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AABBSSTTRRAACCTT  

Several authors who investigated behavioural intervention with people who suffer from dysarthria 

have reported improvement as well as deterioration of speech intelligibility due to rate control 

methods (RCMs). Because up till now there isn‟t a consistent explanation that can reveal why some 

people experience improvement of intelligibility and others don‟t, this study examined if the effect of 

RCMs is being influenced by the capacity of the subjects to divide their attention. Because Parkinson‟s 

disease (PD) is known to diminish dual- tasking performance, this research focused on this population. 

Reading samples of 4 conditions (habitual, delayed auditory feedback with a delay of 100 ms, pacing 

board and hand tapping) from 19 people with dysarthria due to PD were randomized and presented to 

3 people who have experience with dysarthria. The speech intelligibility percentages were calculated 

and compared with the results for divided attention/concentration, examined by CDT, TEA-ch and the 

Strooptest.  

Our research indicates that all RCMs (DAF 100, pacing board and hand tapping) clinically significant 

increase the intelligibility in several participants. Hand tapping can be considered as the most effective 

method. The intelligibility percentages for this method increased significantly for the whole group. 

Further, our results also suggest that the degree of intelligibility may be an influencing factor. For 

hand tapping, the increase of intelligibility was significant higher for the group with moderate/severe 

dysarthria, compared with the group with mild dysarthria. It should be mentioned that although RCMs 

can improve intelligibility, it may also cause an opposite effect on intelligibility. Furthermore, our 

study suggests that many individuals with PD struggle to accomplish dual-task performances. No 

significant correlation was found between divided attention/concentration and the effect of RCMs. 

However, more research is required to further investigate this statement.  
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SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  

Verschillende onderzoeken die gedragsmatige therapie bij personen met dysartrie onderzochten, 

rapporteerden zowel verbetering als afname van de spraakverstaanbaarheid veroorzaakt door rate 

control methodes (RCMs). Aangezien de resultaten van diverse onderzoeken sterk uiteenlopend zijn, 

is er tot op heden nog geen consequente verklaring gevonden, waarom RCMs bij sommige personen 

resulteren in een verbetering van de spraakverstaanbaarheid en bij anderen niet. Deze studie 

onderzocht of het effect van RCMs beïnvloed wordt door de capaciteit van proefpersonen om hun 

aandacht te verdelen over verschillende taken. Vermits personen met de ziekte van Parkinson (PD) 

moeite vertonen bij de uitvoering van dubbeltaken, legde deze studie zich toe op het onderzoeken van 

deze populatie. Leessamples van vier verschillende condities (habitueel, delayed auditory feedback 

van 100 ms, pacing bord en handtappen) werden gerandomiseerd en aangeboden aan drie personen die 

ervaring hebben met dysartrie. De spraakverstaanbaarheidspercentages werden berekend en 

vergeleken met de resultaten van verdeelde aandacht/concentratie, nagegaan door CDT cijferreeksen, 

TEA-ch en de Strooptest. Ons onderzoek indiceert dat alle RCMs een klinisch significante verbetering 

van de spraakverstaanbaarheid kunnen opleveren bij meerdere dysartrische sprekers met PD. 

Handtappen wordt beschouwd als de meest doeltreffende methode binnen deze proefgroep. Het 

spraakverstaanbaarheidspercentage bleek voor deze methode significant toegenomen voor de 

volledige proefgroep. Verder suggereren de resultaten dat de graad van spraakverstaanbaarheid een 

beïnvloedende factor kan zijn. Voor handtappen was de toename van de spraakverstaanbaarheid 

significant hoger voor de groep met matig/ernstige dysartrie in vergelijking met de groep met milde 

dysartrie. Desondanks moet vermeld worden dat RCMs ook een ongunstig effect op de 

spraakverstaanbaarheid kunnen teweegbrengen. Deze studie suggereert verder dat vele PD- patiënten 

moeite hebben om tweevoudige opdrachten uit te voeren. Er kon geen significant verband aangetoond 

worden tussen de verdeelde aandacht/concentratie en het effect van RCMs. Er is nog verder onderzoek 

nodig om deze vooronderstelling verder uit te diepen.  
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11..  IINNLLEEIIDDIINNGG  

De ziekte van Parkinson (PD) is de tweede meest frequente neurodegeneratieve ziekte na de ziekte van 

Alzheimer. Het risico op het vertonen van de aandoening groeit met de leeftijd. Desalniettemin kan de 

ziekte op vrijwel elke leeftijd een aanvang nemen. De hoogste incidentie geschiedt op de leeftijd van 

55- 60 jaar. Naast de leeftijd vormt de aanwezigheid van een familielid met PD een risicofactor op het 

ontplooien van de aandoening. Dit suggereert erfelijke betrokkenheid. (Kuks en Snoek, 2007).  

 

PD tast in de eerste plaats het extrapiramidale systeem aan. De domaminerge neuronen die in normale 

omstandigheden projecteren van de substantia nigra naar de nucleus caudatus en putamen zijn 

aangetast bij personen met PD. Microscopisch is er een duidelijke afname van het aantal neuronen 

(Lewy bodies) waarneembaar (Santens, 2010, figuur 1). Door de schade aan de dopaminerge banen 

ontstaat een onevenwicht in het extrapiramidale systeem (Boon, 2009).  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
                                                         Figuur 1: Lewy bodies (Santens, 2010)                           
 
 

Wanneer een deficiëntie aan dopamine ontstaat ter hoogte van het striatum, zal de substantia nigra 

beginnen degenereren. Dit resulteert in een verstoring van de complexe basale ganglia circuits (Bartels 

en Leenders, 2009). Er ontstaat een onbalans in de basale ganglia, waarbij de output van de substantia 

nigra en de globus pallidus toeneemt. Dit brengt een inhibitie van de thalamocorticale projectie met 

zich mee en leidt tot het moeizaam aanvatten van bewegingen en het trager bewegen met kleinere 

amplitude (Kuks en Snoek, 2007).  

Een andere functioneel anatomische eigenschap van het extrapiramidale systeem is integratie of 

convergentie. Er treedt immers integratie van informatie op doorheen de basale ganglia (Santens, 

2008). Het is dus essentieel te vermelden dat de basale ganglia niet alleen bij motoriek betrokken zijn, 

maar ook bij cognitieve en emotionele functies (associatieve en limbische systemen) (Santens, 2008, 

Figuur 2).  
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                             Figuur 2: Basale ganglia circuits voor motoriek, cognitie en emotie (Santens, 2008) 

                                Verbindingen voor cognitieve en emotionele functies zijn op analoge manier gerepresenteerd  

                                in de basale ganglia, maar zijn gescheiden van de motorische functies. 
 

 

Cognitieve stoornissen hebben vaak een grotere impact op de levenskwaliteit en blijken vaker 

aanleiding te geven voor opname dan motorische verschijnselen. Een depressie ontstaat tijdens het 

verloop van de ziekte bij ongeveer 40 procent van de patiënten. Verwardheid en hallucinaties (of 

pseudohallucinaties) komen in latere stadia van de ziekte voor bij 30 tot 50 procent van de patiënten.  

Vertraging in denken (bradyfrenie) komt eveneens zeer frequent voor. Cognitieve stoornissen kunnen 

in de loop van de aandoening leiden tot een dementiesyndroom. Het is opmerkelijk dat dementie 

aanzienlijk vaker optreedt bij PD- patiënten dan bij leeftijdsgenoten. In de laatste fase van de ziekte is 

er bovendien een prevalentie van 50% (Kuks en Snoek, 2007).  

 

PD wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan motorische en niet-motorische symptomen. 

Klinische waarneming van motorische kenmerken omvat rusttremor, akinesie, rigiditeit, gangstoornis 

en posturale instabiliteit. Sommige patiënten ervaren een grote verscheidenheid aan niet- motorische 

symptomen, waaronder neuropsychiatrische klachten (depressie, angst of cognitieve inzinking), 

slaapstoornissen, autonome dysfuncties en sensoriële problemen. Deze niet-motorische symptomen 

hebben een grote impact op de levenskwaliteit en zijn een belangrijke bron van handicap (Van der 

Marck et al., 2009).  

 

Een in wisselende mate aanwezig verschijnsel is dysartrie. Gezien de basale ganglia zowel inhiberende 

als excitatorische motorische componenten omvatten, zijn de spraaksymptomen afhankelijk van de 

getroffen structuren. Bij PD is er sprake van een hypokinetische dysartrie. De spraak wordt stiller, 

spontaan minder gearticuleerd, met een neiging tot plotselinge versnelling. In ernstige omstandigheden 

wordt de patiënt geheel onverstaanbaar (Kuks en Snoek, 2007).  
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Spraakverstaanbaarheid is een kenmerk van de spreker, dat aangeeft hoe goed die spreker zich door 

middel van spraak verstaanbaar kan maken (Kent et al., 1989). Als een spreker zich niet voldoende 

verstaanbaar kan maken, lijdt de begrijpelijkheid van zijn boodschap hier uiteraard onder. 

Begrijpelijkheid omvat de mate waarin een luisteraar de boodschap begrijpt.  

Gezien het steeds aangroeiende belang dat onze maatschappij hecht aan goede communicatie, vormt 

het optimaliseren van de spraakverstaanbaarheid dan ook de belangrijkste doelstelling van de 

logopedische behandeling van patiënten met spraakstoornissen (De Bodt et al., 2010).  

Bijna 70% van de patiënten met PD ontwikkelen een hypokinetische dysartrie (Hartelius en Svensson, 

1994; Skodda et al., 2010), die niet noodzakelijk verergert naargelang de progressie van de ziekte 

(Metter en Hanson, 1986). Gebaseerd op perceptuele analyses van een groot aantal samples van 

dysartrische sprekers, rapporteerden Darley et al. (1969a, 1969b) onnatuurlijke spraakdimensies met 

„ruwe‟ en „breathy‟ stemkwaliteit, een verminderde variabiliteit van luidheid en toonhoogte, een 

gereduceerde spanning, onnauwkeurige articulatie van consonanten en korte snelle spreekgedeelten 

onderbroken door ongepaste periodes van stilte. Een verhoging van de gemiddelde fundamentele 

frequentie (Doyle et al., 1995; Hertrich en Ackermann, 1995; Holmes et al., 2000) werd evenzeer 

gerapporteerd. Een aantal studies beschreven fonologische abnormaliteiten met elevatie van de 

luidheidsratio (Hertrich en Ackerman, 1995; Jimenez-Jiminez et al., 1997) en soms stemtremor en 

hypernasaliteit (Netsell et al., 1975; Hirose et al., 1982; Perez et al., 1996; Schultz et al., 1999). 

Daarenboven werd nog een veranderde stemprosodie bij PD sprekers gemeld, die gekarakteriseerd 

wordt door een stoornis in luidheidaanpassing (Metter en Hanson, 1986; Caekebeke et al., 1991) en 

een reductie van fundamentele frequentierange - en variabiliteit (Samra et al., 1969; Metter en Hanson, 

1986; Flint et al., 1992; Gamboa et al., 1997; Gobermann, 2005).  

