeleken. Meer onderzoek naar akoestische
maten is nodig, om een vollediger beeld te geven over de effectiviteit ervan.

1.3 LaxVox
In dit huidige onderzoek is er gekeken naar de spraak van kinderen met schisis voor en na
kortdurende LaxVox behandeling (Sihvo & Denizoglu, 2007), op perceptueel en akoestisch niveau.
LaxVox therapie bestaat uit het foneren door een siliconen slangetje dat in een laagje water,
variërend van 2 cm tot 7 cm, is gestoken (Ramlakhan et al., 2014). De siliconen buis is ongeveer
35 cm lang en wordt tijdens het foneren tussen de tanden en op de tong geplaatst (Titze, 2006).
De toepassing van de LaxVox bestaat uit verschillende onderdelen (Sihvo & Denizoglu, 2007). Er
wordt begonnen met ontspannen en focussen op het postuur en de ademhaling van de patiënt.
Vervolgens worden er oefeningen gedaan om de doelstem te vinden en te gebruiken tijdens het
bubbelen door de siliconen slang. Ter fonatie kan de patiënt vocalen, glijtonen, automatische
reeksen (bijvoorbeeld tellen), liedjes en ook zinnen produceren. Er kan ook gevarieerd worden
met de hoeveelheid water waarin er gefoneerd wordt. Het doel van LaxVox of andere ‘phonation
straws’ is het verbeteren van het stemgebruik door het vernauwen en verlengen van het
spraakkanaal. LaxVox stemtherapie geeft meerdere effecten (Sihvo & Denizoglu, 2007; Titze,
2006). Allereerst zorgt de therapie voor een hogere supraglottale druk. Een hogere supraglottale
druk zorgt er voor dat de transglottale druk, het verschil tussen de supra- en de subglottale druk,
kleiner wordt, waardoor de stemplooien gemakkelijker kunnen openen en sluiten en de
trillingsefficiëntie verbetert. Daarnaast vormt de LaxVox slang een kunstmatige verlenging van
het spraakkanaal. Die verlenging zorgt ervoor dat er minder druk en inspanning nodig is voor een
goede fonatie. Ten derde kan LaxVox therapie er voor zorgen dat de larynx daalt, doordat deze
een comfortabelere positie inneemt. Dit zorgt er voor dat de stemplooien een lagere grondtoon
produceren (F0) en het vermindert de spierspanning in het gehele spraakkanaal. Ontspanning van
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het spraakkanaal en de lichaamshouding in het algemeen is een belangrijk aspect van de LaxVox
therapie. Het doel is een verandering van het bewegingsgevoel te weeg te brengen, waardoor
resonantieruimtes en de supraglottale druk makkelijker aan te voelen en aan te sturen zijn. Ten
slotte kan LaxVox therapie ook zorgen voor een betere buik- en middenrif ademhaling.
Er zijn tot op heden weinig effectstudies bekend over LaxVox therapie, wat meteen een
gegronde aanleiding vormde voor de huidige effectstudie. Een recente studie van Mendes en
collega’s (2019) geeft een systematische review van verschillende fonatie-stemtherapieën en hun
effectiviteit, waaronder die van LaxVox therapie. Uit de resultaten van deze systematische review
blijkt dat fonatie in glazen buizen, rietjes en LaxVox slangen een positief effect heeft op de
stemkwaliteit van zanger(es)s(en). Hieronder werd een comfortabelere fonatie, betere
stemgeving en een efficiëntere stememissie verstaan. Een comfortabelere fonatie werd
gedefinieerd als minder spanning op de spieren in het spraakkanaal. Stemgeving is het luid en
duidelijk kunnen spreken of zingen doordat er meer kracht op de stembanden wordt gezet vanuit
het middenrif en de longen. Stememissie werd gedefinieerd als het produceren van stemgeluid.
Mendes en collega’s (2019) concludeerden hieruit dat fonatie stemtherapieën effectief ingezet
kunnen worden als vocale warming-up en dat dergelijke therapieën mogelijke stemstoornissen
kunnen voorkomen of verbeteren.
De hierboven genoemde effecten, zoals een betere stemgeving, zijn ook terug te vinden op
akoestisch niveau. Wanneer iemand luider en duidelijker spreekt, zoals bijvoorbeeld ook gebeurt
bij beklemtoning, spant de spreker zich meer in dan wanneer hij een onbeklemtoonde realisatie
van diezelfde lettergreep maakt (Rietveld & van Heuven, 2009). Die extra inspanning op een
beklemtoonde lettergreep zorgt voor een duidelijke stijging van de F0, een hogere intensiteit in
dB en een langere duur. Wanneer iemand luider spreekt neemt de intensiteit vooral toe bij in
hogere frequentiegebied, tussen 500 en 2000 Hz (Rietveld & van Heuven, 2009). Wanneer LaxVox
bij de kinderen in dit huidige onderzoek zou zorgen voor een betere stemgeving, dan is de
verwachting dat luider en duidelijker spreken resulteert in een lagere VLHR waarde, wat staat
voor een lagere nasaliteit. Het effect van LaxVox zou tweedelig kunnen zijn in dit huidige
onderzoek. Op basis van de stemeffecten die in eerder onderzoek zijn aangetoond (Mendes et al.,
2019) zorgt LaxVox voor betere stemgeving wat kan resulteren in een toegenomen intensiteit in
het hoge-frequentiegebied en dus een lagere VLHR. Anderzijds kan LaxVox zorgen voor een betere
velopharyngeale sluiting, wat resulteert in een vermindering van hypernasaliteit. Als dit het geval
is zal de intensiteit in het lage-frequentiegebied afnemen en zal ook de VLHR afnemen. Het is in
dit huidige onderzoek dus van belang om de lage- en hoge-frequentiegebieden uit te splitsen, om
te zien waar een mogelijke verlaging van de VLHR aan toe te schrijven valt.
In een eerdere pilotstudie van Oussoren, van der Stappen, Kerkhofs, Damen en van
Heerbeek (2020) is het effect van LaxVox op de hypernasaliteit onderzocht bij dertien kinderen
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met schisis, van wie de opnames ook in dit huidige onderzoek gebruikt. De nasaliteit is in dit
onderzoek tweedelig in kaart gebracht. Allereerst is er nasometriedata verzameld tijdens de vooren de nameting. Daarnaast is de hypernasaliteit ook perceptueel beoordeeld op basis van het
beoordelingsprotocol voor nasaliteit (NVPC, 2016) (hypernasaliteitsscore 0 = absent, 1 =
borderline minimal, 2 = mild, 3 = moderate, 4 = severe). Een andere belangrijke uitkomstmaat die
perceptueel beoordeeld is, is de nasale emissie (hoorbare nasale emissie 0 = absent, 1 = soms (<3
gevallen), 2 = vaak (> 3 gevallen)). Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat LaxVox een
significante vermindering van de hypernasaliteitsscore veroorzaakte. De beoordeling van nasale
emissie liet een daling in ‘ranking’ zien, maar dit verschil was niet significant. Participanten
waardeerden LaxVox therapie, aangezien het een fijne afwisseling was ten opzichte van de
reguliere logopedische therapie. Daarnaast gaven de ouders/verzorgers en de kinderen aan dat
LaxVox niet invasief is en dat de oefeningen gemakkelijk in de dagelijkse activiteiten geïntegreerd
kunnen worden. Oussoren en collega’s concluderen hieruit dat LaxVox een veelbelovende
logopedische therapie is en dat het een waardevolle toevoeging kan zijn aan de huidige
interventies om hypernasaliteit te behandelen bij kinderen met schisis.
De veelbelovende resultaten van Oussoren en collega’s (2020) gaven aanleiding tot de
huidige studie, waarbij de opnames van de dertien kinderen met schisis zijn geanalyseerd op
perceptueel en op akoestisch niveau. Uit de praktijk blijkt dat logopedisten, die schisis- en
stempatiënten behandelen, LaxVox steeds vaker inzetten (Mendes et al., 2019). Ondanks het
gebrek aan effectstudies hebben logopedisten en taal- spraakpathologen sterke vermoedens dat
LaxVox stemtherapie een bijdrage kan leveren aan een optimalere velofaryngeale sluiting en dat
de oefeningen mogelijk ook de hypernasaliteit en/of nasale emissie bij kinderen met schisis
kunnen verminderen. Om dit nader te onderzoeken is een effectstudie hiernaar uitgevoerd,
waarbij pre-therapie en post-therapie opnames zijn gemaakt van kinderen met ten minste een
palatoschisis,

