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Abstract 

Abstract in het Nederlands 

Met deze studie wilden we nagaan in welke mate de stem van vrouw-naar-

mantransseksuelen (FMT) die minimum één jaar geleden geslachtsaanpassende 

chirurgie ondergingen, aanleunt bij deze van heteroseksuele biologische mannen. 

Van 49 FMT en 49 frequentiegematchte controlepersonen werd een sustained 

vowelfragment, een telfragment en een IPA-fragment geregistreerd en vervolgens 

geanalyseerd met PRAAT-software, voor frequentie, intonatie, stemkwaliteit, 

resonantie  en spreeksnelheid. Ook het effect van mogelijke beïnvloedende factoren 

op de F0 werd nagegaan. Van de onderzochte parameters lag enkel jitter significant 

hoger bij FMT. Beïnvloedende factoren op de F0 bleken het aantal CAG-herhalingen 

en duur van de testosterontherapie te zijn. Voor beide was er een omgekeerd 

evenredig verband met F0. Wat het type testosteron betreft, vertoonden 

Androgelgebruikers een hogere F0 dan intramusculaire gebruikers, hoewel dit niet 

significant was. Samengevat kunnen we stellen dat de stem van FMT over het 

algemeen gunstig evolueert onder invloed van androgeenbehandeling. 

Abstract in English 

The aim of the present study was to examine to what extent the voice of Female-to-

Male Transsexuals (FMT) who had had Sex Reassignment Surgery for at least one 

year, resembled the voice of heterosexual biological males. Participants were 49 

FMT and 49 frequency matched controls. A sustained vowel sample, a counting 

sample and a IPA sample were registered en subsequently analysed with PRAAT 

software for frequency, intonation, resonance, voice quality and speech rate. We also 

checked the effect of possible influencing factors on the F0. Among the examined 

parameters, only jitter was significantly higher for FMT. The amount of CAG-repeats 

and the duration of androgen administration seemed to be influencing factors on F0. 

Both were inversely proportional to F0. Although there was no significant difference 

for the type of administration, users of Androgel showed a higher F0 than users of 

intramuscular testosterone administration. In conclusion, it can be assumed that 

generally the voice of FMT evolves successfully under the influence of androgen 

administration. 
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Inleiding 

Transseksualiteit 

Transseksualiteit is een genderidentiteitsstoornis1. Het is een vorm van 

genderdysforie2. Een transseksuele persoon is er rotsvast van overtuigd dat zijn 

psychologische geslacht het tegenovergestelde is van zijn natuurlijke, anatomische 

geslacht. Transseksuelen hebben een sterk verlangen om er fysiek uit te zien als 

iemand van het andere geslacht. Ze willen hiervoor geslachtsveranderende chirurgie 

ondergaan. Ze willen verder ook door de maatschappij aanvaard en benaderd 

worden als iemand van het andere geslacht (Oates & Dacakis, 1983; Van Borsel, De 

Cuypere, Rubens & Destaercke, 2000; Van Borsel, 2011). 

Men onderscheidt twee soorten transseksuelen: man-naar-

vrouwtransseksuelen of transvrouwen (MFT: male to female transsexuals) en vrouw-

naar-mantransseksuelen of transmannen (FMT: female to male transsexuals).  

Er is weinig bekend over de exacte prevalentie van transseksualiteit in de 

wereld, wellicht omdat het onderwerp nog steeds in de taboesfeer zit. Cijfers uit 

verschillende studies variëren naargelang de specifieke studie, het land waarin de 

studie werd verricht en het jaartal. De prevalentie van transseksualiteit wordt geschat 

op ongeveer 1/54 000. In 75% van de gevallen gaat het hierbij om MFT (Van Borsel, 

De Cuypere, Rubens & Destaercke, 2000; Van Borsel, 2011). In deze studie richtten 

we ons echter op de FMT. 

Beleid 

In België worden transseksuelen opgevolgd door een transgenderteam, dat 

minstens bestaat uit een psychiater, psycholoog, endocrinoloog, gynaecoloog, 

uroloog, plastisch chirurg, KNO-specialist, dermatoloog, logopedist en jurist (Van 

Borsel, 2011). 

                                            
1
 Stoornis in het subjectief ervaren van het eigen geslacht. (Informatiefolder 

Genderdysforie VM, UZ Gent, 2011) 

2 Het gevoel van onbehagen dat een persoon zelf toeschrijft aan de incongruentie (of 

tegenstelling) tussen zijn/haar genderidentiteit enerzijds en zijn/haar biologisch 

geslacht anderzijds (Informatiefolder Genderdysforie VM, UZ Gent, 2011) 
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Het beleid van transseksuelen gaat in drie stappen. Tijdens een eerste, 

diagnostische fase nemen de psychiater en psycholoog verschillende 

psychologische tests af om tot een klinische diagnose van transseksualiteit te komen. 