Farmacologische behandeling bij patiënten met PD hebben gemengde resultaten voor spraak 

opgeleverd. Hoewel sommige auteurs verbeteringen door levodopa rapporteerden (Nakano et al., 1973; 

De Letter et al., 2003, 2005, 2007a; Skodda et al., 2010), hebben anderen minimaal of geen effect van 

medicatie op diverse spraakkenmerken (Gamboa et al., 1997; Baker et al., 1997; Kompoliti et al., 2000; 

Goberman et al., 2002; De Letter et al., 2006; Ho et al., 2008) opgebracht. Kortom, gedragsmatige 

interventie is momenteel de meest hoopvolle methode om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren bij 

individuen met PD (Dromey et al., 2010). Aangezien het succes van deze behandelingen afhangt van 

de prestatie van de persoon met dysartrie, moeten clinici zich bewust worden van de potentiële 

problemen betreffende aandacht en executieve functies, welke gestoord kunnen zijn bij individuen met 

PD (Wu en Hallett, 2008).  

Activiteiten van het dagelijkse leven vereisen vaak een aanzienlijke dosis aandacht. Vermits mensen 

vaak praten terwijl ze andere taken uitvoeren, zijn tweevoudige taak experimenten belangrijk om de 

impact te begrijpen van PD in alledaagse situaties. Hierbij aansluitend gaf het onderzoek van Dromey 

et al. (2010) aan dat het verlenen van voorrang aan simultane taken een belangrijke doelstelling kan 

zijn binnen de rehabilitatie van individuen met milde tot matige PD met hypokinetische dysartrie.  
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Ook Wu & Hallett (2008) gaven aan dat het oefenen van dubbeltaken de tweevoudige taakinterferentie 

kan reduceren en de kwaliteit van uitvoering van patiënten met PD kan verbeteren.  

Bij de logopedische behandeling van patiënten met hypokinetische dysartrie tracht men algemeen de 

gereduceerde spraakverstaanbaarheid te verbeteren door LSVT en/of PLVT, oefeningen op groot en 

klein mechanisme en/of door gebruik te maken van compensatietechnieken (oa. rate control methodes). 

We gaan enkel dieper in op de vertraging van spreektempo of rate control. 

 

Hoewel er studies zijn die geen effect van spreektempo op de spraakverstaanbaarheid rapporteerden 

(Hammen et al., 1994; Dagenais et al., 1999; Tjaden en Wilding, 2004; Dagenais et al., 2006), toonden 

andere onderzoeken aan dat reductie van spreektempo een significante verbetering op de 

spraakverstaanbaarheid kan teweegbrengen (Hanson en Metter, 1980; Downie et al., 1981; Hanson en 

Metter, 1983; Yorkston et al., 1990; Turner et al., 1995; Gutek en Rochet, 1996; Adams, 1997; 

Dagenais et al., 1998; Rouseau en Watts, 2002; Van Nuffelen et al., 2009, 2010). Voor een overzicht 

van verscheidene onderzoeken die het effect van RCMs op de spraakverstaanbaarheid bij PD- 

patiënten probeerden te achterhalen zie appendix A (tabel 1; Van Nuffelen, 2009).  

RCMs brengen een reductie van spreeksnelheid tot stand (Van Nuffelen et al., 2009, 2010). 

Spreeksnelheid wordt beschouwd als de meest krachtige variabele om de spraakverstaanbaarheid van 

dysartrische sprekers te verbeteren (Yorkston et al., 1992; Marshall en Karow, 2002; Duffy, 2007; Van 

Nuffelen et al., 2010). Er blijkt een correlatie te zijn tussen de spreeksnelheid en articulatorische 

precisie. Uit de afname van articulatiesnelheid, het frequenter interpoleren van pauzes of uit een 

verhoging van pauzeduur komt een reductie van spreektempo tot stand. Uit een toename in 

articulatietijd ontspint zich een betere articulatorische precisie en coördinatie (Hustad en Sassano, 

2002; Liss, 2007; Van Nuffelen et al., 2010). Tjaden en Wilding (2004) suggereerden dat 

snelheidsreductie ervoor zorgt dat de articulatorische verschuivingen, die resulteren in fonetische 

plaatsingen meer akoestisch te onderscheiden zijn. Sommige studies impliceren dat pauzes 

samenvallen met grenzen van syntactische eenheden. Een stijging in pauzefrequentie of pauzeduur 

reikt meer tijd aan om een boodschap te decoderen of om woordgrenzen te markeren (Hustad en 

Sassano, 2002; Liss, 2007; Van Nuffelen et al., 2010). Als gevolg vergemakkelijken deze RCMs drie 

perceptuele processen van de luisteraar, namelijk lexicale activatie (activatie van bepaalde woorden 

gebaseerd op segmentele informatie van een akoestisch signaal), lexicale concurrentie (welk woord 

past het best bij het waargenomen akoestisch signaal) en lexicale segmentatie (verdeling van 

akoestische informatie in aparte woorden) (Hammen et al., 1994; Yorkston et al., 1999; Van Nuffelen 

et al., 2010). Yorkston et al. (1999) observeerden dat vooral de hogere frequentie van pauzes de 

spraakverstaanbaarheid ten goede kwam, vermits hierdoor woordgrenzen duidelijker gesignaleerd 

werden. Ook bij patiënten met dysartrie secundair aan de ziekte van Parkinson, werden labiale 

bewegingen als normaal beoordeeld bij tragere SRs (speech rates) (Caligiuri, 1989).  
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Uit een onderzoek van Van Nuffelen et al. (2009) bleek dat het effect van rate controle op de 

spraakverstaanbaarheid onafhankelijk is van de habituele spreeksnelheid en type van dysartrie. De 

graad van spraakverstaanbaarheid kan echter wel een beïnvloedende factor zijn.  

Het onderzoek van Dobbs et al. (1993), Dagenais et al. (1998), Watts en Dagenais (2001) en Rousseau 

en Watts (2002) suggereerde eveneens dat men de ernst van de spraakstoornis en/of de ernst van PD in 

acht dient te nemen bij de keuze van methodologie die men wenst aan te reiken voor snelheidsreductie.  

Een recente studie van Van Nuffelen et al. (2010) onderzocht de SR (speech rate), de AR (articulation 

rate) en het spraakverstaanbaarheidspercentage bij 27 individuen met dysartrie tijdens 1-minuut 

durende leespassages met gebruik van 7 RCMs. Trager spreken op vraag, handtappen, alfabet bord, 

pacing bord en delayed auditory feedback (DAF 50/100/150 ms) werden achtereenvolgens onder de 

loep genomen. Het resultaat van deze huidige studie bevestigt dat elke onderzochte RCM met 

uitzondering van trager spreken op vraag, zowel voor een afname in spreeksnelheid als 

articulatiesnelheid zorgt. Trager spreken op vraag (flexibele RCM) resulteerde niet in een significant 

betere spraakverstaanbaarheid bij patiënten met Multiple Sclerose en de ziekte van Parkinson (Van 

Nuffelen et al., 2009, 2010). In tegenstelling tot flexibele rate controle methodes, werden wel positieve 

bevindingen gevonden voor rigide methodes (Tjaden en Wilding, 2004; Van Nuffelen et al., 2009, 

2010). Op vlak van spraakverstaanbaarheid gaven de resultaten aan dat elke RCM een significante 

verbetering kan teweegbrengen. De meest effectieve methodes zijn handtappen, pacing bord en alfabet 

bord (Van Nuffelen et al., 2010). Het is opmerkelijk dat een maximale afname van spreeksnelheid niet 

altijd geassocieerd wordt met een maximale verbetering van spraakverstaanbaarheid. Sommige 

dysartrische individuen hebben voordeel aan één of meerdere RCMs, maar de methodes kunnen ook 

een tegengesteld effect hebben op de spraakverstaanbaarheid (Van Nuffelen et al., 2009, 2010). Dit 

fenomeen trad ook op bij het onderzoek van Dagenais et al. (1998). Hun resultaten toonden aan dat 

PD- patiënten reageren op DAF met grote of kleine reducties in spreeksnelheid en zowel een toename 

als afname in spreekvloeiendheid (Downie et al., 1981; Hanson en Metter, 1983; Adams, 1997; 

Dagenais et al., 1998). De vraag rijst hoe het komt dat deze RCMs een tegengesteld effect kunnen 

bewerkstelligen? 

Onderzoekers (Dagenais et al., 1998; Rousseau en Watts, 2002; Van Nuffelen et al., 2010) 

insinueren dat bepaalde methodes van snelheidsreductie meer succesvol zijn dan anderen en dat 

verschillen gerelateerd kunnen zijn aan de aandachtseisen die men verlangt van de spreker.  

Bij pacing bord, alfabet bord, DAF en handtappen kan dit effect verklaard worden doordat deze 

methodes een zekere graad van verdeelde aandacht vereisen (Van Nuffelen et al., 2010).  

Dagenais et al. (1999) gebruikten DAF tijdens gerelateerde spreektaken voor sprekers met PD. De 

resultaten impliceerden dat de therapietechniek met simultane feedbackcontrole dient aandacht te 

geven aan twee taken tegelijkertijd. Dit onderzoek toonde aan dat DAF een methode is die sterke 

aandachtseisen van de spreker vergt.  
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Speelt de mogelijkheid om de aandacht te verdelen dan een rol bij de aanwending van RCMs bij 

personen met PD?  RCMs vragen immers om verdeelde aandacht.  

Verdeelde aandacht omvat het vermogen de aandacht gelijktijdig te richten naar meer dan één 

relevante stimulus of taak. Bij de uitvoering van dubbeltaken ondervinden ook gezonde proefpersonen 

meer hinder in vergelijking met afzonderlijke taken. Ten grondslag aan dit fenomeen ligt dat de 

capaciteit van onze hersenen om aandacht te richten beperkt zou zijn wanneer men meer prikkels 

tegelijk moet verwerken. Het splitsen van aandacht over veel verschillende taken of het verhogen van 

de complexiteit van de taak werkt een toenemende belasting in de hand, met achteruitgang van 

prestatie tot gevolg (tragere uitvoering of meer fouten tijdens de uitvoering) (Klingberg, 1998; Mortier, 

2009). De theorie van Shiffrin en Schneider (1977) maakt een onderscheid tussen automatische en 

gecontroleerde processen. Ze stelden dat de kwaliteit van de prestatie bij dubbeltaken wordt beïnvloed 

door de mate waarin deeltaken automatisch gebeuren of niet. Het succesvol verdelen van aandacht is 

tevens afhankelijk van de snelheid van informatieverwerking (Shiffrin en Schneider, 1977).  

Er zijn bij PD- patiënten duidelijke indicaties om een stoornis in verdeelde aandacht te vermoeden. 