aangezien

kinderen

met

een

cheilo-

of

cheilognathoschisis

zelden

nasaliteitsklachten hebben. De hypernasaliteit van de kinderen is beoordeeld door middel van een
geblindeerd luisterexperiment en een akoestische analyse met de VLHR, waar bij beide
onderdelen van het onderzoek dezelfde opnames zijn gebruikt. Daarnaast zijn er drie parameters
uit eerder onderzoek (Oussoren et al., 2020) gebruikt om de huidige data aan te correleren. Er is
onderzocht of de nasometriescores, een hypernasaliteitsschaal en een nasale emissieschaal
correleerden met de uitkomsten van het luisterexperiment en de VLHR, om in kaart te brengen
welk verschil beoordelaars mogelijk hebben opgevangen tijdens het beoordelen. Het doel van dit
onderzoek was het in kaart brengen van de invloed van LaxVox therapie op de hypernasaliteit bij
kinderen met schisis, op perceptueel en op akoestisch niveau. Op basis van de praktijkervaringen
van logopedisten en taal- spraakpathologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van
schisisspraak, was de verwachting dat LaxVox zorgt voor een significante vermindering van de
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VLHR bij de post-therapie opnames in vergelijking met de pre-therapie opnames. Ook werd
verwacht dat de beoordelaars in het luisterexperiment een significante voorkeur zouden hebben
voor de kwaliteit van de post-therapie opnames met betrekking tot nasaliteit.
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2. Methode
2.1 Proefpersonen
Voor dit onderzoek is er op kwantitatieve wijze experimentele data verzameld over de
spraakopnames van dertien kinderen met schisis. Deze kinderen hadden bij de start van het
onderzoek een gemiddelde leeftijd van 11,62 jaar (SD = 1.45). Aan dit onderzoek deden vijf
meisjes en acht jongens mee. Bij twaalf van de dertien kinderen was de moedertaal Nederlands.
Alle kinderen hadden ten minste een palatoschisis en waren gediagnosticeerd met hypernasale
spraak of nasale emissie bij aanvang van het onderzoek. Hierdoor kwamen zij in aanmerking voor
de logopedische behandeling met LaxVox en deelname aan dit onderzoek. Verdere specificaties
over het type schisis van de kinderen zijn te vinden in Tabel 1. De chirurgische ingrepen die bij de
kinderen zijn uitgevoerd verschilden van elkaar, maar bij alle kinderen was een palatoplastiek
uitgevoerd, waarbij het zachte en/of harde gehemelte werd gesloten. Bij sommige kinderen is er
ook een lipsluiting, farynxplastiek en/of kaaksluiting uitgevoerd (zie Tabel 1). Alle kinderen
hadden voorafgaand aan het onderzoek al logopedische behandeling in de eerste lijn gehad,
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de spraak. De kinderen en hun ouders/voogd zijn
vooraf ingelicht over het onderzoek en LaxVox. Bij kinderen van twaalf jaar en ouder gaven, naast
de ouders/verzorgers, de kinderen ook zelf toestemming om deel te nemen aan het onderzoek en
ook voor het gebruik van hun data voor wetenschappelijk onderzoek. Bij kinderen jonger dan
twaalf jaar gaven alleen de ouders/voogd hiervoor toestemming.

2.2 Procedure
Bij alle kinderen is een orale inspectie uitgevoerd bij de baseline-meting en na afloop van de
interventie. Deze inspecties zijn uitgevoerd door een KNO arts in het Radboudumc te Nijmegen,
waarbij gebruik gemaakt werd van nasale endoscopie. Kinderen werden gevraagd om de uitingen
te produceren van de spiegelproef (zie Bijlage 2) en de denasale tekst van de nasometrie-test (zie
Bijlage 1). Tijdens de baseline-meting zijn er ook testen afgenomen om de nasaliteit op voorhand
in kaart te brengen. Deze testen vallen onder de standaard controle in het Radboudumc en zijn
afgenomen door logopedisten uit het schisisteam. Deze data is verzameld voor de pilotstudie van
Oussoren en collega’s (2020), maar een aantal gemeten parameters wordt gecorreleerd aan de
data van dit huidige onderzoek. De resultaten van de orale inspectie en de baseline-testen zijn
opgenomen in Bijlage 5 (Tabel 3, 4 & 5). Voor een gedetailleerde omschrijving van de procedure
van de baseline-testen, zie de ingediende publicatie van Oussoren en collega’s (2020). Drie
parameters van deze baseline- en nametingtesten uit het onderzoek van Oussoren en collega’s
(2020) zijn gebruikt in het huidige onderzoek om te correleren met de perceptuele scores van het
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luisterexperiment per kind en de verschilscore van de VLHR, namelijk de verschilscore van de
nasometrie op de denasale tekst, de verschilscore hypernasaliteit (0 = absent, 1 = borderline
minimal, 2 = mild, 3 = moderate, 4 = severe) en de verschilscore van de nasale emissie (0 = absent,
1 = soms (<3 gevallen), 2 = vaak (> 3 gevallen)). Deze drie parameters zijn opgenomen in Tabel 2.
Voor het huidige onderzoek werden de kinderen bij de baselinemeting gevraagd om
gestandaardiseerde zinnen na te zeggen (zie Bijlage 4). De zinnen komen uit het logopedisch
onderzoek van kinderen die geboren zijn met een schisis (Meijer, 2003). Deze zinnen werden
opgenomen en opgeslagen als WAV-bestanden. Na de baseline meting zijn de kinderen twaalf
weken lang blootgesteld aan LaxVox therapie bij een eerstelijns logopedist buiten het
Radboudumc. De behandelingen vonden één keer per week plaats en tijdens de behandelingen
werd alleen LaxVox ingezet als behandelmethode en geen andere interventies voor de
behandeling van hypernasaliteit. De uitvoerende logopedisten kregen de instructies om aandacht
te besteden aan ten minste de volgende aspecten tijdens de behandelingen:
•

Een juiste houding van het hoofd, de handen en de slang. De slang moest naar de mond
worden gebracht en niet andersom.

•

Een ontspannen neusademhaling

•

Oefeningen met foneren door de LaxVox slang:

•

o

Vocalen

o

Verschillende toonhoogtes (glijtonen)

o

Automatische reeksen (bv; dagen van de week, tellen)

o

Melodieën en liedjes

o

Denasale zinnen

o

Eventueel tongbrekers

Oefeningen zonder LaxVox slang:
o

Slang uit het water halen tijdens fonatie met behoud van alle overige instellingen

o

Slang uit de mond halen tijdens fonatie met behoud van alle overige instellingen.

De kinderen en ouders/verzorgers werden geïnstrueerd om de oefeningen zelfstandig nog
minimaal twee keer per dag te herhalen voor ten minste 10 minuten per keer. Ook werd gevraagd
om een oefenschrift bij te houden, zodat achteraf inzichtelijk kon worden gemaakt hoe vaak en
wanneer er werd geoefend met LaxVox. Na de twaalf weken Lax Vox interventie werden de
kinderen opnieuw onderzocht in het Radboudumc op dezelfde testen als bij de baselinemeting.
Resultaten hiervan zijn opgenomen in Bijlage 5 (Tabel 5). Ook werden de kinderen gevraagd om
dezelfde gestandaardiseerde zinnen als bij de baseline voor te lezen (zie Bijlage 4). Deze zinnen
werden weer opgenomen en opgeslagen als WAV-bestanden. Na de interventieperiode is voor alle
kinderen, op één na, een therapiestop ingelast tot aan de datum van de nameting. Bij het kind dat
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nog wel logopedische behandeling ontving tussen de laatste LaxVox behandeling en de nameting
is expliciet geen LaxVox meer toegepast, maar werden er articulatieoefeningen gedaan.