Er zijn ook gesprekken met de endocrinoloog. Decuypere (2001) rapporteerde in een 

follow-uponderzoek van 201 patiënten van het transgenderteam van het UZ Gent 

(1985-1999) dat 23% van de patiënten uiteindelijk niet als transseksueel werd 

gediagnosticeerd. 

De tweede fase wordt de realiteitsdiagnose of ook wel de ‘real-life test’ 

genoemd. Tijdens deze fase, die ongeveer twee jaar duurt, moet de transseksuele 

persoon steeds meer in de rol van persoon van het andere geslacht gaan leven. 

Tijdens deze fase wordt de hormonentherapie gestart. Dit gebeurt met het oog op 

twee doelen: (1) het verminderen van hormonaal geïnduceerde geslachtskenmerken 

van het oorspronkelijke geslacht en (2) het induceren van de secundaire 

geslachtskenmerken van het nieuwe geslacht (Gooren, 2005). Bij FMT wordt op deze 

manier virilisatie geïnduceerd. Om het eerste doel te bereiken worden 

castraathormonen toegediend, die de productie van de lichaamseigen hormonen 

(oestrogenen) onderdrukken. Daarna komt een substituutstadium waarin hormonen 

van het andere geslacht worden toegediend (androgenen). Gooren (2005) stelt dat 

jammer genoeg de totale eliminatie van hormonaal geïnduceerde 

geslachtskenmerken van het biologische geslacht zelden bereikt wordt. De meest 

gebruikte hormonenbehandeling voor FMT is een testosteronpreparaat: voornamelijk 

testosteronesters in doses van 200-250 mg intramusculair per twee weken. Verder 

kan het testosteronpreparaat ook oraal of transdermaal (via pleisters) worden 

toegediend. Wanneer een oraal of transdermaal preparaat wordt gebruikt, is meestal 

een bijkomend progestationeel agent nodig om de menstruele bloeding te stoppen, 

aldus Gooren (2005). 

Voor de laatste fase van het beleid wordt de beslissing tot 

geslachtsveranderende chirurgie overwogen en wordt de operatie eventueel ook 

uitgevoerd. Het is aanbevolen om drie tot vier weken voor de geslachtschirurgie (of 

voor een operatie in het algemeen) te stoppen met de steroïdenbehandeling. 
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De stemverandering 

Eén aspect van het geslachtsveranderingsproces is de verandering van de 

stem. De stem moet bij het nieuwe geslacht passen. 

Frequentie(range) 

Perceptueel onderzoek van verschillende auteurs toonde aan dat luisteraars 

de fundamentele frequentie (F0) het belangrijkste verschil achten tussen mannen- en 

vrouwenstemmen en dat ze het ook gebruiken als belangrijkste cue om personen als 

man of vrouw te categoriseren (Wiltshire, 1995). Ook Oates & Dacakis (1997) 

meldden dat F0 het meest geaccepteerde verschil is tussen mannen- en 

vrouwenstemmen. Verder werd dit nog bevestigd door Wollitzer (1994). 

De literatuur vernoemt verschillende gegevens met betrekking tot gemiddelde 

F0 bij mannen en vrouwen. Ook de gemiddelde frequentierange wordt genoemd. We 

vatten gegevens van verschillende auteurs samen in Tabel 1. 

Tabel 1: F0 van mannen en vrouwen 

auteur mannen vrouwen 

Gem. F0 Frequentierange Gem. F0 Frequentierange 

Min. F0 Max. F0 Min. F0 Max. F0 

Wiltshire (1995) 

 

128 Hz 60 Hz 260 Hz 227 Hz 128 Hz 520 Hz 

Oates & Dacakis 

(1997); tevens 

vermeld door 

Davies & Goldberg 

(2006) 

107-132 Hz 80 Hz 165 Hz 169-224 Hz 145 Hz 275 Hz 

De Bodt, Heylen, 

Mertens, 

Vanderwegen & 

Van de Heyning 

(2008) 

122 ± 4 Hz SD   212 ± 4 Hz SD   

Van Borsel (2011) 120 ± 20 Hz SD 220 ± 20 Hz SD 

Wiltshire (1995) wees op een redelijke zone van overlap tussen de frequenties 

voor mannen en vrouwen. Oates & Dacakis (1997) gaven aan dat de gemiddelde F0 
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van vrouwen 90% of een octaaf hoger ligt dan deze van mannen. Verder schreven 

ze dat vrouwen een bredere pitch range hebben dan mannen. 

Wollitzer (1994) stelt dat de fysiologie van de vocale tractus één van de 

factoren is die de F0 beïnvloedt. 

Wollitzer (1994), Oates & Dacakis (1997), Söderpalm, Larsson & Almquist 

(2003), McNeill (2006) en Van Borsel, de Pot & De Cuypere (2009) citeerden 

Spencer (1988), die aantoonde dat een F0 boven 150-160 Hz herkend wordt als 

vrouwelijk; onder 150-160 Hz als mannelijk. Tussen 150 en 185 Hz bevindt zich 

volgens Spencer (1988) een gender-ambigue pitch range wat betreft de identificatie 

van het geslacht van een spreker (Wollitzer, 1994). 