Deze stoornis uit zich hoofdzakelijk bij het uitvoeren van dubbeltaken, waarbij één van de taken een 

geautomatiseerd motorisch proces is (spreken of lopen) (Mortier, 2009). Er zijn tal van studies die de 

aanwezigheid van een stoornis in verdeelde aandacht bevestigen (Ashburn et al., 2001; O‟ Shea et al., 

2002; Ho et al., 2002; Hausdorff et al., 2003; Rochester et al., 2004; Yogev et al., 2005; Galletly en 

Brauer, 2005; Yogev et al., 2007; Wu en Hallet, 2008). Er werden een heleboel hypotheses 

vooropgesteld die een stoornis in verdeelde aandacht zouden kunnen verklaren.  

Volgens Wu en Hallet (2008) zijn de moeilijkheden in uitvoering van dubbeltaken bij patiënten met 

PD te wijten aan beperkte aandachtsbronnen, een defecte centraal executieve functie en een 

verminderd automatisme bij de uitvoering van de taken. Een studie van Ho et al. (2002) suggereert dat 

bij uitvoering van een dubbeltaak PD- patiënten de aandacht eerder afwenden naar een recentere taak, 

ten koste van de automatische taak. Dit in tegenstelling tot gezonde proefpersonen, die de 

automatische taak goed blijven uitvoeren bezwarend voor de nieuwere taak. De reden hiervoor is dat 

personen met PD bij dubbeltaken meer beroep moeten doen op hun vermogen tot interne modulatie, 

vandaar men minder reserve heeft voor vrijwillige aandacht.  

Tijdens een onderzoek van Klingberg (1998) kwam aan het licht dat interferentie bij dubbeltaken 

vooral optreedt ten gevolge van overbelasting van eenzelfde deel van de cerebrale cortex. Er zou bij 

PD- patiënten sprake zijn van een gedaald aandachtsreserve (Klingberg, 1998). Galletly en Brauer 

(2005) suggereerden bovendien dat de complexiteit van de secundaire taak cruciaal is. Hoe complexer 

de taak, hoe meer interferentie deze zal veroorzaken. Een cognitieve taak heeft bijgevolg een grotere 

invloed dan een motorische opdracht. Kortom, zowel type als complexiteit van de secundaire taak 

speelt dus een rol bij het uitvoeren van een dubbeltaak (Galletly en Brauer, 2005).  
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Wu en Hallet (2008) toonden later aan dat patiënten met PD een grotere activatie van het cerebellum, 

premotorische area, pariëtale cortex, precuneus en prefrontale cortex demonstreren in vergelijking met 

de gezonde controles. Volgens Wu en Hallet zijn de moeilijkheden in uitvoering van dubbeltaken bij 

patiënten met PD te wijten aan beperkte aandachtsbronnen, een defecte centraal executieve functie en 

een verminderd automatisme bij de uitvoering van de taken.  

We moeten ook voor ogen houden dat intellectuele deterioratie voorkomt bij 10 tot 40% van de 

patiënten met PD (Mayeux et al., 1988; Cummings, 1988). Deze frontaal cognitieve dysfunctie komt 

voornamelijk tot uiting in vertraagde onset en akinetisch rigide vormen van de ziekte (Garron et al., 

1972; Hughes et al., 2000).  

Voor een overzicht van diverse onderzoeken die de verdeelde aandacht bij personen met PD onder de 

loep namen zie appendix B (tabel 2; Mortier, 2009).  

 

De relevantie van de aanwending van RCMs is intussen meermaals aangetoond, desalniettemin 

ervaren we bij deze methodes nog hiaten. Aangezien de resultaten van diverse onderzoeken sterk 

uiteenlopend zijn, is er tot op heden nog geen consequente verklaring gevonden, waarom RCMs bij 

sommige personen resulteren in een verbetering van de spraakverstaanbaarheid en bij anderen niet. Of 

waarom de ene RCM effect heeft bij een persoon en de andere niet. Hoe komt het dat RCMs enerzijds 

een toename van spraakverstaanbaarheid kunnen bewerkstelligen, maar anderzijds ook een omgekeerd 

effect kunnen teweegbrengen? De verklaring ligt misschien in de mogelijkheid van de patiënt om zijn 

aandacht te verdelen over verschillende taken. 

Aangezien het uitermate zinvol is om sprekers met PD te identificeren die positief op deze methodes 

reageren (door de spreeksnelheid te reduceren en de spraakverstaanbaarheid te verbeteren), achten we 

het fundamenteel de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:  

“Wordt het effect van tempo- verlagende taken op de spraakverstaanbaarheid beïnvloed door de 

aandacht en concentratie van een patiënt met PD?”.  
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22..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 

22..11  PPrrooeeffppeerrssoonneenn  

 

19 personen met de ziekte van Parkinson namen vrijwillig deel aan dit onderzoek. De leeftijd binnen 

deze groep varieerde tussen 63 en 88 jaar ( 6 mannen, 13 vrouwen, gemiddelde leeftijd: 78,58 jaar). 

De proefpersonen werden gerekruteerd via kennissen, dokters, RVT‟s, ROB‟s, serviceflats, 

ziekenhuizen en verenigingen (Vlaamse Parkinson Liga). Bij de deelnemers zelf werd gepolst naar 

potentiële kandidaten die eveneens willen deelnemen aan het onderzoek (snowball sampling). Bij alle 

proefpersonen is de diagnose van de ziekte van Parkinson gesteld door een neuroloog.  

Alle proefpersonen dienden in meer of mindere mate dysartrie te vertonen ten gevolge van de ziekte 

van Parkinson. Daarnaast was er geen sprake van stoornissen in taal, visus en gehoor. De 

proefpersonen dienden over voldoende cognitief vermogen te beschikken om een eenvoudige opdracht 

te kunnen begrijpen. Het was noodzakelijk dat de proefpersonen het lezen beheersten. Personen met 

afasie of dementie werden uit het onderzoek geëxcludeerd. Gedetailleerde informatie betreffende het 

geslacht, leeftijd, aantal jaren postdiagnose, type en ernst van dysartrie is voorgesteld in tabel 3. 

Alle proefpersonen werden geïnformeerd over de aard, het doel en de duur van het onderzoek (zie 

appendix C: informed consent). De proefpersonen mochten zich te allen tijde uit de studie 

terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op te geven.  

 

 

                             Tabel 3: Gegevens proefpersonen 

Proefpersoon Geslacht 
Leeftijd 

(jaren) 

Postdiagnose 

(jaren) 

Subtype 

dysartrie 

Ernst 

dysartrie 

1 vrouw 76 5 hypokinetisch  matig 

2 vrouw 75 5 hypokinetisch mild 

3 vrouw 80 3 hypokinetisch mild 

4 man 81  20 hypokinetisch    ernstig 

5 vrouw 83  10 hypokinetisch mild 

6 vrouw 82 2 hypokinetisch  matig 

7 man 79 6 hypokinetisch    ernstig 

8 vrouw 72 5 hypokinetisch mild 

9 vrouw 79 3 hyperkinetisch  matig 

10 vrouw 79 3 hypokinetisch mild 

11 man 79 4 hypokinetisch  matig 

12 vrouw 82 2 hypokinetisch mild 

13 vrouw 80  15 hyperkinetisch mild 

14 man 77 7 hypokinetisch  matig 

15 vrouw 77  10 hypokinetisch mild 

16 man 88 4 hypokinetisch    ernstig 

17 man 78 6 hypokinetisch mild 

18 vrouw 83  12 hypokinetisch mild 

19 vrouw 63 5 hypokinetisch  matig 
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22..22  VVeerrddeeeellddee  aaaannddaacchhtt  

 

Bij alle patiënten werden drie neuropsychologische testen afgenomen die de verdeelde aandacht 

nagingen. De Tea-Ch (Test of Everyday Attention for Children), de Stroop Kleur- Woord test en de 

CDT (Cijfer Doorstreep Test) werd bij elke proefpersoon afgenomen. Deze testbatterij is samengesteld 

in samenspraak met een psychologe die ervaring heeft met testen voor volwassenen met betrekking tot 

aandacht en concentratie. Deze testen trachten verdeelde aandacht/concentratie te onderzoeken.  

TEA-Ch is aangewend aangezien de TEA voor volwassenen in het Nederlands niet ter beschikking 

was.  

Van de TEA-Ch (Manly et al., 1999) werden de subtests Ruimteschepen en Tel mee afgenomen om 

respectievelijk de selectieve en volgehouden aandacht na te gaan. Bij de subtests Ruimteschepen 

dubbeltaak en Tel mee dubbeltaak werd de auditieve taak gecombineerd met een zoektaak die visueel 

of auditief is. Deze subtesten trachten de volgehouden aandacht en aandachtscontrole (verdeelde 

aandacht) te peilen. Bij de subtest Ruimteschepen dubbeltaak dient de proefpersoon paren die uit twee 

dezelfde ruimteschepen bestaan zo snel mogelijk te omcirkelen, terwijl men geluiden moet tellen (zie 

appendix D). Bij de subtest Tel Mee dubbeltaak is het de bedoeling dat men geluiden telt terwijl men 

in het nieuwsbericht op de achtergrond de naam van een dier moet opmerken. Aan het einde van elke 

geluidsopname dient de persoon het aantal geluiden en het dier te noemen die men gehoord heeft 

(Manly et al., 1999).  

CDT cijferreeksen (Dekker et al., 2007) meet de selectieve aandacht en de snelheid en nauwkeurigheid 

van het visueel waarnemen. De taak vereist dat men de twee typen doelstimuli (3, 7 respectievelijk 4) 

waarneemt en vervolgens de juiste handeling voor de cijfers 3, 7 (doorstrepen) en het cijfer 4 

(onderstrepen) uitvoert. De opgaven beslaan een hele pagina met cijfers (doelcijfers en afleiders). Van 

het totale aantal van 800 stimuli zijn er 241 'targets'. Elke proefpersoon krijgt 3 minuten de tijd om 

zoveel mogelijk kolommen te doorlopen (zie appendix E). De concentratie wordt berekend door het 

totale bereik te verminderen met het aantal fouten en gemiste „targets‟ (Dekker et al., 2007).  

De Stroop Kleur-Woord Test (Hammes, 1978) bestond uit drie kaarten (I, II en III) (zie appendix F) 

met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk werden benoemd of voorgelezen. Op kaart I stonden de 

namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw. Op kaart II waren rechthoeken in deze kleuren 

weergegeven. Op de laatste kaart (III) waren de namen van deze kleuren gedrukt in een niet-

overeenstemmende kleur van inkt. De ruwe score werd berekend met de formule: tijd in seconden 

nodig voor kaart III minus tijd in seconden nodig voor kaart II. In een grafiek werd de ruwe score 

omgezet in een gewogen Stroop- interferentiescore (Hammes, 1978). Stroop- interferentie ontstaat 

door een conflict tussen enerzijds de respons die je spontaan zou geven, namelijk het benoemen van 

een woord (aangezien lezen een automatisch proces is) en anderzijds de respons die je gevraagd wordt, 

namelijk het benoemen van de kleur van een woord.  
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Het vraagt dus een significant langere tijd om de kleur te noemen van een woord in de kleur- woord 

taak dan bij het benoemen van dezelfde kleur in de kleur- benoemingstaak (Stroop, 1935). 