Tabel 1. Type schisis en leeftijden van chirurgische ingrepen van de 13 kinderen. Leeftijd in jaren; maanden.? = missende
data in verband met adoptie. Wanneer een bepaalde chirurgische ingreep niet van toepassing was, dan wilde dit zeggen
dat het gezien het type schisis voor dit kind niet nodig was om een dergelijke operatie uit te voeren.

Type schisis
Palato

Leeftijd
lipsluiting
n.v.t.

Leeftijd
palatoraphia
posterior
1;5

002
003

Bilateraal cheilo, gnatho, palato
Unilateraal cheilo, gnatho, palato

0;7
0;8

1;5
0;8

004
005

Unilateraal cheilo, gnatho, palato
Unilateraal cheilo, gnatho, palato

1;5
0;5

006

Palato

n.v.t.

2;11
1;3
1;2
6;1

007
008
009
010

Palato
Unilateraal cheilo, gnatho, palato
Bilateraal cheilo, gnatho, palato
Palato

n.v.t.
0;4
?
n.v.t.

011

Submuceus (gespleten huig)

n.v.t.

012

Palato

n.v.t.

1;3
4;8
1;5
?
1;3
5;5
5;11
1;4
1;10

013

Bilateraal cheilo, gnatho, palato

1;2

1;2

Patiënt
ID
001

Leeftijd
palatoraphia
anterior
n.v.t.
n.v.t.
9;3

4;5
10;3
4;0
n.v.t.
2;11
?
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5;3

Leeftijd
Farynxplastiek
n.v.t.

Leeftijd
kaaksluiting
n.v.t.

1;5
5;1
4;5
6;8
9;1
n.v.t.
4;0
6;1
3;7
7;10
11;3
2;11
?
n.v.t.
5;5
6;5

11;9
9;3

1;4
3;2
3;9

n.v.t.

9;6
10;3
n.v.t.
n.v.t.
10;5
10;4
n.v.t.
n.v.t.

11;6

Tabel 2. Gegevens kinderen voor correlatie analyse uit onderzoek Oussoren et al. (2020) & leeftijden. Leeftijd in jaren
bij aanvang van het onderzoek. Verschilscore pretest-posttest op de nasometrie van de denasale tekst (%).
Verschilscore pretest-posttest perceptuele score hypernasaliteit. Verschilscore pretest-posttest van perceptuele
beoordeling van de nasale emissie. In geval van een negatieve score op één van de drie parameters, is het kind niet
verbeterd, maar heeft het kind juist minder goed gescoord.
Patient ID

Leeftijd

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

10
12
14
12
12
12
12
11
14
9
10
12
11

Nasometrie
denasaal
15
6
34
11
-21
-8
7
11
-1
16
-5
9
5

Hypernasaliteit

Nasale emissie

1
0
2
1
0
2
2
1
0
1
0
0
1

0
1
0
1
-1
1
1
1
0
1
0
0
0
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2.3 Luisterexperiment
Om op perceptueel niveau de nasaliteit van de kinderen met schisis vóór en na de LaxVox
behandeling in kaart te brengen is een luisterexperiment ontwikkeld met hulp van het programma
Qualtrics XM (Mei, 2020). Er is gekozen voor beoordelaars die een diploma HBO logopedie in hun
bezit hadden, omdat logopedisten gewend zijn om kritisch naar spraakopnames te luisteren en
deze ook te beoordelen op vooraf bepaalde parameters. In totaal zijn er 36 potentiële
beoordelaars benaderd. Deze potentiële beoordelaars ontvingen een e-mail, waarin praktische
informatie rondom het experiment werd vermeld. Na akkoord, ontvingen zij een persoonlijke link
naar het experiment via de mail. De beoordelaars hadden voorafgaand aan het luisterexperiment
geen kennis over de onderzoeksgroep en de interventie. Uiteindelijk hebben er 27 beoordelaars
deelgenomen aan het experiment. Alle 27 beoordelaars waren vrouw, met een gemiddelde leeftijd
van 33.3 jaar (SD = 12.6). De hoogst genoten opleiding was voor 77.8% van de beoordelaars HBO
(Hoger Beroeps Onderwijs) en voor 22.2% WO (Wetenschappelijk Onderwijs).
Het experiment bestond uit zes onderdelen. Allereerst werden de beoordelaars gevraagd
om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens en deze niet te kopiëren dan wel te verspreiden.
Hierna volgde een testgeluid, waarbij de beoordelaars het volume van hun hoofdtelefoon of
oortjes konden testen. Het was verplicht om het experiment af te nemen met hoofdtelefoon of met
goedwerkende oortjes, zodat de kwaliteit van de opnames gewaarborgd werd. Vervolgens kregen
de beoordelaars een aantal instructies. Ze mochten per opnamepaar deze maximaal twee keer
beluisteren alvorens zij een oordeel gaven over de nasaliteit. Ook werd gevraagd om eventuele
articulatiefouten die de kinderen produceerden niet mee te nemen in het nasaliteitsoordeel. Na
de instructies volgden 3 oefenfragmenten. Dit waren zinnen uit het beoordelingsprotocol voor
spraak bij kinderen met een schisis (Meijer, 2003), maar de oefenfragmenten kwamen niet terug
in het daadwerkelijke experiment. De oefenfragmenten dienden als kennismaking met het type
data en gaven ruimte om te wennen aan het type spraak en de beoordeling hiervan. Hierna
volgden er 130 experimentele opnameparen, waarbij de volgorde van de 130 opnameparen bij
iedere beoordelaar at random werd aangeboden. Bij ieder item kreeg de beoordelaar twee
opnames paarsgewijs te horen. Dit waren opnames van de zinnen uit het beoordelingsprotocol
voor spraak bij kinderen met schisis die bij de baseline en bij de nameting waren opgenomen
(Meijer, 2003, Bijlage 4). Bij iedere vraag kreeg de beoordelaar steeds de pre-LaxVox opname en
de post-LaxVox opname van één zin te horen, zonder te weten welke van de twee opnames op
welk moment was opgenomen. Of de opnames pre-post of post-pre werden aangeboden, was
vooraf gebalanceerd ingedeeld in twee verschillende versies (bv. Versie A = pre-post zin 5 van
kind 7, Versie B = post-pre zin 5 van kind 7). Per versie kreeg men dus in totaal 65 testitems prepost aangeboden en 65 testitems post-pre, waarbij deze items gespiegeld werden over de twee
versies en de volgorde van de testitems per beoordelaar gerandomiseerd werd. Tussen de twee
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opnames zat steeds 1 seconde stilte. Na het beluisteren van de opnames werd de beoordelaar de
volgende vraag gesteld: “Welke van de twee fragmenten klinkt beter met betrekking tot de
nasaliteit?”. Hierbij konden de beoordelaars de keuze maken uit “Fragment 1”, “Geen voorkeur”
of “Fragment 2”. Er is bewust gekozen om het type nasaliteit, in dit geval hypernasaliteit, niet
verder te specificeren in de vraagstelling, omdat het voor niet-nasaliteitsexperts onduidelijk kan
zijn wat het verschil is tussen hypo- en hypernasaliteit. Het specificeren van de nasaliteitssoort
had mogelijk afleidend kunnen zijn voor de beoordelaars. De beoordelaars luisterden op die
manier naar de 130 testitems, waarna hen om persoonlijke gegevens werd gevraagd (leeftijd,
geslacht en hoogst genoten opleiding). Ook was er nog ruimte voor eventuele op- of aanmerkingen
over het experiment. Het experiment duurde gemiddeld zo’n 45 minuten tot een uur. Er waren in
totaal dertien beoordelaars die versie A kregen toegewezen en veertien beoordelaars die versie B
van het experiment kregen toegewezen.

2.4 Akoestische Analyse
Naast het luisterexperiment, dat op perceptueel niveau het effect van LaxVox in kaart bracht, is er
ook een akoestische analyse uitgevoerd over de pre-LaxVox opnames en de post-LaxVox opnames
van de kinderen met schisis. De akoestische analyse is uitgevoerd met behulp van de software
Praat 6.1.09 (Boersma & Weenink, 2020). Allereerst zijn van alle pre-LaxVox en post-LaxVox
opnames, die ook in het luisterexperiment beoordeeld werden, twee klinkerstukken gemarkeerd
(zie Bijlage 4). Voor elke klinker is gepoogd het meest constante en zuivere deel te markeren,
zodat eventuele co-articulatie een minder grote invloed had op de VLHR. Een voorbeeld van een
klinkerinterval-markering is te zien in Figuur 4.