Niet alleen de F0 is verschillend voor mannen en vrouwen. Smith (1979) vond 

naast F0 ook nog verschillen tussen mannen- en vrouwenstemmen op gebied van 

intonatie en paralinguïstische elementen zoals luidheid, pauze en 

stemkarakteristieken (Wollitzer, 1994). Weinberg & Bennet (1971) en Coleman 

(1973, 1976) suggereerden dat er naast F0 nog andere akoestische kenmerken 

bijdragen tot de verschillen tussen mannen- en vrouwenstemmen (Wollitzer, 1994). 

Byrne (2003) vond dat naast frequentie ook nog linguïstische, fonetische en non-

verbale karakteristieken de perceptie van mannelijk of vrouwelijk beïnvloeden. 

(Thornton, 2008). 

Intonatie 

Davies & Goldberg (2006) wezen op het belang van intonatie. Vrouwen 

vertonen meer variabiliteit in intonatie; ze maken meer opwaartse glijdingen en 

vermijden neerwaartse glijdingen (Wollitzer, 1994; Oates & Dacakis, 1997). 

Onderzoek van Sulter & Peters (1996) toonde aan dat een vrouwenstem meer 

expressief en melodieus is en dus een grotere toonhoogtevariabiliteit heeft dan een 

mannenstem. Brend (1972) stelde dat er geslachtsspecifieke intonatiepatronen zijn 

(Wollitzer, 1994). Mannen zouden meer geneigd zijn de hoogste regio’s van hun 

toonhoogtebereik te vermijden, terwijl vrouwen grotere contrasten gebruiken bij hun 

intonatie. Davies & Goldberg (2006) gaven aan dat de absolute waarden van de 

inflecties bij mannen kleiner zijn dan bij vrouwen. De auteurs bedoelden hiermee 

echter geen volledige monotonie. 
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Luidheid 

Oates en Dacakis (1997) stelden dat de gemiddelde luidheid van vrouwen 3-5 

dB lager ligt dan bij mannen. Ook Davies & Goldberg (2006) vermeldden dat 

vrouwen zachter spreken dan mannen, gemiddeld respectievelijk 68-74 dBA en 68-

76 dBA. 

Resonantie 

Wiltshire (1995) vermeldde dat de vocale tractusresonantie (VTR) groter is bij 

mannen dan bij vrouwen, omdat de vocale tractus bij mannen langer is. Dit 

beïnvloedt de formantfrequenties, die hoger en meer variabel zijn bij vrouwen. Dit 

werd bevestigd door Oates & Dacakis (1997). Een luisteraar is in staat om het 

geslacht van een spreker te identificeren op basis van de VTR-karakteristieken 

(Wollitzer, 1994). Davies & Goldberg (2006) stelden dat de formantfrequenties 20% 

lager liggen bij mannen dan bij vrouwen. Dit werd ook gerapporteerd door Oates & 

Dacakis (1997) en Wollitzer (1994). 

Stemkwaliteit 

Verschillende onderzoeken (o.a. Sorensen & Horii, 1983; Kent & Read, 1992) 

gaven aan dat de stemkwaliteit onafhankelijk van de F0 kan gebruikt worden om het 

geslacht van een spreker te bepalen (Wollitzer, 1994). Davies & Goldberg (2006) 

stelden dat breathiness in hogere mate aanwezig is bij vrouwen. Dit werd bevestigd 

door Wollitzer (1994) en Oates & Dacakis (1997). 

Sorensen & Horii (1983) vonden dat, naast F0, ook de vocale jitter en shimmer 

verschillen bij mannen en vrouwen. Mannenstemmen hebben significant meer vocale 

shimmer en minder vocale jitter dan vrouwenstemmen (Van Borsel, De Cuypere, 

Rubens & Destaerke, 2000). 

Nittrouer et al. (1990) vonden door analyse van jitter, shimmer en signaal-

ruisverhouding (SNR: signal-to-noise ratio) uit spraakstalen dat vrouwen een 

significant grotere hoeveelheid aspiratieruis vertonen. De auteurs stelden, in 

contradictie met Sorensen & Horii (1983), dat mannen een opmerkelijk hogere jitter 

hebben dan vrouwen en dat er geen geslachtseffecten waren voor shimmer 

(Wollitzer, 1994). 
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Duurkarakteristieken 

Davies & Goldberg (2006) suggereerden bij vrouwen een langere gemiddelde 

duur wat betreft de articulatie van zinnen en woorden. Mannen zouden een meer 

staccato spreekstijl vertonen. 