 

22..33  SSpprraaaakkvveerrssttaaaannbbaaaarrhheeiidd    

 

2.3.1 Test 

 

Klinische ervaring leert ons dat personen met de ziekte van Parkinson met een hypokinetische 

dysartrie regelmatig moeilijkheden vertonen bij de productie van spontane spraak. Aangezien de 

mogelijkheid bestaat een gestandaardiseerde test af te nemen (NSVO-Z), geeft dit de gelegenheid om 

op een meer betrouwbare manier de spraakverstaanbaarheid te bepalen. Daarom werden leesstalen 

verkozen boven spontane spraakstalen. Ook vele gepubliceerde data betreffende het effect van RCMs 

op de spraakverstaanbaarheid zijn gebaseerd op leesstalen.  

Bij alle proefpersonen werden vier leessamples verzameld. Dit gebeurde ofwel bij de proefpersonen 

thuis, ofwel in het Rusthuis waar men werd verzorgd. De personen zaten op een aangename stoel aan 

een tafel op comfortabele hoogte. Ze lazen elk vier verschillende lijsten met 18 nonsenszinnen voor, 

gegenereerd via het NSVO-Z (Martens, Van Nuffelen en De Bodt, 2010). Het NSVO-Z is een test om 

de spraakverstaanbaarheid op zinsniveau bij volwassenen met een spraakstoornis te bepalen. De test 

genereert vanuit een databank zorgvuldig samengestelde zinnen die variëren qua zinslengte en 

syntactische structuur. Enkele oefenitems (zie appendix G) bij de aanvang van de test doen de 

proefpersoon wennen aan het idee van betekenisloze zinnen (Martens, Van Nuffelen en De Bodt, 

2010).  

Tijdens het luidop voorlezen van drie opeenvolgende lijsten (zie appendix H), werden de 

proefpersonen afwisselend afgeleid door een andere RCM (pacing bord, handtappen en DAF 100). 

Eén lijst werd opgenomen zonder afleiding (normaal). Om eventuele volgorde-effecten te vermijden, 

werden de RCMs bij elke proefpersoon in een andere volgorde uitgevoerd.  

Voor de opname werd gebruik gemaakt van een headset (Sennheiser 0809) die op het hoofd van de 

proefpersoon werd aangebracht. De microfoon werd zo dicht mogelijk bij de mond van de 

proefpersoon gepositioneerd. De spraakstalen werden geregistreerd en opgeslagen op een laptop 

(MEDION 96850) met behulp van Audacity® versie 1.2.6 (the Audacity Team, 2006) met een 

samplefrequentie van 44100 Hz. Elk sample werd opgeslagen als een afzonderlijk wave bestand. 

 

2.3.2 Rate control methodes 

 

Er werden drie RCMs gehanteerd (pacing bord, handtappen en DAF 100). DAF 100 (delayed auditory 

feedback- DEFSTUT layer technology) induceerde een vertraagde gehoorterugkoppeling van 100 ms. 

De luidheid van de vertraagde gehoorterugkoppeling werd aangepast aan de individuele proefpersoon.  
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Het lezen onder invloed van een pacing bord betekent dat de proefpersoon een pauze bij elk woord 

gaat inlassen. Dit werd verkregen door de proefpersonen vakjes van een balk te laten aantikken tijdens 

het uitspreken van de opeenvolgende woorden. Bij handtappen dienden de proefpersonen een pauze te 

induceren tussen elke uitgesproken syllabe.  

 

2.3.3      Spraakverstaanbaarheidspercentages 

 

Alle leesstalen werden gescoord door drie personen (één laatstejaarsstudent logopedie en twee 

logopedisten) die ervaring hadden met dysartrie. Ze waren niet bekend met de tekstpassages. De vier 

leessamples per proefpersoon (4 condities x 19 proefpersonen) werden om eventuele volgorde- 

effecten te vermijden, door elke beoordelaar in een andere volgorde gescoord. De beoordelaars 

dienden de begrepen woorden fonetisch te noteren (zie appendix I).  

Het spraakverstaanbaarheidspercentage werd bekomen door de verhouding te nemen van het aantal 

verstaanbare woorden op het totaal aantal gelezen woorden, vermenigvuldigd met 100. Bij de scoring 

werd rekening gehouden met uitspraakvarianten (wij/we, zij/ze, een/één, koude/kouwe). Leesfouten 

werden eveneens in acht genomen. Wanneer de testpersoon een woorddeel wegliet (bv. „stopte zij‟ 

i.p.v. „stopten zij‟), werd dit als een fout gescoord. Toegevoegde woorden aan een zin, werden niet 

gescoord, ook al werden ze correct verstaan. Het gebeurde af en toe dat de proefpersonen bepaalde 

woorden herhaalden. Hierbij werd het herhaalde woord slechts eenmaal gescoord (Martens, Van 

Nuffelen en De Bodt, 2010). 

 

2.3.4 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de spraakverstaanbaarheidspercentages 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de spraakverstaanbaarheidspercentages werd bepaald voor 

alle 76 samples (19 dysartrische sprekers x 4 methodes) door middel van een Intraclass Correlatie 

Coefficient. Er werd een sterke interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gevonden voor de beoordeelde 

samples (zie resultaten 3.1.1). Het gemiddelde foutenpercentage was 5,3 procent, wat betekent dat een 

toename of afname van spraakverstaanbaarheid van meer dan 5,3 procent kan beschouwd worden als 

klinisch significant (zie resultaten 3.1.2).  

 

2.3.5 Statistische analyse 

 

De statistische verwerking van de resultaten gebeurde met behulp van SPSS, the Statistical Package 

for the Social Sciences, versie 19.  
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33..  RREESSUULLTTAATTEENN  
 

33..11  EEffffeecctt  vvaann  rraattee  ccoonnttrrooll  oopp  sspprraaaakkvveerrssttaaaannbbaaaarrhheeiidd  

 

3.1.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de spraakverstaanbaarheidspercentages 

 

De index van de betrouwbaarheid voor de scoring van onze beoordelaars werd in SPSS afzonderlijk 

berekend voor de habituele spraakverstaanbaarheidspercentages, de spraakverstaanbaarheids-

percentages bij aanwending van DAF 100, pacing bord en handtappen (zie tabel 4). Aangezien deze 

spraakverstaanbaarheidspercentages tot de continue variabelen behoren, werd in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van een Intraclass Correlatie Coëfficiënt. Men vond een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de beoordeelde samples (tabel 4). De sterkste correlatie (0,907) 

werd gevonden voor het habituele spraakverstaanbaarheidspercentage.   

 

 

Tabel 4: de Intraclass Correlatie Coëfficiënt voor de spraakverstaanbaarheidspercentages 

Spraakverstaanbaarheidspercentage Intraclass Correlation 

Coefficient 

95% betrouwbaarheidsinterval 

Habitueel 0,907 [0,814- 0,960] 

DAF 100 0,830 [0,677- 0,924] 

Pacing bord 0,896 [0,793- 0,955] 

Handtappen 0,893 [0,787- 0,953] 
 

 

 

3.1.2 Individuele resultaten 
 

 

Toegenomen of afgenomen spraakverstaanbaarheidspercentages moeten geïnterpreteerd worden 

binnen een betrouwbaar design. Daarom werd het gemiddelde foutenpercentage voor de 

spraakverstaanbaarheidsscores berekend. Dit percentage werd verkregen door de individuele 

beoordelingen te vergelijken met het gemiddelde van de beoordelingen (percentage van beoordelaar 1 

+ percentage van beoordelaar 2 + percentage van beoordelaar 3 / 3).  

Het gemiddelde foutenpercentage indiceert dat veranderingen in spraakverstaanbaarheid van minder 

dan 5,3 procent niet volledig toegeschreven kunnen worden aan RCMs. Kortom, enkel veranderingen 

van meer dan 5,3 procent zijn klinisch significant (zie tabel 5).  
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Tabel 5: Effect van rate control methodes op de spraakverstaanbaarheid van dysartrische sprekers 

Spraakverstaanbaarheidspercentage (%) 

Proefpersonen Normaal DAF 100 pacing bord Handtappen 

1 76,0   82,1*   81,4*   83,1* 

2 89,8 85,5 86,8 80,8 

3 84,1 79,6 82,6 88,2 

4 14,8 19,5   30,2*   29,8* 

5 87,7 88,5 90,4 84,1 

6 73,4 67,9     51,0**   82,1* 

7 54,1     46,1**   63,6*   72,5* 

8 86,6 91,4   95,5* 90,8 

9 79,0     72,1** 79,2     72,5** 

10 87,5     79,9** 92,4 88,4 

11 73,3   81,3*   86,7*   82,2* 

12 95,7 96,1 96,5 96,7 

13 92,7 88,9     85,7**   98,3* 

14 72,0     67,0**   92,1*   88,7* 

15 80,9     72,8** 81,0   92,2* 

16 37,7   47,3*   73,1*   65,6* 

17 97,4 99,4 98,2 99,1 

18 96,4 98,3 96,9 98,9 

19 85,0 85,5     61,8** 86,5 

*: klinisch significante toename van spraakverstaanbaarheid   

**: klinisch significante daling van spraakverstaanbaarheid   

  

 

 

Er werd een klinisch significante toename gevonden bij 10 sprekers (proefpersoon 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 

14, 15 en 16). Er dient ook vermeld te worden dat de graad van habituele spraakverstaanbaarheid 

binnen deze groep van sprekers varieerde van 14,8% tot 92,7%. De RCMs die klinisch significant de 

spraakverstaanbaarheid kunnen verbeteren zijn: DAF 100 (n=3), pacing bord (n=7) en handtappen 

(n=9). De range binnen deze toename van spraakverstaanbaarheid varieerde van 5,4% tot 35,4%.  

Tabel 5 toont eveneens dat de RCMs ook een omgekeerd effect op de spraakverstaanbaarheid kunnen 

teweegbrengen. Een daling van de spraakverstaanbaarheid van meer dan 5,3 procent trad op bij 8 

sprekers (proefpersoon 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 en 19). Zowel DAF 100 (n=5), pacing bord (n=3) als 

handtappen (n=1) kunnen een klinisch significante daling van de spraakverstaanbaarheid 

bewerkstelligen.  

De afname van spraakverstaanbaarheid die klinisch significant was, varieerde van 5,6% tot 23,2%. De 

graad van habituele spraakverstaanbaarheid varieerde binnen deze groep van 54,1% tot 87,5%.  