Figuur 4. Voorbeeld klinkerinterval-markering voor de klinker /o/ in de zin
"Opa rookt een pijp".
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Wanneer het klinkerinterval werd gemarkeerd is gekozen om ongeveer 10 ms na de start en voor
het einde van de klinker te selecteren. Zo is gepoogd om co-articulatie invloeden te beperken. Er
is gekozen voor klinkerintervallen op de beklemtoonde lettergrepen van twee inhoudswoorden
per zin, zodat de klinkerintervallen metrisch vergelijkbaar waren. Vervolgens is een script
ontwikkeld dat van alle opnames het spectrum filtert in een lage frequentieband (65 Hz – 600 Hz)
en in een hoge frequentieband (600 Hz – 8000 Hz) (zie Bijlage 6, Figuur 12). Hierna werd er door
middel van een nieuw script in Praat de gemiddelde intensiteit opgevraagd van de
klinkerintervallen uit de lage en uit de hoge frequentiebanden (zie Bijlage 6, Figuur 13). Met deze
waardes kon voor iedere pre-LaxVox zin en post-LaxVox zin de VLHR berekend worden.

2.5 Statistische Analyses
Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp van IBM SPSS Statistics for Windows 26.0
(IBM Corp., 2019). Het significantielevel werd gezet op p < .05. Voorafgaand aan de statistische
analyses is gecontroleerd of data van de akoestische analyse normaal was verdeeld. Dit was het
geval (D(260) = .056, p> .05). Voor de akoestische analyse is er een Repeated Measures ANOVA
uitgevoerd om de pre-LaxVox VLHR waardes te vergelijken met de post-LaxVox VLHR waardes.
De ‘within-subject’ factoren waren ‘Tijd’, ‘Zin’ en ‘Klinker’. Het effect van ‘Tijd’ werd gemeten op
twee niveaus; pre-LaxVox en post-LaxVox. Het effect van ‘Zin’ werd gemeten op tien niveaus; de
tien zinnen die gebruikt zijn voor dit onderzoek (zie Bijlage 4). Het effect van ‘Klinker’ is gemeten
op twee niveaus; de twee klinkerintervallen die per zin zijn gemarkeerd (zie Bijlage 4). Om te
onderzoeken of een mogelijke vermindering van de VLHR veroorzaakt werd door betere
stemgeving (verhoogde intensiteit in HFG) of door een betere velofaryngeale sluiting (verlaagde
intensiteit in LFG), is vervolgens een Paired Sample T-Test uitgevoerd over de gemiddelde
intensiteit van de LFG op de voor en nameting, en ook over de gemiddelde intensiteit van de HFG
op de voor en nameting over alle klinkerintervallen en zinnen genomen.
Voor het luisterexperiment is allereerst onderzocht of de responses van de beoordelaars
normaal verdeeld waren. Dit was niet het geval (D(3510) = .260, p< .001). Vervolgens is een nonparametrische Chi-kwadraat test uitgevoerd om over alle beoordelaars te toetsen of er een
significante voorkeur was voor de nameting opnames, ongeacht de volgorde waarin de
opnameparen werd aangeboden. Daarnaast is een Chi-Kwadraat test uitgevoerd om te bepalen of
de keuze voor één van de drie responsopties (Fragment 1 (pre-LaxVox), geen voorkeur of
Fragment 2 (post-LaxVox)) afhankelijk was van de volgorde waarin deze opnameparen werden
aangeboden (pre-post of post-pre). Als laatste is er met de Spearman’s Rho test de rank
correlatiecoëfficiënt berekend tussen het percentage ‘Voorkeur voor nameting’ per spreker en de
drie perceptuele beoordelingsparameters; de verschilscore nasometrie van de denasale teksten,
de verschilscore hypernasaliteit en de verschilscore nasale emissie (zie Tabel 2). Eenzelfde
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correlatiecoëfficiënt is berekend voor de drie verschilscores uit Tabel 2 en de verschilscore in
VLHR tussen de voor en de nameting van de kinderen. Een mogelijke voorkeur voor nameting en
een vermindering van de VLHR kan zo verklaard worden op basis van nasometrie, vooruitgang in
hypernasaliteitsschaal oordeel en nasale emissie oordeel.
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3. Resultaten
3.1 Akoestische Analyse
Een Repeated Measures ANOVA is uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil aanwezig is
tussen de VLHR waardes van de sprekers op de pretest in vergelijking met de posttest. De data
voldoet aan de assumptie van sphericiteit (ꭓ2 = 42.19, p = .657). De analyse liet geen significant
effect zien van ‘Tijd’ op de VLHR waardes (F(1, 12) = 2.52, p = .138). Dit betekent dat er geen
significant verschil is tussen de VLHR voor en na behandeling met LaxVox. De gemiddelde VLHR
op de pretest over alle sprekers was 0.61 dB (SE = .11) en bij de posttest 0.53 dB (SE = .08). Er lijkt
dus een trend te zijn voor een vermindering van de VLHR, maar deze is niet significant gebleken.
In Figuur 5 is per kind de VLHR op de voormeting en op de nameting weergegeven. Daarbij toonde
de analyse een significant effect aan van ‘Zin’ (F(9,108) = 58.04, p <.001) en ‘Klinker’ (F(1,12) =
12.08, p < .05) op de VLHR waardes. De gemiddelde VLHR voor het eerste klinkerinterval was 0.48
dB (SE = .10) en voor het tweede klinkerinterval was dit 0.65 dB (SE = 0.09). Ondanks dat het
verschil in VLHR op de pretest en op de posttest niet significant is, is besloten om de gemiddelde
intensiteit van de lage en de hoge frequenties uit te splitsen om wellicht een uitspraak te kunnen
doen over wat het (niet-significante) verschil veroorzaakte. In Figuur 6 is te voor elk kind de
gemiddelde intensiteit van de het lage-frequentiegebied op de voor- en nameting weergegeven,

VLHR (dB)

evenals de gemiddelde intensiteit van het hoge-frequentiegebied op de voor- en nameting.
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Figuur 5. Per kind is de gemiddelde VLHR van de voormeting en de gemiddelde VLHR van de nameting weergegeven.
De verwachting was dat de VLHR lager zou zijn op de nameting.
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Figuur 6. Per kind is de gemiddelde intensiteit (dB) van de lage-frequentiegebieden en de hogefrequentiegebieden weergegeven op zowel de voormeting als op de nameting.

Een Paired Sample T-Test is uitgevoerd om te onderzoeken of de (niet-significante) vermindering
van de VLHR te verklaren valt op basis van een verlaagde gemiddelde intensiteit in het lagefrequentiegebied of een verhoging van de gemiddelde intensiteit in het hoge-frequentiegebied. Uit
de analyse is gebleken dat de gemiddelde intensiteit van het lage-frequentiegebied op de
nameting (M = 61.73, SD = 7.90) niet significant lager was dan op de voormeting (M = 63.16, SD =
7.75), t(12) = .66, p = .519. De gemiddelde intensiteit van het hoge-frequentiegebied was op de
nameting (M = 53.91, SD = 6.56) lager dan op de voormeting (M = 55.22, SD = 7.49), maar ook dit
verschil was niet significant, t(12) = .62, p = .550. Dit betekent dat er geen significant betere
velofaryngeale sluiting werd gerealiseerd op de nameting en dat kinderen ook geen significant
betere stemgeving hadden op de nameting.
Ten slotte is de Spearmans’s Rho test uitgevoerd om te onderzoeken of er een significante
rankcorrelatie bestond tussen de verschilscores in VLHR op de voor- en de nameting met de
vooruitgang op de nasometriescores, het hypernasaliteitsoordeel en het nasale emissieoordeel
(Oussoren et al., 2020; Tabel 2). Uit de analyse is gebleken dat er geen significante correlatie was
tussen de VLHR verschilscore en de verschilscore in nasometrie (Rs = 0.10, p = .748). Ook was er
geen