Problemen bij de stemverandering van FMT 

In de literatuur zijn weinig gegevens te vinden over de stem bij FMT. Oates & 

Dacakis (1997) gaven hiervoor twee verklaringen: enerzijds zijn er veel minder FMT 

dan MFT, anderzijds gebeurt de stemverandering bij FMT relatief automatisch onder 

invloed van de androgenenbehandeling. Van Borsel, De Cuypere, Rubens & 

Destaercke (2000) en Van Borsel (2011) bevestigden dit. De stemplooien worden 

dikker, wat een reductie van de pitch veroorzaakt (zowel gemiddelde 

spreektoonhoogte als pitch range). Oates & Dacakis (1997) verwezen ook naar 

Damste (1964; 1967) die stelde dat er naast een verlaging van de F0 ook een 

verruwing van de stem plaatsvindt. Volgens Gooren (2005) vindt een irreversibele 

verlaging van de stem plaats na zes tot tien weken androgeenbehandeling. Van 

Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaercke (2000) vonden in een longitudinale studie 

bij twee FMT een significante afname van de frequentierange en van de F0 onder 

invloed van de androgeenbehandeling3. Er werd geen significante toename van 

shimmer of afname van jitter gevonden. 

Het gebrek aan gegevens wekt de indruk dat er weinig problemen zijn. Dit 

betekent niet dat de stemverandering bij FMT volledig probleemloos verloopt (Van 

Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaercke, 2000). De daling van de frequentie onder 

invloed van de androgenen is niet altijd voldoende. Van Borsel, De Cuypere, Rubens 

& Destaercke (2000) onderzochten 16 FMT aan de hand van een vragenlijst. Vier 

van de 16 personen hoopten op een snellere verandering van de stem, twee op een 

meer uitgesproken stemverandering en één op een snellere en meer uitgesproken 

stemverandering. Van de 16 proefpersonen werden er drie op straat, in de winkel of 

bij andere sociale aangelegenheden soms nog als vrouw herkend. Vier 

                                            
3 zowel voor een tekstfragment als voor een aangehouden /a/ na 4 maanden en 10 

dagen bij proefpersoon 1; na 4 maanden 23 dagen voor een tekstfragment en na 7 

maanden 8 dagen voor een aangehouden /a/ bij proefpersoon 2. 
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proefpersonen werden aan de telefoon soms nog als vrouw aangesproken. Ten 

slotte zouden vier proefpersonen het overwegen om verder nog een thyroplastie te 

ondergaan om tot een meer mannelijke stem te komen. 

Wanneer de patiënt ontevreden is over de impact van de hormoontherapie op 

zijn stem, kan hij verder kiezen voor stemtherapie of stemchirurgie. 

Als de patiënt kiest voor chirurgie kan er een thyroplastie, type III (Isshiki, 

1974) worden uitgevoerd. Een verlaging van de toonhoogte kan niet bekomen 

worden door directe fonochirurgie, enkel door frameworkchirurgie. Er worden twee 

verticale incisies gemaakt op 1,5 cm van de verticale middellijn van het 

thyroidkraakbeen en er gebeurt een excisie van het mediale deel. De laterale delen 

worden weer aan elkaar gehecht. De commissura anterior van de glottis ontspant en 

beweegt naar dorsaal, waardoor de stemplooien korter worden. Dit induceert een 

lagere toonhoogte (Moerman, Vermeersch, Van Borsel & Wallaert, 2000). 

Ook stemtherapie kan worden gebruikt wanneer de patiënt niet tevreden is 

over het resultaat van de hormoonbehandeling. Söderpalm, Larsson & Almquist 

(2003) volgden drie FMT op in therapie. Er werden oefeningen gegeven op 

stemhygiëne, waaronder relaxatie-, ademhalings- en fonatieoefeningen. De therapie 

werd gebaseerd op de theorieën van de Accentmethode (Thyme-Frøkjær & Frøkjær-

Jensen, 2001). De gegevens van twee proefpersonen waren helaas niet bruikbaar, 

omdat ze niet naar het follow-upgesprek kwamen of omdat de therapieopnames niet 

konden geanalyseerd worden. Bij de uiteindelijk enige proefpersoon vonden ze 

toegenomen stabiliteit, een gedaalde F0 en geen stemvermoeidheid meer na de 

stemtherapie. Deze resultaten zijn een indicatie dat stemtherapie gunstig zou kunnen 

zijn in geval van ontevredenheid over de hormoontherapie. Thornton (2008) stelde 

volgende hoofddoelen voor stemtherapie bij FMT: stabiliseren van de lagere, 

posthormonale stem, smaller bereik van intonatie met een daling van de toonhoogte 

op het einde van zinnen en meer borstresonantie. Verder wees de auteur op het 

belang van andere aspecten van communicatie dan stem: directere spraak, hardere, 

meer staccato articulatie en omissie van de finale fonemen. Dit geldt voor het Engels. 

Van Borsel (2011) vermeldde dat vrouwen in het algemeen correcter articuleren en 

meer standaardklanken produceren. De doelstellingen van Thornton (2008) lijken 

dus ook voor het Nederlands op te gaan. 
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Motivering eigen doelstellingen 

Van Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaercke (2000) bevroegen in het 

eerder vermelde onderzoek welke waarde de 16 proefpersonen hechtten aan 

stemverandering. Twee personen gaven aan dat ze stemverandering niet als een 

heel belangrijk aspect van de totale geslachtsverandering beschouwden. De overige 

14 vonden de stemverandering echter even belangrijk als de geslachtsveranderende 

chirurgie. 