Aangezien bij drie sprekers (proefpersoon 12, 17 en 18) geen klinisch significante toename kon 

bereikt worden - daar de habituele spraakverstaanbaarheid te hoog was - waren we genoodzaakt deze 

proefpersonen te excluderen voor verdere analyse van resultaten (zie 3.3: verband tussen het effect 

RCMs en de verdeelde aandacht).   
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Als we de individuele resultaten beschouwen (tabel 5), merken we op dat elke RCM resulteert in een 

klinisch significante verbetering van de spraakverstaanbaarheid bij tenminste één proefpersoon met 

dysartrie. De helft van de proefpersonen bereikte een klinisch significante toename (meer dan 5,3%) 

door één of meer RCMs.   

De maximale toename van de spraakverstaanbaarheid binnen ons onderzoek was 35,4% (proefpersoon 

16). De maximale daling van spraakverstaanbaarheid, geconstateerd binnen het onderzoek was 23,2% 

(proefpersoon 19). Binnen de onderzochte groep bleken de personen met de meest ernstige vorm van 

dysartrie, de grootste toenames te vertonen voor spraakverstaanbaarheid door RCMs (proefpersoon 4, 

7, 14 en 16).  

De RCM die het meest instond voor klinisch significante verbetering, is handtappen (proefpersoon 1, 4, 

6, 7, 11, 13, 14, 15 en 16). DAF 100 resulteerde het minst in een toename van het 

spraakverstaanbaarheidspercentage (proefpersoon 1, 11 en 16). Toch zorgen alle RCMs voor een 

verbetering van de spraakverstaanbaarheid bij meerdere dysartrische sprekers met PD.  

 

3.1.3 Groepsresultaten 

 

3.1.3.1 Gemiddelde spraakverstaanbaarheid 
 

 

Aangezien de individuele verschillen tussen de gepaarde waarnemingen van de continue variabelen 

normaal verdeeld zijn, werd de gepaarde Student‟s t-test aangewend voor de vergelijking tussen 

enerzijds de habituele gemiddelde spraakverstaanbaarheid en anderzijds de gemiddelde 

spraakverstaanbaarheid bij RCMs (respectievelijk DAF 100, pacing bord en handtappen).   

 

 

       Tabel 6: Effect van rate control methodes op de spraakverstaanbaarheid van de volledige dysartrische proefgroep 

RCMs Gemiddelde spraakverstaanbaarheid (%) Aantal Significantie 

Paar 1 Habitueel 77,06 19 0,554 

DAF 100 76,27 19 

Paar 2 Habitueel 77,06 19 0,309 

Pacing bord 80,27 19 

Paar 3 Habitueel 77,06 19 0,008* 

Handtappen 83,18 19 

              RCMs: rate control methodes 

              * significant verschil (p<0,01)  
 

 

Tabel 6 toont een hoger gemiddelde voor pacing bord en handtappen in vergelijking met het 

gemiddelde van de habituele spraakverstaanbaarheid voor de dysartrische populatie. Voor handtappen 

is het verschil tussen de gemiddelden significant (p= 0,008). De gemiddelde spraakverstaanbaarheid 

voor DAF 100 is lager dan het gemiddelde van de habituele spraakverstaanbaarheid.  

Pacing bord resulteerde in een hoger gemiddelde spraakverstaanbaarheid voor de dysartrische groep. 

Dit verschil is echter niet significant.  
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3.1.3.2 Verband tussen ernst van dysartrie en effect van RCMs 

 

Er werd voor de vergelijking van twee onafhankelijke steekproeven- afkomstig uit dezelfde 

proefgroep- een niet- parametrische Mann Whitney U- test uitgevoerd. De proefpersonen werden in 

twee groepen ondergebracht naargelang hun ernst van dysartrie (groep 1: milde dysartrie; groep 2: 

matige of ernstige dysartrie). Er werd onderzocht of de ernst van dysartrie een rol speelt in de mate 

van toename of afname van de spraakverstaanbaarheid door aanwending van RCMs.  

 

                                                 Verband tussen ernst dysartrie en effect RCMs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                          Figuur 4: Het verband tussen de ernst van dysartrie (mild en matig/ernstig)  

                                         en de toename of afname van de spraakverstaanbaarheid (%) door RCMs. 

 

 

Er werd gebruik gemaakt van een (geclusterde) Box-and-whisker plot om eventuele verschillen 

tussen de groepen (mild- matig/ernstig) te illustreren.  

Figuur 4 toont dat proefpersonen met ernstige of matige dysartrie (N=9) grotere (positieve) 

effecten voor alle RCMs ondervonden dan proefpersonen met een milde dysartrie (N=10). De 

mediaan situeert zich voor elke RCM hoger bij personen met matige of ernstige dysartrie in 

vergelijking met personen met een milde dysartrie. Er werd een duidelijke asymmetrie tussen 

beide groepen waargenomen voor handtappen. Alle RCMs brachten een grotere variatie op in het 

effect dat het kan teweegbrengen bij proefpersonen met matig/ernstige dysartrie. Voor pacing 

bord valt een ietwat grotere variatie op in vergelijking met de andere RCMs.  
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                                   Tabel 7: Het verband tussen de ernst van dysartrie (mild versus matig/ernstig) en  

                                   de verbetering van spraakverstaanbaarheid (%) door RCMs 

  

            RCMs: rate control methodes 

                                   *: significant verschil (p < 0,05) 

 

 

Tabel 7 toont een significant verschil (p=0,028) voor de toename van spraakverstaanbaarheid 

verkregen door handtappen voor de groep met een ernstige of matige dysartrie ten aanzien van de 

groep met milde dysartrie.   

  

  

33..22  VVeerrddeeeellddee  aaaannddaacchhtt  eenn  ccoonncceennttrraattiiee  

 

3.2.1 Stroop Kleur- Woord test (zie appendix J, tabel 8) 

 

Voor de Stroop Kleur- Woord test behaalden de proefpersonen hoofdzakelijk extreem zwakke Stroop-

interferentiescores („tijd‟). Zeer veel proefpersonen hadden moeite met de 3
de

 conditie (inhibitietaak). 

Bij deze test bestaat er voor de tijdsduur en het foutenpercentage een afzonderlijke score. De oorzaak 

van een lage Stroop- interferentiescore ligt hoofdzakelijk bij een trage snelheid van uitvoering. Een 

aantal proefpersonen bereikten een goede Stroop- interferentiescore („goede tijd‟), desalniettemin deze 

een zeer hoog foutenpercentage hadden (proefpersoon 3, 6, 9 en 13). Dit trad op omdat er geen 

mogelijkheid bestaat de behaalde scores voor „tijd‟ en „fouten‟ te verenigen. Eén persoon behaalde een 

goede score voor Stroop- interferentie en produceerde slechts één fout.  

 

3.2.2 TEA-Ch (Test of Everyday Attention for Children) (zie appendix J, tabel 9) 

 

Bijna alle proefpersonen (1-11, 13-15, 18 en 19) behaalden voor de subtest Ruimteschepen 

Dubbeltaak een extreem zwakke score ten aanzien van normen van jongens en meisjes van 15 jaar-15 

jaar 11 maand. Proefpersoon 16 en 17 scoorden gemiddeld voor deze subtest. Hoewel proefpersoon 16 

een gemiddelde score haalde voor subtest Ruimteschepen Dubbeltaak (visueel- motorische taak en 

auditieve taak), scoorde hij extreem zwak voor de subtest Tel Mee Dubbeltaak (2 auditieve taken). 

Eén enkele proefpersoon (12) had een zwakke score voor zowel subtest Ruimteschepen als Tel mee 

Dubbeltaak. Kortom, slechts één proefpersoon (17) behaalde een gemiddelde score voor beide 

subtesten die de verdeelde aandacht trachten te peilen.  

 

 

 

RCMs Significantie 

DAF 100 P= 0,661 

Pacing bord P= 0,156 

Handtappen  P=0,028* 
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3.2.3 CDT (Cijfer Doorstreep Test) (zie appendix J, tabel 10) 

 

Bij proefpersoon 6 was de CDT cijferreeksen niet afneembaar.  

 

3.2.3.1 Concentratie (Totaal bereik – F0Mi) 

 

Acht proefpersonen (2, 5, 9, 10, 12, 13, 15 en 16) scoorden beneden of ruim beneden gemiddeld voor 

concentratie ten opzichte van hun leeftijdsgroep. Negen proefpersonen (1, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 18 en 19) 

presteerden laag voor concentratie ten aanzien van hun leeftijdsgroep. Slechts één proefpersoon 

bereikte het gemiddelde voor deze test.  

 

3.2.3.2 F0Mi (aantal fouten en gemist) 

 

Elf personen maakten vrij veel fouten en misten vaak de gevraagde „targets‟ (proefpersoon 1, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 13, 15, 16 en 19). De andere proefpersonen voerden niet meer fouten uit of sloegen niet meer 

„targets‟ over dan gemiddeld (proefpersoon 2, 7, 8, 12, 14, 17 en 18).   

 

 

33..33  RReellaattiiee  ttuusssseenn  vveerrddeeeellddee  aaaannddaacchhtt//ccoonncceennttrraattiiee  eenn  hheett  eeffffeecctt  vvaann  RRCCMMss  
 

 

Vermits niet alle variabelen zich normaal verdelen, werd gebruik gemaakt van de niet- parametrische 

Mann Whitney U-test om twee onafhankelijke (ongepaarde) steekproeven - afkomstig uit dezelfde 

populatie - met elkaar te vergelijken (groep 0: proefpersonen waarbij geen klinische verbetering van 

de spraakverstaanbaarheid werd waargenomen of waarbij enkel klinische daling van de 

spraakverstaanbaarheid voorkwam ten gevolge van RCMs; groep 1: proefpersonen waarbij klinische 

verbetering van de spraakverstaanbaarheid (+ > 5,3%) optrad door één of meerdere RCMs).  

 

3.3.1    Stroop Kleur- Woord test 

 
 

3.3.1.1 Tijd 
 

 

Allereerst werd de Stroop- interferentiescore van de groep waarbij enkel een klinische daling of geen 

klinische verbetering van de spraakverstaanbaarheid optrad (groep 0), vergeleken met de groep 

waarbij wel een klinische verbetering waargenomen werd (groep 1).  

Er wordt geen significant verschil aangetroffen tussen beide groepen (p= 0,741). Figuur 5 illustreert 

een iets grotere frequentie aan lagere scores in groep 1. Deze resultaten kunnen toegeschreven worden 

aan het feit dat het aantal proefpersonen binnen deze groep (1) hoger is (groep0: N=6; groep 1: N=10).  
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Klinische verbetering Spraakverstaanbaarheid 
                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     aantal                                                                      aantal  
  
                      Figuur 5: Verband tussen de Stroop-interferentie en de klinische verbetering spraakverstaanbaarheid 

                      0: enkel klinische daling of geen klinische verbetering spraakverstaanbaarheid door RCMs; 1: klinische       

                  verbetering spraakverstaanbaarheid ( + > 5,3%) door één of meerdere RCMs (DAF, pacing bord en/of  

                      handtappen). 
 