significant

verband

tussen

de

VLHR

verschilscore

en

de

verschilscore

in

hypernasaliteitsoordeel (Rs = .18, p = .553). Ten slotte was er ook geen significante correlatie
tussen de VLHR verschilscore en de verschilscore van het nasale emissieoordeel (Rs= -.28, p =
.363).
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3.2 Luisterexperiment
Een non-parametrische Chi-kwadraat test is uitgevoerd om te onderzoeken of alle beoordelaars,
ongeacht de aanbiedingsvolgorde, een significante voorkeur hadden voor de post-LaxVox
opnames. Uit deze analyse is gebleken dat beoordelaars een significante voorkeur hadden voor de
kwaliteit van de nameting met betrekking tot de nasaliteit (ꭓ2 (2) = 91.47, p < .001). In totaal werd
er bij 27% van alle opnameparen gekozen voor de voormeting en bij 40.1% van gevallen werd er
gekozen voor de nameting (zie Figuur 7). Vervolgens is een Chi-kwadraat test uitgevoerd om te
onderzoeken of de voorkeur voor één van de twee fragmenten met betrekking tot de nasaliteit
verschilde over de aanbiedingsvolgorde van het opnamepaar (pre-post of post-pre). Uit de
analyse is gebleken dat de voorkeur significant verschilde over de twee aanbiedingsvolgordes
heen (ꭓ2 (2) = 97.67, p < .001). Wanneer de opnameparen pre-post werden aangeboden koos
51.8% voor de post-LaxVox opname en wanneer de opnameparen post-pre werden aangeboden
koos 36.7% voor de nameting (zie Figuur 8).
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Figuur 7. Voorkeur voor Fragment 1, geen voorkeur of Fragment 2 ongeacht de aanbiedingsvolgorde (pre-post of
post-pre).
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Figuur 8. De keuze voor Fragment 1, geen voorkeur of Fragment 2 uitgezet over de twee aanbiedingsvolgordes
van de opnameparen (pre-post & post-pre).
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Ten slotte is er per spreker een percentage berekend dat de voorkeur van de beoordelaars voor
de nameting bij elke specifieke spreker weergeeft. Deze gegevens zijn gebruikt in een Spearman’s
Rho test om te onderzoeken of er een significante rankcorrelatie bestond tussen de voorkeur voor
de nameting per kind en de vooruitgang op de nasometriescores, het hypernasaliteitsoordeel en
het nasale emissieoordeel uit het onderzoek van Oussoren en collega’s (2020) (Tabel 2). Uit de
Spearman’s Rho correlatie analyse is gebleken dat er geen significant verband is tussen de
voorkeur voor de nameting per kind en de verschilscores van nasometrie op de denasale tekst (Rs
= -.18, p = .552). Ook was er geen significant verband tussen de voorkeur en de verschilscores van
het hypernasaliteitsoordeel (Rs = .14, p = .646). Ten slotte was er ook geen significant verband
tussen de voorkeur per spreker en de verschilscores op het nasale emissieoordeel (Rs = .05, p =
.866). De resultaten laten zien dat de voorkeur die de beoordelaars hadden voor de nameting niet
correleerde met het verschil in nasometrie, hypernasaliteit of nasale emissie. Deze drie
verschilscores verklaren dus niet waarom de luisteraars een voorkeur hadden voor de opnames
van de nameting. Deze correlatie scatterplots zijn weergegeven in Figuren 9,10 en 11.
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Figuur 9. Scatterplot met correlatie tussen het percentage voorkeur voor de nameting per spreker en de verschilscore
van nasometrie. Een verschilscore > 0 indiceert een vermindering in hypernasaliteit.
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Figuur 10. Scatterplot met correlatie tussen het percentage voorkeur voor de nameting per spreker en de verschilscore
van het hypernasaliteitsoordeel. Een verschilscore > 0 impliceert dat de spreker minder hypernasaal werd beoordeeld
op de nameting.
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Figuur 11. Scatterplot met correlatie tussen het percentage voorkeur voor de nameting per spreker en de verschilscore
van het nasale emissieoordeel. Een verschilscore > 0 impliceert dat de spreker een verminderde nasale emissie had bij
de nameting.
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4. Discussie
Voor dit huidige onderzoek is op perceptueel en akoestisch niveau onderzocht wat het effect van
LaxVox is op de restnasaliteit bij kinderen met schisis. Op perceptueel niveau is er een
luisterexperiment afgenomen onder afgestudeerde logopedisten waarbij zij 130 opnameparen
van nagesproken zinnen van 13 kinderen met schisis te horen kregen en een voorkeur moesten
uitspreken voor één van de opnames met betrekking tot de nasaliteit. Wanneer er geen duidelijke
voorkeur voor één van de twee opnames was, kozen de beoordelaars voor ‘geen voorkeur’. De
verwachting was dat beoordelaars een significante voorkeur zouden hebben voor de kwaliteit van
de nameting opnames met betrekking tot de nasaliteit. Op akoestisch niveau is er een analyse
uitgevoerd aan de hand van de VLHR, waarbij de VLHR waardes van de nameting werden
vergeleken met de waardes van de voormeting. Er werd verwacht dat de VLHR significant lager
zou zijn bij de nameting in vergelijking met de voormeting.
Uit de resultaten van de akoestische analyse is gebleken dat LaxVox geen significante
verbetering laat zien op de VLHR. Er lijkt wel een trend te zijn dat de nametingswaardes van de
VLHR lager zijn dan bij de voormeting, zoals verwacht, maar de statistiek ondersteunt dit niet.
Echter, er is wel een significant effect gevonden op zins- en klinkerniveau. Dit betekent dat de tien
gekozen zinnen die de kinderen moesten nazeggen (zie Bijlage 4) onderling significant van elkaar
verschilden in gemiddelde VLHR waarde. Dit verschil is niet verrassend aangezien de zinnen
expliciet zijn opgebouwd om van elkaar te verschillen, zodat ze binnen het logopedisch onderzoek
de productie van verschillende klankformaties en consonantclusters in kaart kunnen brengen
(Meijer, 2003). Dat er een effect is gevonden op niveau van de zinnen op de VLHR waardes is dus
alleen maar logisch en een extra bevestiging van het feit dat elke zin binnen dit onderzoek uniek
is en andere articulatievaardigheden van het kind vereist.
Ook is er een significant effect gevonden op klinkerniveau. Er is een significant lagere
VLHR gevonden op het eerst gemarkeerde klinkerinterval in vergelijking met het tweede
klinkerinterval. Dit heeft twee mogelijke verklaringen. Het zou kunnen betekenen dat de kinderen
aan het begin van de zin een betere velofaryngeale sluiting kunnen realiseren, waardoor de
intensiteit in het lage-frequentiegebied afneemt en zo de VLHR ook daalt. Een andere verklaring
voor de significant lagere VLHR van het eerste klinkerinterval zou zijn dat kinderen hier een
betere stemgeving realiseren in vergelijking met later in de zin. Een betere stemgeving resulteert
in een hogere intensiteit, voornamelijk in het hoge-frequentiegebied, wat vervolgens weer
resulteert in een lagere VLHR. Mogelijk is er in dit geval ook sprake van een dubbel effect, waarbij
er zowel een betere velofaryngeale sluiting wordt gerealiseerd en een betere stemgeving wordt
gerealiseerd bij de kinderen op het eerste klinkerinterval. Sprekers laten vaak meer ‘effort’ zien
aan het begin van de zin, wat resulteert in onder andere een hogere intensiteit (Rietveld & van
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Heuven, 2009). Die ‘effort’ kan worden geconstateerd in subglottale processen (intenser
samentrekken van tussenribspieren en het middenrif), glottale processen (intenser
samentrekken van spieren in het strottenhoofd, waardoor stembanden strakker worden
gespannen) en ook in supraglottale processen (zorgvuldiger en langzamer articuleren,
spraakorganen worden dichter bij de doelpositie gebracht). Deze ‘effort’ die sprekers laten zien,
resulteert onder andere in een hogere intensiteit, wat vervolgens resulteert in een lagere VLHR.
Wellicht is het verschil tussen de klinkerintervallen dus niet te verklaren op basis van de mate van
nasaliteit, maar juist op basis van een betere stemgeving aan het begin van elke zin.
Echter, uit de statistische analyse is gebleken dat er op de nameting gemiddeld genomen
over alle zinnen en klinkerintervallen geen significant hogere intensiteit in het hogefrequentiegebied is in vergelijking met de voormeting. Ook is er geen significante vermindering
van de intensiteit in het lage-frequentiegebied gevonden. Dit verklaart ook waarom er over het
algemeen geen significant verschil in VLHR op de voor- en nameting is gevonden in deze studie.
Het zou voor een eventuele vervolgstudie wellicht interessant zijn een 1/3 octaafband (tertsband)
analyse uit te voeren over dezelfde data als in dit huidige onderzoek. Het voordeel van deze
analyse is dat het spectrum wordt opgedeeld in fijnere frequentiebanden, met de breedte van één
derde octaaf. Zo ontstaan er veel meer ijkpunten en kan op een nog verfijndere manier onderzocht
worden waar een mogelijk effect van LaxVox optreedt binnen het spraakspectrum. De
fijngevoeligheid van de 1/3 octaafbandanalyse biedt ook meer inzicht in de intensiteit rond de
verschillende formanten van een klank.
Uit de correlatieanalyse met de drie parameters uit het onderzoek van Oussoren en
collega’s