 Hieruit kunnen we opmaken dat de stem bij FMT toch de nodige aandacht 

verdient, zowel in de literatuur en het wetenschappelijk onderzoek als in de klinische 

praktijk. Bovendien maakten Van Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaercke (2000)  

in hun studie gebruik van een kleine groep FMT. Hun gegevens zijn ook voornamelijk 

van perceptuele aard. Er zijn slechts van twee personen objectieve data 

beschikbaar. Met de huidige studie wilden wij dan ook nagaan of wij hun bevindingen 

bij een grotere proefgroep ook objectief kunnen staven. Meerbepaald, wilden wij 

nagaan in hoeverre de stem van een aantal FMT die minimum 1 jaar geleden 

geslachtsaanpassende chirurgie ondergingen, aanleunt bij deze van het geslacht van 

hun voorkeur. 

 

Methode 

Proef- en contolepersonen 

De proefgroep bestond aanvankelijk uit 50 FMT. Eén persoon bleek Franstalig 

en werd daarom niet in rekening gebracht. De uiteindelijke proefgroep bestond 

zodoende uit 49 FMT, met een leeftijd van 22-54 jaar (gemiddeld 37,27 jaar, SD = 

8,21 jaar). Deze personen maakten deel uit van een grootschalig onderzoek van het 

UZ Gent rond alle medische aspecten bij FMT. Deze personen hadden reeds 

geslachtsaanpassende chirurgie achter de rug (gemiddeld 9,2 jaar geleden) en allen 

volgden hormoontherapie. De gemiddelde duur van het aantal jaren 

hormoontherapie dat de transseksuelen al achter de rug hadden bedroeg 9,58 jaar 

(range: 3,2 – 23,3 jaar, SD = 5,33 jaar). Drie FMT hadden logopedie gevolgd. Eén 

van hen had tevens een thyroplastie ondergaan voor een stembandparalyse. In het 

kader van dit grootschalige onderzoek werden bij deze proefgroep reeds 

spraakstalen afgenomen en algemene gegevens verzameld. De meeste opnames 
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werden ingezameld door dr. M. Cosyns en bij haar afwezigheid door twee 

geneeskundestudenten van de UGent verbonden aan het onderzoek. Bij aanvang 

van ons stemonderzoek waren de nodige gegevens over de proefgroep aldus 

voorhanden. 

Er werd een controlegroep verzameld, bestaande uit heteroseksuele, 

biologische mannen. Deze groep werd frequentiegematcht aan de groep FMT op 

basis van leeftijd, beroep en rookgewoonten (zie Tabel 2). De groep had een leeftijd 

van 23-55 jaar (gemiddeld 39,16 jaar, SD = 8,93 jaar) en verschilde niet significant 

van de leeftijd van de proefgroep (t-test, p = 0,275). Het merendeel van de 

controlegroep (37 personen) werd gevonden binnen het bedrijf Aurubis. Na 

toestemming van het bedrijf werd via de hoofdverpleegkundige een lijst met 

mogelijke kandidaten verkregen, waaruit dan op basis van leeftijd en rookgewoonten 

een aantal personen werden geselecteerd. Vervolgens werd deze groep nog 

aangevuld met familieleden, vrienden, kennissen en buren van de onderzoekers. 

Tabel 2: De frequentiegematchte controlegroep 

 
Categorie 1 

(1955-1960) 

Categorie 2 

(1961-1970) 

Categorie 3 

(1971-1980) 

Categorie 4 

(1981-1988) 
Totaal 

Rokers 0 4 5 4 13 

Niet-

rokers 
3 7 8 2 20 

Ex-

rokers 
3 4 8 1 16 

Totaal 

aantal 
6 

15 

(waarvan 1 

sprekersberoep) 

21 

7 

(waarvan 1 

sprekersberoep) 

49 

Aan alle controlepersonen werd een informed consent (zie appendix 1) en 

vragenlijst (zie appendix 2) voorgelegd. Het informed consent, dat de 
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controlepersonen moesten dateren en ondertekenen, bevatte de nodige informatie 

over het onderzoek, met name het onderwerp, het doel en de inhoud van het 

onderzoek, het kader waarin het onderzoek plaatsvond en de garantie dat de 

gegevens anoniem verwerkt zouden worden. Indien nodig werd dit verder toegelicht 

alvorens men het informed consent ondertekende. 

Aan de hand van de vragenlijst werden een aantal algemene 

identificatiegegevens verkregen: naam en voornaam, geslacht, geboortedatum, de 

provincie van de woonplaats, de seksuele geaardheid, het laatst beoefende beroep 

(om te bepalen of men al dan niet een sprekersberoep heeft) en het telefoonnummer 

van de controlepersoon. Verder vroegen we naar een aantal specifieke gegevens 

met betrekking tot het onderzoek, namelijk of men ooit al stemproblemen had gehad, 

rookgewoonten (roker, ex-roker of niet-roker) en of men ooit een 

hormoonbehandeling had ondergaan. 