3.3.1.2 Fouten 
 

Als het „gemiddelde aantal fouten‟, gemaakt tijdens de Strooptest vergeleken werd tussen beide 

groepen (groep 0: 48,83 ; groep 1: 48,70), was er nauwelijks een verschil te constateren. De 

standaarddeviatie van het aantal fouten bij groep 0 situeerde zich iets hoger (groep 0: 33,114 ; groep 1: 

29,462). Er kon geen significant verschil aangetoond worden tussen beide groepen voor „het aantal 

fouten‟, geproduceerd tijdens de Strooptest (p= 0,993).  

 

3.3.2    TEA-Ch (Test of Everyday Attention for Children) 

 

3.3.2.1 Ruimteschepen Dubbeltaak 

 
Klinische verbetering Spraakverstaanbaarheid 

 

            aantal                                                                 aantal 
 

   Figuur 6: Verband tussen de verdeelde aandacht en de klinische verbetering spraakverstaanbaarheid 

                       0: enkel klinische daling of geen klinische verbetering spraakverstaanbaarheid door RCMs; 1: klinische          

                   verbetering spraakverstaanbaarheid (+ > 5,3%) door één of meerdere RCMs (DAF, pacing bord en/of  

                   handtappen) 
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Er werd geen significant verschil gevonden tussen groep 0 en 1 voor de verdeelde aandacht, nagegaan 

door de subtest Ruimteschepen Dubbeltaak en het effect bekomen door de RCMs (p= 0,151). Figuur 6 

geeft aan dat enkel proefpersoon 16 uit groep 1 een beter (gemiddeld) resultaat behaalde voor deze 

subtest. Er dient vermeld te worden dat ook meer proefpersonen behoren tot deze groep (groep 0: N=6; 

groep 1: N=10).    

 

3.3.2.2 Tel Mee Dubbeltaak 
 

 

Bij de vergelijking van groep 0 en 1 voor verdeelde aandacht, nagegaan door de subtest Tel Mee 

Dubbeltaak en het effect gerealiseerd door de RCMs, werd geen significant verschil vastgesteld (p= 

0,705). De resultaten voor verdeelde aandacht zijn niet significant hoger voor groep 1. Geen enkele 

proefpersoon van groep 0 bereikte een hogere score in vergelijking met groep 1.   

 

3.3.3 CDT (Cijfer Doorstreep Test) 

 

3.3.3.1 Concentratie 

 

                                       
Klinische verbetering Spraakverstaanbaarheid 

 
aantal                                                                aantal 

 

 Figuur 7: Verband tussen concentratie (CDT) en de klinische verbetering spraakverstaanbaarheid 

                        0: enkel klinische daling of geen klinische verbetering spraakverstaanbaarheid door RCMs; 1: klinische  

  verbetering spraakverstaanbaarheid (+ > 5,3%) door één of meerdere RCMs (DAF, pacing bord en/of  
  handtappen) 

 

 

Er is geen significant verschil tussen beide groepen (p= 0,155). Figuur 7 toont hogere resultaten voor 

groep 0. Er werd een hoger gemiddelde waargenomen voor groep 0 in vergelijking met groep 1 (µ0= 

0,4464; µ1= - 0,275). Uit deze resultaten blijkt dat proefpersonen die een klinische verbetering door 

RCMs ondervonden, lagere scores behaalden voor concentratie, in tegenstelling tot de verwachte 

resultaten.  
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3.3.3.2 F0Mi (aantal fouten en gemist) 

 

Hoewel geen significant verschil tussen beide groepen kon aangetoond worden, illustreert figuur 8 

hogere scores voor groep 1 (µ0= 10,067 ; µ1= 19,056). Proefpersonen die een afname of geen klinisch 

verschil van de spraakverstaanbaarheid ondervonden, maakten meer fouten en/of misten meer „targets‟.  

Groep 1 bestond echter wel uit een groter aantal proefpersonen (groep 0: N=6; groep 1: N=9).  

 

 

Klinische verbetering Spraakverstaanbaarheid 

 

 
aantal                                                                aantal 

 

                         

 

                        Figuur 8: Verband tussen het aantal fouten en gemiste „targets‟ (CDT) en de klinische verbetering  

                  spraakverstaanbaarheid; 0: enkel klinische daling of geen klinische verbetering spraakverstaanbaarheid door  

 RCMs; 1: klinische verbetering spraakverstaanbaarheid (+ > 5,3%) door één of meerdere RCMs (DAF, pacing  
 bord en/of  handtappen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 27 -  

44..  DDIISSCCUUSSSSIIEE  
 
In het onderzoek kwam naar voor dat DAF 100, pacing bord en handtappen klinisch significant de 

spraakverstaanbaarheid kunnen verbeteren. Alle RCMs zorgen voor een verbetering van 

spraakverstaanbaarheid bij meerdere dysartrische sprekers met PD. De conclusie dat RCMs de 

spraakverstaanbaarheid kunnen verbeteren (door reductie van spreeksnelheid) is analoog aan eerdere 

studies (Hanson en Metter, 1980; Downie et al., 1981; Hanson en Metter, 1983; Yorkston et al., 1990; 

Turner en Tjaden, 1995; Gutek en Rochet, 1996; Adams, 1997; Dagenais et al., 1998; Rouseau en 

Watts, 2002; Van Nuffelen et al., 2009, 2010). Verder toonde ons onderzoek aan dat binnen de 

onderzochte groep de personen met de meest ernstige vorm van dysartrie, de grootste toenames 

verkregen voor spraakverstaanbaarheid door de gebruikte RCMs. Er werd een significant verschil 

vastgesteld tussen de groep met milde en matig/ernstige dysartrie voor het effect dat handtappen kan 

teweegbrengen (p<0,05).  

De RCM die tevens het meest instaat voor klinisch significante verbetering, is handtappen. Het 

onderzoek indiceert bovendien dat deze methode significant de spraakverstaanbaarheid kan verbeteren 

voor de volledige dysartrische groep (p<0,01). Handtappen kwam in het onderzoek van Van Nuffelen 

et al. (2010) ook naar voor als één van de meest effectieve methodes.   

Uit ons onderzoek blijkt dat de RCMs ook een omgekeerd effect op de spraakverstaanbaarheid kunnen 

teweegbrengen. Een daling van de spraakverstaanbaarheid kan veroorzaakt worden door DAF 100, 

pacing bord en handtappen. Deze bevinding is in groot contrast met de verwachtingen en 

vooronderstellingen gebaseerd op bestaande literatuur (Duffy, 2007; Yorkston et al., 1999; Kent et al., 

1989; Marshall en Karow, 2002; Yorkston et al., 1992). Een mogelijke verklaring waarom RCMs 

resulteren in een afname van spraakverstaanbaarheid kan gezocht worden in het feit dat deze methodes 

een zekere graad van aandacht en coördinatie vereisen. Bovendien waren de proefpersonen ook niet 

bekend met deze methodes (Van Nuffelen, 2009).  

DAF 100 resulteerde binnen ons onderzoek het meest frequent in een klinisch significante daling van 

de spraakverstaanbaarheid. Deze bevindingen stemmen overeen met eerdere studies. Ook andere 

onderzoeken rapporteerden zowel een toename als afname van de spraakverstaanbaarheid bij PD- 

patiënten door toepassing van DAF (Downie et al., 1981; Hanson en Metter, 1983; Adams, 1997; 

Dagenais et al., 1998). Ook de bevinding dat DAF 100 vaker resulteert in een afname van de 

spraakverstaanbaarheid tijdens ons onderzoek, kan bijgestaan worden door een eerdere studie (Van 

Nuffelen et al., 2009). Dagenais et al. (1999) suggereerden dat DAF een methode is die sterkere 

aandachtseisen van de spreker vergt. Dit zou de uitspraak van Galletly en Brauer (2005) kunnen 

bijstaan, namelijk dat zowel type als complexiteit van de secundaire taak een rol speelt bij het 

uitvoeren van een dubbeltaak.  
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Een andere belangrijke vaststelling, is dat het effect van RCMs groter kan zijn bij patiënten met 

matige of ernstige dysartrie. Een recente studie (Van Nuffelen et al., 2010) kon deze veronderstelling 

niet staven. Een mogelijke verklaring kan liggen in het feit dat dit onderzoek zich enkel concentreerde 

op PD-patiënten met hypokinetische dysartrie, terwijl het onderzoek van Van Nuffelen et al. (2010) 

alle subtypes van dysartrie analyseerde. Aangezien binnen ons onderzoek werd gewerkt met een 

homogene populatie, laat dit toe conclusies te trekken voor dit specifiek type van dysartrie.  

Het is mogelijk dat binnen deze populatie (hypokinetische dysartrie te wijten aan PD) de ernst van 

dysartrie (en/of de ernst van PD) wel een rol speelt bij het effect dat men kan bekomen door 

aanwending van RCMs (Watts en Dagenais, 2001; Rousseau, 2002).  

De mogelijkheid van proefpersonen om hun aandacht te verdelen over meerdere taken werd eveneens 

nagegaan. Het verdelen van aandacht zorgt bij de meeste proefpersonen voor moeilijkheden. Alle 

testen (TEA, Stroop en CDT) gaven zwakke resultaten aan voor de overgrote meerderheid van de 

proefpersonen. Ook een eerdere studie, die de vergelijking maakte tussen de resultaten van de 

Strooptest van een controlegroep en een groep met PD toonden deze laatste tragere reactietijden aan 

voor alle taken en bereikten een hogere Stroop- interferentiescore (Brück et al., 2005). Er zijn een 

aantal verklaringen voor hogere scores bij deze proefgroep. Een tragere reactietijd bij het kleur- 

benoemen en het woord- lezen t.o.v. de controlegroep suggereert een vertraging van motorische 

reacties. Tragere reactietijden bij het uitvoeren van de kleur- woord- benoemingstaak (hogere Stroop- 

interferentiescore) impliceert een gebrek aan cognitieve responsinhibitie bij PD- patiënten (Hsieh et al., 

2008). Binnen ons onderzoek waren er een aantal proefpersonen die de testconditie binnen een 

gemiddelde tijd voltooiden, maar een verhoogd foutenpercentage behaalden. Deze personen kunnen 

een probleem hebben met impulsiviteit; wat betekent dat deze personen snel kunnen werken, maar ten 

koste van het niet kunnen onderdrukken van „niet-juiste‟ responsen (Hammes, 1978).   

Op basis van eerdere studies (Ashburn et al., 2001; O‟ Shea et al., 2002; Ho et al., 2002; Hausdorff et 

al., 2003; Rochester et al., 2004; Galletly en Brauer, 2005; Yogev et al., 2005, 2007; Wu en Hallet, 

2008), kunnen we concluderen dat er bij PD- patiënten duidelijke indicaties zijn om een stoornis in 

verdeelde aandacht te vermoeden. Er was geen aanleiding om een verband te vermoeden tussen de 

ernst van dysartrie en de mate van verstoring van verdeelde aandacht.  