(2020)

(verschilscore

nasometrie,

verschilscore

hypernasaliteitsoordeel

en

verschilscore nasale emissieoordeel) is gebleken dat de verschilscore in VLHR op de voor- en
nameting niet significant correleert met één van de parameters uit de eerdere pilotstudie. Het doel
van deze correlatieanalyse was onderzoeken of een mogelijke verbetering van de VLHR, wat een
objectieve ratio is, correleert met wat een kind scoort op de nasometer en op de twee belangrijke
perceptuele beoordelingen van de hypernasaliteit en nasale emissie. Zo kon nagegaan worden of
een verschil in VLHR veroorzaakt wordt door eventuele vermindering in hypernasaliteit of nasale
emissie. Uit deze analyse blijkt dat de VLHR wellicht niet fijngevoelig genoeg is om het verschil
dat de logopedist hoort in hypernasaliteit en nasale emissie te vangen.
Er is gekozen voor de VLHR analyse in deze scriptie, omdat deze relatief eenvoudig te
implementeren was en de analyse uitgevoerd kon worden over gemarkeerde klinkerintervallen
in de lopende spraak van de kinderen met schisis. Echter, in de meeste onderzoeken waarbij de
VLHR wordt gebruikt, zijn er op voorhand opnames gemaakt van een zuivere, geïsoleerde klinker
(bv. /a/) (Lee et al., 2006; Dodderi et al., 2016; Lee et al., 2009). Het voordeel hiervan is dat er
geen co-articulatie invloeden op de klinker uitgeoefend kunnen worden en dat de gemiddelde
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luidheid van de opname redelijk constant is. Het nadeel van deze taak is dat het niet erg natuurlijk
is voor de kinderen en de resultaten van een dergelijke gesloten oefensetting een afwijkend beeld
kunnen geven van de hypernasaliteit in de spontane spraak van kinderen met schisis. In het
huidige onderzoek zijn de klinkerintervallen gemarkeerd uit een lopende zin, waardoor er wel coarticulatie effecten te vinden zijn op de klinkers, maar de natuurlijkheid van de spraak grotendeels
gewaarborgd bleef. Daarnaast is gepoogd om continu het meest zuivere deel van de klinker te
markeren, zodat de co-articulatie effecten tot het minimum beperkt werden. Deze keuze heeft
hoogstwaarschijnlijk wel effect gehad op de VLHR, die gebaseerd is op luidheid. In dit onderzoek
varieerde de luidheid binnen en tussen de klinkerintervallen veel, waardoor de VLHR waardes
tussen de sprekers, maar ook tussen de zinnen en klinkerintervallen per spreker grote verschillen
laten zien. Wellicht was er wel een effect gevonden van LaxVox op de VLHR waardes wanneer de
analyse was uitgevoerd over zuivere klinkeropnames. Voor beide keuzes valt te beargumenteren,
maar in dit onderzoek lag de interesse specifiek op natuurlijke spraak, omdat dit het beste
weergeeft hoe LaxVox effect heeft gehad op de alledaagse spraakproductie van de kinderen met
schisis.
Uit de resultaten van het luisterexperiment is gebleken dat beoordelaars een significante
voorkeur hadden voor de opnames van de nameting, maar dat de verdeling van de voorkeur over
Fragment 1, geen voorkeur of Fragment 2 afhankelijk was van de volgorde waarin de
opnameparen werden aangeboden. Voor de 27 beoordelaars lijkt er een bias te zijn geweest,
waarbij de logopedisten (onbewust) altijd een voorkeur hadden voor het fragment dat zij als
tweede aangeboden kregen. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de laatst binnen
gekomen informatie beter en langer blijft hangen in de fonologische loop van het korte termijn
geheugen (Baddeley, Eysenck & Anderson, 2015) en dat daardoor beoordelaars sneller geneigd
zijn om te kiezen voor wat zij zich nog het beste kunnen herinneren. Deze theorie sluit aan op de
theorie van het recentheidseffect (Holbrook, Krosnick, Moore & Tourangeau, 2007). Dit effect
treedt op bij dichotome categorische vragen, waarbij beoordelaars door de vraagstelling vaker de
neiging hebben om voor het laatste antwoord te kiezen. Holbrook en collega’s vonden in hun
onderzoek dat het recentheidseffect groter was bij vragen waarbij er expliciet gevraagd werd om
te wachten met het formuleren van een oordeel tot alle antwoordmogelijkheden gepresenteerd
waren. Dit resultaat heeft grote gelijkenissen met dit huidige onderzoek, waarbij beoordelaars elk
opnamepaar minimaal één keer moesten en maximaal twee keer mochten beluisteren alvorens zij
een voorkeur uitspraken. Mogelijk heeft het recentheidseffect er voor gezorgd dat beoordelaars
sneller geneigd waren om voor het tweede fragment te kiezen als zijnde minder nasaal. De keuze
voor een gepaarde schaling in dit onderzoek (keuze voor optie A, geen voorkeur of optie B) is een
weloverwogen keuze geweest, omdat het bij de kinderen in dit onderzoek vaak om hele subtiele
verschillen in nasaliteit ging. Een uitgebreide zevenpunts Likertschaal per opname om de
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nasaliteit te beoordelen was bij dit onderzoek dan ook te fijngevoelig geweest. Daarbij had er dan
gekozen moeten worden voor logopedisten of taal- en spraakpathologen die gespecialiseerd zijn
in het luisteren naar en beoordelen van spraak bij kinderen met schisis, aangezien deze
specialisten kleinere verschillen in nasaliteit bij deze patiëntenpopulatie beter waar kunnen
nemen. De keuzes omtrent de beoordeling van de opnames zijn bewust gemaakt, maar het
recentheidseffect lijkt door deze keuzes wel duidelijk naar voren te komen en dit heeft de
resultaten enigszins beïnvloed.
Desalniettemin is er een significante voorkeur voor de nameting uit de resultaten van het
luisterexperiment gekomen en dit is in lijn met de verwachtingen. LaxVox heeft, in ieder geval op
perceptueel niveau, voor een vermindering van de restnasaliteit gezorgd. Het blijft ingewikkeld
om deze mogelijke vermindering volledig toe te wijden aan LaxVox. Ondanks dat er geen andere
nasaliteitsbeperkende behandeling zijn uitgevoerd gedurende de interventieperiode, zat er wel
een ruime periode tussen de voormeting en de nameting. Dit is minimaal twaalf weken op basis
van LaxVox, maar bij de meeste kinderen heeft er niet meteen na die twaalf weken een nameting
plaatsgevonden. In sommige gevallen zat er nog een paar weken tussen de laatste LaxVox
behandeling en de nameting. Bij twaalf van de dertien kinderen is er wel een therapiestop ingelast
tussen de laatste LaxVox behandeling en de nameting, maar mogelijk is er sprake geweest van een
‘aging-effect’, waarbij kinderen (gedeeltelijk) door de tijd een betere velofaryngeale sluiting
ontwikkelden of leerden efficiënter om te gaan met hun stemgebruik.
Uit de resultaten van het luisterexperiment is ook gebleken dat het percentage dat
beoordelaars kozen voor de nameting per spreker niet significant correleert met de drie
verschilmaten die in de pilotstudie van Oussoren en collega’s (2020) werden gebruikt
(verschilscore nasometrie, verschilscore hypernasaliteitsoordeel en verschilscore nasale
emissieoordeel). Dit zou betekenen dat een eventuele vooruitgang op de nasometer,
hypernasaliteitsscore en/of nasale emissiescore niet automatisch betekent dat beoordelaars deze
verbetering ook hebben waargenomen in het luisterexperiment. Andersom geldt ook dat kinderen
met een hoog percentage voorkeur voor de nameting (bv. Kind 007; 66.3%) niet per se een grote
verbetering op de nasometrie laten (bv. Kind 007; 9). Het gebrek aan correlatie tussen het
percentage voorkeur voor nameting en de drie parameters valt wellicht te verklaren door de
keuze voor beoordelaars die geen experts waren op het gebied van nasale spraak beoordelen. De