Procedure 

Vervolgens werden er drie spraakstalen afgenomen. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van een microfoon (Sony ECM – MS 907), een laptop (Acer Aspire 5920G, 

MSI VR610) en het softwareprogramma PRAAT 5.2.46, 32-bits versie voor Windows 

Vista (Boersma, P. & Weenink, D., Universiteit van Amsterdam, Capaciteitsgroep 

Taalwetenschap, 1992). Het betreft hier dezelfde procedure, microfoon en 

programma als gebruikt werd bij de proefgroep. 

De drie spraakstalen bestonden uit: aangehouden fonatie van een /a:/, tellen 

van 1 tot 10 en het luidop lezen van de standaardtekst ‘De noordenwind en de zon’ 

(International Phonetic Association, 1974). 

Sustained vowel (/a/) 

Voor de afname van de sustained vowel moesten de personen eerst luidop 

van 1 tot 3 tellen, aansluitend een /a/ foneren en dit minimum 5 seconden 

aanhouden. Uit dit fragment werd een midvowel segment van 2 seconden 

geselecteerd. Daarna werd met PRAAT het gemiddelde (Hz), de standaarddeviatie 

(Hz) en de mediaan (Hz) van de F0 bepaald. Ook de formantfrequenties van de 

eerste en tweede formant (Hz), jitter (%), shimmer (%) en SNR werden bepaald met 

PRAAT. 
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Tellen (1-10) 

 Bij de opnames van het tellen werd de personen gevraagd luidop te tellen van 

1 tot 10. Een fragment werd geselecteerd waarvan het begin werd aangeduid door 

de eerste waarneembare akoestische energie (first observable instance of acoustic 

energy) en het einde door de laatste waarneembare akoestische energie (last 

observable instance of acoustic energy). Vervolgens werd met PRAAT de 

gemiddelde frequentie (Hz), de standaarddeviatie (Hz) en de mediaan (Hz) bepaald. 

IPA: ‘De noordenwind en de zon’ 

Bij het tekstfragment werd, net als bij het tellen, een fragment geselecteerd 

waarvan het begin werd aangeduid door de eerste waarneembare akoestische 

energie en het einde door de laatste waarneembare akoestische energie. Met 

PRAAT werd hiervan de gemiddelde frequentie (Hz) en de standaarddeviatie (Hz) 

bepaald. Percentiel 25, 50 en 75 (Hz), duur van het fragment (s), grondtoonslalom 

(Hz) en grondtoonslalom/duur (Hz/s) werden aan de hand van een door prof. dr. P. 

Corthals specifiek daartoe ontwikkeld script bepaald. De grondtoonslalom is een 

index bepaald door een sommatie van de absolute waarden van alle F0-

veranderingen tussen het 5e en het 95e percentiel, gedurende het volledige fragment. 

Uitschieters buiten deze range worden aanzien als technische artefacten en 

bijgevolg niet meegerekend. In het geval van de grondtoonslalom/duur wordt de 

bekomen waarde vervolgens gedeeld door de totale duur van de uitingen. De 

grondtoonslalom reflecteert zowel de mate als de snelheid van de 

intonatiemanoeuvres in het geselecteerde fragment (Baeck, Corthals & Van Borsel, 

2011). Verder werd ook nog de spreeksnelheid (aantal woorden per minuut) bepaald. 

Statistische analyse 

De statistische analyse van de variabelen gebeurde met het 

softwareprogramma SPSS, the Statistical Package for the Social Sciences, versie 20 

voor Windows (SPSS Inc., Chicago, IL).  

Een aantal variabelen benaderden een normale distributie. Hiervoor werd de 

ongepaarde Student’s t-test gebruikt. Voor de andere variabelen werd een 

ongepaarde, niet-parametrische Mann-Whitney U test toegepast. 
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De distributie van een bepaalde variabele werd als afwijkend van een normale 

distributie beschouwd als: 

(1) het verschil tussen het gemiddelde en de mediaan groter was dan 0,3 keer de 

standaarddeviatie 

(2) de absolute waarden van de kurtosis of skewness groter waren dan 4 keer 

hun standaardfout. 

(3) de p-waarde in de Kolmogorov-Smirnov test of de Shapiro-Wilk’s test kleiner 

was dan 0,01. 

(4) er een outlier was met een grote impact op het gemiddelde. 

Het significantieniveau werd vastgelegd op α = 0,05.  

Voor de correlaties werd een Spearman correlatiecoëfficiënt berekend.  

 

Resultaten 

De resultaten werden eerst berekend voor de volledige proef- en 

controlegroep. In de groep FMT zaten echter 3 personen die logopedie hadden 

gevolgd, waarvan 1 persoon zelfs een thyroplastie had ondergaan. Om zeker te zijn 

dat dit geen invloed zou hebben, werd de statistiek ook berekend zonder deze 

proefpersonen en hun gematchte controlepersonen. We konden besluiten dat het 

weglaten van deze personen geen andere resultaten opleverde. Daarom geven we 

hier de resultaten weer van de volledige groep proef- en controlepersonen. 