Onze studie onderzocht eveneens het verband tussen de verdeelde aandacht/concentratie en het effect 

van RCMs. Er werd geen significant verband gevonden tussen resultaten van verdeelde aandacht en 

het effect van de RCMs. De resultaten van de testen van verdeelde aandacht liggen algemeen 

behoorlijk laag, waardoor het moeilijk is om een significant verband aan te tonen. Voor de 

concentratie en „het aantal fouten en gemiste targets‟, nagegaan door CDT cijferreeksen, werden toch 

kleine verschillen tussen de groep met klinische verbetering en de groep zonder klinische verbetering 

van de spraakverstaanbaarheid opgemerkt. Mogelijkerwijs was de proefgroep te klein. Of misschien 

waren de testen, gekozen om de verdeelde aandacht te bepalen toch niet uitermate geschikt voor de 

onderzochte populatie.  
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BBEEPPEERRKKIINNGG  VVAANN  OONNDDEERRZZOOEEKK  

Allereerst zijn de leeftijden van de proefpersonen niet representatief voor de volledige populatie van 

personen met PD. De distributie van leeftijd toont dat de groep proefpersonen bestond uit 6 mannen en 

13 vrouwen met een leeftijd die varieerde van 63 tot 88 jaar. De meeste proefpersonen bevonden zich 

binnen de range van 70 en 80 jaar met een gemiddelde leeftijd van 78,58 jaar.  

Ook de distributie van ernst van dysartrie is minder representatief. Er werd een vrij beperkte groep 

proefpersonen onderzocht. De proefgroep betrof 10 personen met een milde, 6 met een matige en 3 

met een ernstige dysartrie. Verder werd de medicatie (tijdstip), de fase (ernst) of subtype van PD niet 

in aanmerking genomen.  

Bij de aanwending van testen die peilen naar verdeelde aandacht werd zoveel mogelijk rekening 

gehouden met aanwezigheid van bewegingsstoornissen (rusttremor, akinesie en rigiditeit), aangezien 

deze een weerslag kunnen hebben op neuropsychologische testen. Betrouwbare niet- motorische 

methodes genieten de voorkeur in de schatting van cognitieve functie (Matsui et al., 2007). Toch dient 

vermeld te worden dat CDT cijferreeksen een fijnmotorisch aspect omvat. Deze kunnen een impact 

hebben op de werksnelheid en bijgevolg op het resultaat voor concentratie. Bij de aanwending van 

TEA-Ch kan het bezwaar van de leeftijdsgroep vermeld worden. De TEA-Ch is namelijk een test voor 

kinderen tot 16 jaar. Bovendien bleek de volledige testbatterij voor vele patiënten te vermoeiend. De 

lange duur (+/-  2 uur/3uur) van testafname kon de aandacht van de patiënt doen afzwakken en een 

weerslag nalaten op de resultaten. Nog een belangrijk gegeven is dat de Stroop Kleur- Woord Test een 

vaak gebruikte test is om deficiënte inhibitie aan te tonen. Het efficiënt op zoek gaan naar een 

relevante stimulus (kleur benoemen) en de irrelevante stimuli negeren (kleur lezen) is eerder toe te 

schrijven aan gerichte aandacht, dan aan verdeelde aandacht (Mortier, 2009).   

 

SSUUGGGGEESSTTIIEESS  VVOOOORR  VVEERRDDEERR  OONNDDEERRZZOOEEKK  

In de toekomst kan men de aard van medicatie en het tijdstip van inname in aanmerking nemen. Er 

kan een grotere groep proefpersonen gezocht worden over heel Vlaanderen met oog op externe 

validiteit. Hierbij kan men bedacht zijn op de variatie in leeftijd, het aantal jaren postdiagnose en het 

stadium van de ziekte. Bij de keuze van testen kan meer rekening gehouden worden met vermoeidheid 

en motorische aspecten van de ziekte. Aangezien onevenwichten van neurotransmitters dopamine, 

noradrenaline en acetylcholine lijken betrokken te zijn in de aanvang van aandachtsstoornissen bij PD, 

zou het interessant zijn om in neuropsychologische onderzoeken patiënten met of zonder medicatie 

met elkaar te vergelijken (Mortier, 2009). Er zijn tevens indicaties voor het voorkomen van subtypes 

van PD, waarbij aandacht en cognitie verschillend getroffen zijn, en waarop dopaminerge medicatie 

een verschillende inwerking heeft (Mortier, 2009).  

Er zijn ook aanwijzingen voor het bestaan van stoornissen van gerichte, volgehouden, gelateraliseerde 

aandacht en set- shifting bij PD (Mortier, 2009). Al deze vooronderstellingen kunnen in de toekomst 

verder onderzocht worden. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSIIEE  
  
De resultaten van de studie onthullen dat alle rate control methodes een klinisch significante 

verbetering van de spraakverstaanbaarheid kunnen opleveren bij meerdere dysartrische sprekers met 

ziekte van Parkinson. Handtappen wordt beschouwd als de meest doeltreffende methode binnen deze 

proefgroep. De toename van spraakverstaanbaarheid, dat door handtappen wordt bewerkstelligd, blijkt 

voor de volledige proefgroep significant. Bovendien indiceren de resultaten dat de ernst van dysartrie 

een rol kan spelen in de mate van verbetering van de spraakverstaanbaarheid. Hoe geringer de 

spraakverstaanbaarheid, hoe groter het effect kan zijn (meer verbetering spraakverstaanbaarheid) die 

rate control methodes kunnen opleveren. Voor handtappen blijkt het verschil in toename van 

spraakverstaanbaarheid tussen de groepen met milde en matig/ernstige dysartrie significant. Verder 

moet vermeld worden dat rate control methodes ook een ongunstig effect kunnen teweegbrengen.  

Deze studie suggereert bovendien dat vele PD- patiënten moeite hebben om tweevoudige opdrachten 

uit te voeren. Aangezien de resultaten van de onderzochte proefgroep voor verdeelde aandacht en 

concentratie vrij laag liggen, kon geen significant verband aangetoond worden tussen de verdeelde 

aandacht/concentratie en het effect van rate control methodes. Toch nodigt deze hypothese uit voor 

verder onderzoek. Het is denkbaar dat de proefgroep te klein was om een significant verband aan te 

tonen.  
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AAPPPPEENNDDIIXX  AA  

TTAABBEELL  11::  OOVVEERRZZIICCHHTT  VVAANN  SSTTUUDDIIEESS  BBEETTRREEFFFFEENNDDEE  HHEETT  EEFFFFEECCTT  VVAANN  RRCCMMSS  OOPP  DDEE  SSPPRRAAAAKKVVEERRSSTTAAAANNBBAAAARRHHEEIIDD  BBIIJJ  PPDD--PPAATTIIËËNNTTEENN  ((VVAANN  NNUUFFFFEELLEENN,,  22000099))  

Auteur 

 

RCM Proefpersonen Subtype dysartrie Ernst dysartrie Beoordeling 

SVBH 

Effect op SVBH 

 

Tjaden en 

Wilding, 

2004 

 

Trager spreken op 

vraag 

 

15 MS 

12 PD 

 

spastische 

atactische 

  hypokinetische 

gemengde 

 

Mild tot matige dysartrie SVBH spontane spraak Geen positief effect 

 

Le Dorze et 

al., 1992 

 

Pacing bord 

 

1 PD 

 

hypokinetische dysartrie SVBH: 86% SVBH zinnen Significante verbetering 

 

Hammen et 

al., 1994 

 

Pacing bord 

 

6 PD 

 

hypokinetische dysartrie SVBH: 46,4%-96,5% SVBH spontane spraak Positief effect 

 

Downie et 

al., 1981 

 

DAF 

 

11 PD 

 

hypokinetische dysartrie (zeer) zwakke SVBH SVBH spontane spraak 3 van de 11: verbetering 

 

Hanson en 

Metter, 1983 

 

DAF 

 

2 PD 

 

hypokinetische dysartrie 

 

1 matige 

1 ernstige 

 

SVBH spontane spraak Verbetering 

 

Adams, 1997 

 

DAF 

 

1 PD 

 

hypokinetische dysartrie Niet gespecificeerd Niet gespecificeerd Verbetering 

 

Dagenais et 

al., 1998 

 

 

DAF 

 

3 PD 

 

hypokinetische dysartrie 
Licht –matig afgenomen 

SVBH 
SVBH spontane spraak Geen positief effect 
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VVEERRVVOOLLGG  TTAABBEELL  11::  OOVVEERRZZIICCHHTT  VVAANN  SSTTUUDDIIEESS  BBEETTRREEFFFFEENNDDEE  HHEETT  EEFFFFEECCTT  VVAANN  RRCCMMSS  OOPP  DDEE  SSPPRRAAAAKKVVEERRSSTTAAAANNBBAAAARRHHEEIIDD  BBIIJJ  PPDD--PPAATTIIËËNNTTEENN  ((VVAANN  NNUUFFFFEELLEENN,,  22000099))  

 
MD: Myotone dystrofie, PD: De ziekte van Parkinson, CVA: Cerebrovasculair accident, UUMND: Unilaterale Upper Motor Neuron Dysartrie, ALS: Amyotrofe Lateraal 

Sclerose, PSP: Progressieve Supranucleaire Paralyse, RCMs: Rate Control Methodes, MS: Multiple Sclerose, SVBH: Spraakverstaanbaarheid

Auteur 

 

RCM Proefpersonen Subtype dysartrie Ernst dysartrie Beoordeling 

SVBH 

Effect op SVBH 

 

Dagenais et 

al., 1999 

 

 

DAF 

 

10 PD 

 

 

hypokinetische dysartrie 

 

SVBH: 82-99% 

 

SVBH spontane spraak 

 

Geen positief effect 

 

Rousseau en 

Watts, 2002. 

 

 

DAF (50-150ms) 

 

10 PD 

 

 

hypokinetische dysartrie 

 

5 lage SVBH 

5 hoge SVBH 

 

       SVBH zinnen 

SVBH woorden 

 

Lage SVBH: verbetering 

Hoge SVBH: afname 

 

Van 

Nuffelen et 

al., 2009. 

 

Trager spreken op 

vraag 

Handtappen 

Pacing bord 

DAF 50-100-150 

Alfabet bord 

 

N=19 

 

2 MD 

5 PD 

2 Trauma 

10 CVA 

 

 

 

 

 

7 UUMND 

6 hypokinetische 

3 slappe 

3 atactische 

 

 

SVBH: 46%-83,6% 

 

15 mild 

3 matig 

1 ernstig 

 

 

 

SVBH zinnen 

 

 

Significant effect van alle 

RCMs, behalve bij trager 

spreken op vraag. 

 

Van 

Nuffelen et 

al., 2010. 