objectieve verschillen in nasaliteit op basis van de nasometer en de perceptuele scores van voor
hypernasaliteit laten in sommige gevallen slechts kleine trends of zelfs geen verbetering zien. Dit
was wellicht lastig waar te nemen voor de beoordelaars in dit huidige onderzoek.
Een ander aspect wat de responsverdeling bij het luisterexperiment in enige mate
beïnvloed kan hebben is het verschil in kwaliteit en luidheid van de WAV-bestanden die gebruikt
zijn. De opnames van de voor en nameting zijn opgenomen met dezelfde apparatuur, maar
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doordat de kinderen de ene keer wellicht dichterbij hebben gezeten dan de andere keer of in het
algemeen luider spraken is er een verschil ontstaan in kwaliteit tussen de opnames. Dit is bij de
beoordelaars ook opgevallen en dit verschil in kwaliteit is vaak teruggekoppeld aan het einde van
het experiment waar ruimte was voor opmerkingen. In een mogelijke vervolgstudie moet hier
scherper op gelet worden en kan er voorafgaand aan het opzetten van het experiment voor
gezorgd worden dat alle opnames op gelijk geluidsniveau worden aangeboden aan de
beoordelaars.
Een andere beperking van dit huidige onderzoek is de relatief kleine steekproef kinderen
(n = 13) en de variatie aan type schisis binnen de groep kinderen. Enerzijds was een homogenere
groep kinderen wat betreft type schisis wenselijker geweest in dit onderzoek en anderzijds was
de verwachting dat voor kinderen met ten minste een palatoschisis LaxVox effectief zou zijn,
omdat kinderen met een palatoschisis vaak last hebben van nasaliteitsklachten. De meest
voorkomende vorm van schisis is een geïsoleerde palatoschisis (±40-45%), terwijl in dit huidige
onderzoek de meest voorkomende vorm de cheilognathopalatoschisis was. Het creëren van een
homogene participantengroep met schisis die representatief is voor de gehele schisispopulatie is
ingewikkeld en dat er dertien deelnemende kinderen waren in dit onderzoek is gezien de schaal
van het onderzoek een adequate hoeveelheid. Wanneer onderzoeksgroepen vanuit schisisteams
in heel Nederland samenwerken, zou het wellicht mogelijk zijn om een grote participantengroep
te werven.
Eén van de doelen van dit onderzoek was om te onderzoeken of de gouden standaard voor
het beoordelen van de nasaliteit, de perceptuele beoordeling, betrouwbaar aangevuld kan worden
met een akoestische maat zodat er op een bredere manier naar de spraak van de kinderen met
schisis kan worden gekeken. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt slechts die
gouden standaard significant ondersteund. Dit is in lijn met eerdere studies die onderzoek deden
naar de betrouwbaarheid van een andere beoordelingsmaat (nasometrie) voor hypernasaliteit
(Hopman et al., 2000; Sweeney & Sell, 2008). In de studies van Hopman en collega’s (2000) en
Sweeney en Sell (2008) komt duidelijk naar voren dat zelfs de nasometer, die alom gebruikt wordt
voor het logopedisch onderzoek bij kinderen die geboren zijn met schisis, niet altijd kan verklaren
waar de nasaliteit bij een kind vandaan komt. De onderzoekers pleiten in beide studies daarom
voor de perceptuele beoordeling van een logopedist of taal- en spraakpatholoog als het aan komt
op het in kaart brengen van de hypernasaliteit. Uiteraard bieden de nasometer en in het geval van
dit huidige onderzoek de VLHR een objectieve aanvulling op die beoordeling, maar deze maten
geven op zichzelf geen volledig beeld van de problematiek rondom hypernasaliteit bij kinderen
met schisis.
Voor eventuele vervolgstudies zou het interessant zijn om naast de VLHR ook een andere
akoestische maat te onderzoeken, zoals de in de inleiding beschreven 1/3 octaafbandanalyse en
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deze twee maten onderling te vergelijken, zoals in het onderzoek van Vogel en collega’s (2009).
Voor een mogelijk toekomstig luisterexperiment zou het interessant zijn om de opnames te laten
beoordelen door schisisexperts, die meer getraind zijn in het luisteren naar en het beoordelen van
nasale spraak. Wellicht detecteren zij kleinere nasaliteitsverschillen beter en kan er zo een nog
betrouwbaarder oordeel worden gegeven over de nasaliteit. Dit onderzoek onderzocht waar het
effect van LaxVox terug te vinden is. Zorgt LaxVox voor een betere velofaryngeale sluiting of had
LaxVox meer effect op stemniveau? De resultaten bevestigen geen van beide opties op significant
niveau en toch hebben de beoordelaars in het luisterexperiment een verschil waargenomen
waardoor zij wel significant vaker voor de nameting kozen. In een eventuele vervolgstudie zou
het effect van LaxVox niet alleen perceptueel en akoestisch onderzocht kunnen worden, maar het
zou interessant zijn om de resultaten nog extra te ondersteunen met bijvoorbeeld
videofluoroscopie-materiaal om de velofaryngeale sluiting nog beter in kaart te brengen.
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5. Conclusie
Met de huidige studie werd er getracht een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek rondom
effectieve behandelmethoden voor hypernasale spraak bij kinderen met schisis. LaxVox is van
oorsprong een stemtherapie, maar door het toenemende gebruik van deze therapie door
logopedisten bij kinderen met schisis was het cruciaal om onderzoek te doen naar de effectiviteit
van LaxVox.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat LaxVox op perceptueel niveau voor
een vermindering van nasaliteit heeft gezorgd, gezien er significant vaker door beoordelaars voor
de opnames van de nameting werd gekozen als zijnde minder nasaal in vergelijking met de
voormetingopname. Echter, uit de resultaten bleek ook dat de verdeling van voorkeur over de
responsopties afhankelijk was van de volgorde waarin de opnameparen werden aangeboden
(pre-post of post-pre). De statistische analyses lieten ook zien dat de voorkeur die beoordelaars
hadden voor de nameting per spreker niet significant correleerde met de objectieve
nasometriegegevens, de hypernasaliteitsscores en de nasale emissiescores, beoordeeld door een
schisislogopedist. Op basis van deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat LaxVox een
effectieve behandelmethode is voor het verminderen restnasaliteit bij kinderen met schisis, maar
dat de resultaten mogelijk beïnvloed zijn door de keuze voor paarsgewijze aanbieding van
fragmenten in het luisterexperiment.
Op akoestisch niveau is geen significante verbetering gevonden door LaxVox. Dit is
tegengesteld aan de verwachtingen, maar zou te verklaren zijn doordat de klinkerintervallen die
gebruikt zijn in de analyse uit lopende spraak zijn gehaald en niet in isolatie zijn opgenomen. De
co-articulatie zou hierdoor wellicht een rol kunnen spelen op de luidheid an sich en de
constantheid van de luidheid gedurende het klinkerinterval. Een andere verklaring is de keuze
voor de VLHR, die minder fijngevoelig is dan bijvoorbeeld de 1/3 octaafbandanalyse.
Op akoestisch niveau is dus geen sterke evidentie voor LaxVox gevonden, maar
beoordelaars hebben toch significant voor de opnames van de nameting gekozen. Perceptueel
gezien is LaxVox dus wel veelbelovend en kan het een verbetering in de spraak van de kinderen
met schisis opleveren. Meer onderzoek naar de effectiviteit van LaxVox zou waardevol zijn, om zo
een meer gegronde aanbeveling te kunnen opstellen naar de eerstelijns logopedie.
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Bijlage 1. Zinnen Akoestische Nasometrie
Gemengde tekst:
1.
2.
3.
4.
5.