Logopedische kenmerken 

Frequentie 

/a/ 

Voor de resultaten van de statistische analyses van de F0 van de /a/ verwijzen 

we naar tabel 3. 
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Tabel 3: Resultaten van de statistische analyses van de F0 van de /a/ 

/a/  

(Hz) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

mean 
F0  

106,29 104,10 15,67 
78,66 - 
163,04 

108,83 109,68 17,27 
77,68 - 
164,86 

MWU 0,544 

Pc 50 106,25 104,14 15,72 
77,06 - 
162,80 

108,83 109,66 17,25 
77,67 – 
165,14 

MWU 0,541 

SD /a/ 1,20 1,09 0,58 0,55-3,30 1,12 1,07 0,39 0,46-2,16 MWU 0,912 

De bekomen waarden van de proef- en controlegroep bleken dicht bij elkaar te 

liggen. Er werden dan ook voor geen enkele van de parameters statistisch 

significante verschillen gevonden. 

Tellen 

 Voor de resultaten van de statistische analyses van de F0 van het telfragment 

verwijzen we naar tabel 4. 

Ook bij het telfragment lagen de waarden van beide groepen dicht bij elkaar. 

Er werden geen statistisch significante verschillen waargenomen. 

IPA 

Voor de resultaten van de statistische analyses van de F0 van het IPA-

fragment verwijzen we naar tabel 5. 

 

 

 

 

Tabel 4: Resultaten van de statistische analyses van de F0 van het telfragment 

Tellen 

(Hz) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

Mean F0 126,88 118,25 29,59 
93,30 – 
238,47 

127,83 119,65 24,26 
88,71 – 
206,11 

MWU 0,406 

Pc 50 110,54 104,66 18,19 
82,74 – 
174,28 

107,21 104,92 13,07 
80,53 – 
141,09 

MWU 0,736 

SD Tellen 61,86 56,60 45,31 
8,53 – 
197,18  

72,51 70,36 48,26 
8,14 – 
176,84 

MWU 0,277 
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We merkten iets hogere waarden bij de FMT. Er waren geen statistisch 

significante verschillen. We zagen evenwel een hogere trend, vooral voor de 

mediaan en het gemiddelde. 

Op het histogram van de gemiddelde F0 van de FMT (zie figuur 1) zagen we 

twee pieken. Deze waren nog duidelijker zichtbaar op de histogrammen van de 

mediaan (zie figuur 2) en percentiel 25 (zie figuur 3). Bij het histogram van percentiel 

75 waren de twee pieken niet zichtbaar (zie figuur 4). 

 
Figuur 1: Histogram van het gemiddelde van de F0 van de FMT 

Tabel 5: Resultaten van de statistische analyses van de F0 van het IPA-fragment 

IPA 

(Hz) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

Mean 
F0  

123,04 120,85 19,33 
88,78 – 
165,83 

116,64 113,75 12,98 
89,88 – 
149,76 

t-test 0,058 

Pc 50 116,18 112,00 18,48 
83,00 - 
163,00 

110,02 109,00 12,32 
87,00 – 
145,00 

t-test 0,055 

Pc 25 106,78 104,00 16,32 
78,00 – 
150,00 

101,90 101,00 11,58 
80,00 – 
132,00 

t-test 0,092 

Pc 75 130,51 127,00 24,96 
90,00 – 
219,00 

120,73 121,00 14,06 
95,00 – 
160,00 

MWU 0,076 
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Figuur 2: Histogram van de mediaan van de F0 van de FMT 

 
 
 
 

 

 
Figuur 3: Histogram van percentiel 25 van de F0 van de FMT 
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Figuur 4: Histogram van percentiel 75 van de F0 van de FMT 

Intonatie 

Intonatie werd afgeleid uit de standaarddeviatie van de F0 tijdens lezen, de 

grondtoonslalom en de grondtoonslalom/duur. Voor de resultaten van de statistische 

analyses van de intonatie verwijzen we naar tabel 6. 

Tabel 6: Resultaten van de statistische analyses van de intonatie 

Intonatie 

(IPA) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

SD (Hz) 41,63 36,13 24,50 
11,96 – 
138,35 

42,01 37,84 21,13 
10,29 – 
97,97 

MWU 0,812 

GTS (Hz) 3631,39 3707,00 1063,02 
1721,00 

– 
6371,00 

3767,55 3700,00 888,85 
2462,00 

- 
6895,00 

MWU 0,390 

GTS/duur 
(Hz/s) 

85,51 80,00 26,98 
47,00 – 
165,00 

86,14 82,00 19,55 
56,00 – 
149,00 

MWU 0,582 

De bekomen waarden lagen dicht bij elkaar. Er werden voor geen enkele van 

de parameters significante verschillen weerhouden. 
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Stemkwaliteit 

De stemkwaliteit werd afgeleid uit de jitter, shimmer en SNR van het sustained 

vowelfragment. Voor de resultaten van de statistische analyses van de stemkwaliteit 

verwijzen we naar tabel 7. 