 

Trager spreken op 

vraag 

Handtappen 

Pacing bord 

DAF 50-100-150 

Alfabet bord 

 

 

 

 

N=27 

 

1 MD 

6 PD 

16 CVA 

1 ALS 

1 PSP 

2 trauma 

 

 

10 UUMND 

9 Hypokinetisch 

2 Slappe 

3 atactische 

1 spastische 

 

 

SVBH: 11%- 88% 

 

12 mild 

12 matig 

3 ernstig 

 

 

 

 

 

SVBH zinnen 

 

 

Significant effect van alle 

RCMs, behalve bij trager 

spreken op vraag. 
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AAPPPPEENNDDIIXX  BB  
 

TTAABBEELL  22::  OOVVEERRZZIICCHHTT  LLIITTEERRAATTUUUURR  VVEERRDDEEEELLDDEE  AAAANNDDAACCHHTT  BBIIJJ  PPDD--  PPAATTIIËËNNTTEENN  ((MMOORRTTIIEERR,,  22000099))  

  

Auteur Type primaire taak Type secundaire 

taak 

 

Resultaten 

 
 

Dujardin et al.  

1999 

 

 

Cognitief 

 

1) Cognitief (+) 

2) Cognitief (++) 

 

Geen verschil tussen PD en controles bij 

uitvoeren DT 

 

Morris et al. 

2000 

 

 

Motorisch 

 

         Verbaal 

 

Interferentie bij DT vergelijkbaar met 

controles 

 

O‟ Shea et al. 

2002 

 

 

Motorisch 

 

1) Motorisch 

2) cognitief 

 

Verminderd loopritme 

Type secundaire taak maakt geen verschil 

 

Ashburn et al. 

2001 

 

 

Motorisch 
        Cognitief 

 

Meer overhellen in stand bij vallers 

 

Ho et al. 

2002 

 

 

                Verbaal 
        Motorisch 

 

Verminderd volume en snelheid van 

spraak bij dubbeltaak 

 

Hausdorff et al. 

2003 

 

 

Motorisch 
        Cognitief 

 

Verhoogde stapduur 

Verhoogde variabiliteit van stappen 

 

Rochester et al. 

2004 

 

 

Motorisch 

 

1) Motorisch 

2) Cognitief 

3) Combinatie (1+2) 

 

 

Verminderde stapsnelheid 

Verminderde staplengte 

Cognitieve (2) en combinatietaak (1+2) 

meer interferentie dan motorische taak (1) 

Invloed van depressie, cognitie en 

vermoeidheid 

 

 

Yogev et al. 

2005 

 

 

Motorisch 

 

1) Cognitief (+) 

2) Cognitief (++) 

3) Cognitief (++) 

 

 

Variabiliteit van stappen vergroot bij alle 

DT 

 

Galletly & 

Brauer 

2005 

 

 

Motorisch 

 

1) Cognitief 

2) Verbaal 

3) Motorisch 

 

 

Staplengte verminderde in condities (1) en 

(2) significant meer dan bij (3) 

 

Yogev et al. 

2007 

 

 

Motorisch 

 

1) Geen dubbeltaak 

2) Cognitief 

 

Verhoogde asymmetrie van stappen bij 

PD en meer vallers in conditie (1) 

Verhoogde asymmetrie in vergelijking 

met controles en tijdens conditie (1) bij 

het uitvoeren van DT 

 

 

Wu & Hallet 

2008 

 

 

Motorisch 

 

1) Motorisch (+) 

2) Cognitief (+) 

3) Motorisch (++) 

4) Cognitief (++) 

 

 

De verschillende types secundaire taak 

veroorzaken vergelijkbare interferentie 

De verschillende types secundaire taak 

veroorzaken eenzelfde patroon van 

hersenactiviteit met fMRI 

 

(+) Gemakkelijke taak; (++) Moeilijke taak; PD: ziekte van Parkinson; DT: dubbeltaken 
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AAPPPPEENNDDIIXX  CC::  IINNFFOORRMMEEDD  CCOONNSSEENNTT  

  
FORMULIER VAN TOESTEMMING 

 
 

 

Titel onderzoek: Is het effect van methodes om trager te spreken afhankelijk van aandacht en 

concentratie van de patiënt? 

 

Verantwoordelijke onderzoeker: Eline Van Der Smissen 

 

 

In te vullen door de deelnemer 

 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en het doel van het 

onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk 

aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Ik begrijp dat bandopnames uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zullen 

gebruikt worden. 

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor 

om op elk moment zonder opgave van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen. 

 

Naam 

deelnemer: ………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Datum: ……………………………..Handtekening deelnemer: …...…………………………………. 

 

 

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

 

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen 

over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele vroegtijdige 

beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 

 

Naam 

onderzoeker: ……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

Datum: ………………………………Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 
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AAPPPPEENNDDIIXX  DD::    
  

TTEEAA--CCHH::  SSUUBBTTEESSTT  RRUUIIMMTTEESSCCHHEEPPEENN  DDUUBBBBEELLTTAAAAKK  ((MMAANNLLYY  EETT  AALL..,,  11999999))    
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AAPPPPEENNDDIIXX  EE  

 

CCDDTT  ((CCIIJJFFEERR  DDOOOORRSSTTRREEEEPP  TTEESSTT))  ((  DDEEKKKKEERR  EETT  AALL..,,  22000077)) 
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AAPPPPEENNDDIIXX  FF::  SSTTRROOOOPP  KKLLEEUURR--  WWOOOORRDD  TTEESSTT  ((HHAAMMMMEESS,,  11997788))  
 

Kaart 1:  Kleuren lezen 
 

 
 

Kaart 2: Kleuren benoemen 
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AAPPPPEENNDDIIXX  FF  VVEERRVVOOLLGG  

 
 

SSTTRROOOOPP  KKLLEEUURR--  WWOOOORRDD  TTEESSTT  
 

 

 

Kaart 3: kleuren benoemen 
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AAPPPPEENNDDIIXX  GG    

  
 

NNSSVVOO--ZZ::  OOEEFFEENNIITTEEMMSS  ((MMAARRTTEENNSS,,  VVAANN  NNUUFFFFEELLEENN  &&  DDEE  BBOODDTT,,  22001100))  
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AAPPPPEENNDDIIXX  HH    

 
 

NNSSVVOO--ZZ::  1188  NNOONNSSEENNSSZZIINNNNEENN  ((MMAARRTTEENNSS,,  VVAANN  NNUUFFFFEELLEENN  &&  DDEE  BBOODDTT,,  22001100))  
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AAPPPPEENNDDIIXX  II    

  

  

NNSSVVOO--ZZ::  SSCCOORREEFFOORRMMUULLIIEERR  ((MMAARRTTEENNSS,,  VVAANN  NNUUFFFFEELLEENN  &&  DDEE  BBOODDTT,,  22001100))  
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AAPPPPEENNDDIIXX  II  VVEERRVVOOLLGG    

 
 

NNSSVVOO--ZZ  SSCCOORREEFFOORRMMUULLIIEERR 
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AAPPPPEENNDDIIXX  JJ   

 

TTEESSTTRREESSUULLTTAATTEENN  CCOONNCCEENNTTRRAATTIIEE  EENN  VVEERRDDEEEELLDDEE  AAAANNDDAACCHHTT   
 
Tabel 8: Testresultaten en interpretatie Stroop Kleur-Woord Test (Stroop-interferentie en aantal fouten) 

Proefpersoon 
Interferentie ‘tijd’ 

(schaalscore) 

Interferentie ‘tijd’ 

(interpretatie) 
Fouten (N) Fouten (cum%) 

1 3 zeer zwak 5  10 

2 1 Extreem zwak  22 1 

3  19 uiterst goed  69 1 

4 1 Extreem zwak  86 1 

5 1 Extreem zwak  59 1 

6  15 goed  72 1 

7 1 Extreem zwak  17 1 

8 1 Extreem zwak  16 1 

9  15 goed  92 1 

10 1 Extreem zwak 0   100 

11 1 Extreem zwak  47 1 

12 7 zwak 6  10 

13  18 zeer goed  88 1 

14 1 Extreem zwak  39 1 

15 1 Extreem zwak  64 1 

16 1 Extreem zwak  53 1 

17  13 goed 1  40 

18 1 Extreem zwak  19 1 

19 1 Extreem zwak  51 1 

Cum%: cumulatieve percentages van normatieve steekproef met eenzelfde of hoger (totaal) aantal fouten voor hun 

leeftijdsgroep (vb. cum% 100: 100 personen van dezelfde leeftijdsgroep maakten meer of evenveel fouten), N: aantal 

 
 

Tabel 9: Testresultaten en interpretatie TEA-Ch (subtest Ruimteschepen Dubbeltaak en Tel Mee Dubbeltaak) 

Proefpersoon RS DT (pc) RS DT(interpretatie) TM DT (pc) TM DT (interpretatie) 

1 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

2 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

3 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

4 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

5 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

6 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

7 0,4 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

8 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

9 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

10 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

11 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

12 5,0 Zwak 5,0 zwak 

13 0,4 extreem zwak 0,4 extreem zwak 

14 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

15 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

16 37 Gemiddeld 0,1 extreem zwak 

17 37 Gemiddeld 50 gemiddeld 

18 0,1 extreem zwak 0,1 extreem zwak 

19 0,1 extreem zwak 0,4 extreem zwak 

RS DT: subtest Ruimteschepen Dubbeltaak, TM DT: subtest Tel Mee Dubbeltaak, pc: percentiel 
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AAPPPPEENNDDIIXX  JJ  VVEERRVVOOLLGG    

 

 

TTEESSTTRREESSUULLTTAATTEENN  CCOONNCCEENNTTRRAATTIIEE  EENN  VVEERRDDEEEELLDDEE  AAAANNDDAACCHHTT 

 

 
Tabel 10: Testresultaten en interpretatie CDT cijferreeksen (concentratie en „aantal fouten en gemiste doelcijfers‟) 

Proefpersoon 
Concentratie 

(pc) 

Concentratie 

(interpretatie) 
F0Mi (pc) F0Mi (interpretatie) 

1 0,8 lage score 6,7 lage score 

2 3,6 ruim beneden gemiddeld  30,9 gemiddeld 

3 1,4 lage score 6,7 Ruim beneden gemiddeld 

4 0,6 lage score 6,7 lage score 

5 2,3 ruim beneden gemiddeld  15,9 beneden gemiddeld 

6  - - - - 

7 0,3 lage score  69,1 gemiddeld 

8 0,5 lage score  30,9 gemiddeld 

9  21,2 beneden gemiddeld 2,3 Ruim beneden gemiddeld 

10 9,7 beneden gemiddeld 2,3 Ruim beneden gemiddeld 

11 0,3 lage score 6,7 lage score 

12 8,1 ruim beneden gemiddeld  69,1 gemiddeld 

13 2,3 ruim beneden gemiddeld  15,9 beneden gemiddeld 

14 1,1 lage score  30,9 gemiddeld 

15 2,3 ruim beneden gemiddeld 2,3 Ruim beneden gemiddeld 

16 4,5 ruim beneden gemiddeld 2,3 Ruim beneden gemiddeld 

17  27,4 gemiddeld 50 gemiddeld 

18 0,8 lage score 50 gemiddeld 

19 0,2 lage score 2,3 Ruim beneden gemiddeld 

F0Mi: aantal fouten en gemiste doelcijfers, pc: percentiel 

 

 
 
 
 

 