Miep is op school.
Nu gaat zij kleuren.
Zij tekent de juf.
Dat wordt heel mooi.
Juf geeft Miep stickers.

Nasale tekst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mama gaat naar oma.
Zij neemt een mand mee.
In de mand zijn bananen.
En ook mandarijnen.
Oma heeft honger.
Zij neemt een mandarijn.

Denasale tekst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jos heeft feest.
Hij is jarig.
Hij krijgt veel kadootjes.
Ook is er taart.
De taart heeft vijf kaarsjes.
Jos blaast ze uit.
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Bijlage 2. Spiegelproef Uitingen
- = De spiegel beslaat niet.
+ = De spiegel beslaat.
R

L

Hoorbaar

Turbulentie

Pa pa pa..
Pi pi pi..
Ka ka ka…
Ki ki ki…
Ssssssss..
Ie…
Oe…
Ffffff…
Piet zit op de
stoep
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Bijlage 3. Uitingen Nasoendoscopie en Videofluoroscopie
1. Naam van het kind
2. Uitingen spiegelproef
3. Enkele zinnen uit nasometrie metingen:
a. Jos heeft feest.
b. Hij is jarig.
c. Hij krijgt veel kadootjes.
d. Ook is er taart.
e. De taart heeft vijf kaarsjes.
f. Jos blaast ze uit.
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Bijlage 4. Zinnen
klinkermarkeringen

pre-LaxVox

en

post-LaxVox

&

Opa rookt een pijp. (zin 4)
V1
V2
Ik heb twee toeters. (zin 5)
V1
V2
Die kabouter lust geen melk. (zin 6)
V1
V2
De dieven kijken in de doos. (zin 7)
V1
V2
De baby blijft lang huilen. (zin 8)
V1
V2
Geef me de voetbal. (zin 9)
V1
V2
Sanne snoept van de smeerkaas. (zin 10)
V1
V2
Saskia speelt poppenkast. (zin 11)
V1
V2
Sjors eet een ijsje. (zin 15)
V1
V2
Remco loopt op klompen. (zin 22)
V1
V2
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Bijlage 5. Orale inspectie & Tests (Oussoren et al., 2020)
Patiënt

PAL VELL

VELM

PHAR

ADEN

TON

VELO

001

1

0

3

-

1

1

0

002

1

1

2

1

0

1

1

003

1

1

1

1

0

1

1

004

1

1

1

1

0

0

1

005

1

1

3

0

0

1

1

006

1

1

1

1

0

0

1

007

1

1

1

1

0

0

1

008

1

1

3

1

0

0

1

009

1

1

3

0

1

1

1

010

1

0

2

0

0

1

1

011

1

0

3

0

0

1

1

012

1

1

3

1

0

1

1

013

1

1

3

1

1

1

1

Tabel 3. Gegevens inspectie KNO-Arts baseline. PAL = Status Palatum (0 = open, 1 = dicht). VELL = lengte van het velum
(0= onvoldoende, 1 = voldoende). VELM = mobiliteit van het velum (0 = geen mobiliteit, 1 = enige mobiliteit, 2 = matige
mobiliteit, 3 = goede mobiliteit). PHAR = Faryngeale flap in situ (0 = nee, 1 = ja). ADEN = Neusamandelen aanwezig (0 =
nee, 1 = ja). TON = keelamandelen aanwezig (0 = nee, 1 = ja). VELO = adequate velofaryngeale sluiting (0 = nee, 1 = ja).

Patiënt

SL

SR

NOR

DENAS

NAS

HYPER

EMIS

TURB

GRIM

VOICE

CAPS-A

001
002
003
004
005
006
007
008

9
0
7
2
9
9
9
4

8
2
9
9
9
9
9
0

56
24
59
30
29
52
53
39

38
11
47
22
18
43
49
19

71
45
69
46
40
58
59
56

2
0
2
2
1
4
3
1

1
1
0
1
1
2
2
1

2
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
1
1
1
1

1
0
0
0
1
1
1
0

2
2
0
1
1
1
2
1

009
010
011
012
013

9
2
8
9
5

9
3
9
9
1

24
41
38
55
32

15
30
22
49
28

31
58
52
62
52

0
1
2
1
1

2
1
0
1
0

0
0
1
2
1

0
0
1
0
0

0
1
1
0
1

2
1
1
1
1

Tabel 4. Gegevens testen pre-LaxVox. SL = Spiegelproef links. SR = Spiegelproef rechts. NOR = normale tekst in %. DENAS
= denasale tekst in %. NAS = nasale tekst in %. HYPER = hypernasaliteitsscore (0 = absent, 1 = borderline minimal, 2 =
mild, 3 = moderate, 4 = severe. EMIS = hoorbare nasale emissie (0 = absent, 1 = soms (<3 gevallen), 2 = vaak (> 3
gevallen)). TURB = nasale turbulentie (0 = absent, 1 = soms (<3 gevallen), 2 = vaak (> 3 gevallen)). GRIM = grimasseren
(0 = absent, 1 = opvallend). VOICE = stem karakteristieken (0 = absent, 1 = opvallend). Verstaanbaarheid CAPS-A (0 =
normaal, 1 = anders dan andere kinderen, maar niet storend, 2 = opvallend genoeg voor commentaar, 3 = alleen
begrijpelijk voor naasten, 4 = niet begrijpelijk)
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Patiënt SL

SR

NOR

DENAS NAS

HYPER EMIS

TURB

GRIM

VOICE CAPS-A

001

5

5

44

23

64

1

1

2

0

1

2

002

0

0

20

5

40

0

1

0

0

0

0

003

7

0

23

13

41

0

0

0

1

0

0

004

0

0

18

11

23

1

0

0

0

1

1

005

9

9

46

39

56

1

2

0

1

1

1

006

9

9

58

51

64

2

1

0

0

1

1

007

9

9

47

42

55

1

1

0

1

0

1

008

6

2

11

8

44

0

0

0

1

0

0

009

9

6

23

16

41

0

2

0

0

0

1

010

4

4

32

14

57

0

0

0

0

1

0

011

3

4

43

27

58

2

0

1

0

1

2

012

4

5

49

40

56

1

1

0

0

0

0

013

2

0

35

23

50

0

0

0

0

1

1

Tabel 5. Gegevens testen post-LaxVox. SL = Spiegelproef links. SR = Spiegelproef rechts. NOR = normale tekst in %.
DENAS = denasale tekst in %. NAS = nasale tekst in %. HYPER = hypernasaliteitsscore (0 = absent, 1 = borderline
minimal, 2 = mild, 3 = moderate, 4 = severe. EMIS = hoorbare nasale emissie (0 = absent, 1 = soms (<3 gevallen), 2 =
vaak (> 3 gevallen)). TURB = nasale turbulentie (0 = absent, 1 = soms (<3 gevallen), 2 = vaak (> 3 gevallen)). GRIM =
grimasseren (0 = absent, 1 = opvallend). VOICE = stem karakteristieken (0 = absent, 1 = opvallend). Verstaanbaarheid
CAPS-A (0 = normaal, 1 = anders dan andere kinderen, maar niet storend, 2 = opvallend genoeg voor commentaar, 3 =
alleen begrijpelijk voor naasten, 4 = niet begrijpelijk)
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Bijlage 6. Praat scripts

Figuur 12. Praat script voor het filteren van de lage en hoge frequenties akoestische analyse.

Figuur 13. Script intensiteit per gemarkeerd klinkerinterval.
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