Tabel 7: Resultaten van de statistische analyses van de stemkwaliteit 

Stem- 

kwaliteit (/a/) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

jitter (%) 0,78 0,53 0,63 0,28 – 2,93 0,50 0,47 0,17 0,19 – 0,88 MWU 0,036 

shimmer (%) 6,14 3,59 5,50 1,38 – 21,11 3,66 3,16 1,77 1,11 – 9,30 MWU 0,072 

SNR 0,12 0,03 0,22 0,00 – 0,80 0,07 0,02 0,19 0,00 – 0,99 MWU 0,313 

De jitter van de FMT bleek significant hoger te liggen dan bij de controlegroep. 

Ondanks dat de shimmer hoger lag bij de FMT dan bij de controlepersonen werd hier 

geen statistisch significant verschil gevonden. Er was echter wel een trend. De SNR 

van de twee groepen lagen niet ver uit elkaar. Er werd geen significant verschil 

teruggevonden. 

Resonantie 

De metingen in verband met resonantie werden uitgevoerd op het sustained 

vowelfragment. Hiervoor werden de 1e en 2e formant berekend. Voor de resultaten 

van de statistische analyses van de resonantie verwijzen we naar tabel 8. 

Tabel 8: Resultaten van de statistische analyses van de resonantie 

Resonantie 

(/a/) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

F1 (Hz) 648,45 656,91 122,62 
349,47 

– 
911,02 

653,27 649,21 97,05 
433,96 

– 
1053,31 

MWU 0,997 

F2 (Hz) 1319,77 1310,00 169,98 
1069,21 

– 
1938,69 

1300,66 1264,34 212,48 
882,52 

– 
2197,64 

MWU 0,445 

 

Voor alle parameters lagen de waarden dicht bij elkaar. Voor geen van de 

twee parameters werd een statistisch significant verschil gevonden. 
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Spreeksnelheid 

Voor de resultaten van de statistische analyse van de spreeksnelheid 

verwijzen we naar tabel 9. 

Tabel 9: Resultaten van de statistische analyse van de spreeksnelheid 

Spreeksnelheid 

(IPA) 

Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

test p 

mean median SD range mean median SD range 

Duur (s) 43,14 42,00 8,02 
32,00 – 
76,00 

43,98 43,00 5,52 
36,00 – 
62,00 

MWU 0,146 

Spreeksnelheid 
(woorden/minuut) 

172,14 173,00 25,33 
97,00 - 
225,00 

168,67 168,00 19,50 
117,00 

- 
208,00 

t-test 0,448 

De waarden voor de verschillende parameters lagen niet ver uit elkaar. Voor 

geen van de parameters werden statistisch significante verschillen waargenomen. 

Beïnvloedende factoren 

In samenspraak met prof. Dr. G. T'Sjoen werden een aantal variabelen 

geselecteerd die een mogelijke invloed zouden kunnen hebben op de F0 bij FMT: 

Body Mass Index (BMI, kg/m²), testosteronspiegel (totaal en vrij), duur van de 

testosteronbehandeling, type testosterontoediening, hematocrietwaarde, 

luteïniserend hormoonspiegel (LH), mate van beharing, mate van acne en Cytosine 

Adenine Guanine (CAG) - herhalingen. 

De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een 

persoon weergeeft (World Health Organization, 2012). Het ideale gewicht voor een 

vrouw komt overeen met een BMI van 22 en voor een man met een BMI van 23 

(Gezondweb, 2012). 

Testosteron kan vrij of gebonden aan eiwitten in het bloed (bv Sex Hormone 

Binding Globuline: SHBG) voorkomen. Testosteron is onwerkzaam als het gebonden 

is aan eiwitten uit bloed. Met ‘totaal testosteron’ bedoelt men zowel het gebonden als 

het vrije testosteron. De hoeveelheid ongebonden testosteron in het bloed wordt het 

‘vrij testosteron’ genoemd (Apperloo, van der Stege, Hoek & Weijmar Schultz, 2004). 
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Niet alleen de testosteronspiegel, maar ook de duur van testosteroninname 

zou een invloed kunnen hebben. We verwachtten een omgekeerd evenredig verband 

tussen de duur van de testosteronbehandeling en de F0. 

De FMT hadden drie verschillende types van testosteron toegediend 

gekregen: Androgel, Sustanon en Nebido (zie tabel 10). Er zouden verschillen 

kunnen zijn tussen de types met een andere wijze van toediening. Ook tussen beide 

intramusculair toegediende hormoontypes zouden er verschillen kunnen optreden, 

omdat deze sterk verschillen in farmacodynamiek. 

Tabel 10: types van hormonen 

type naam Wijze van toediening 

Type 1 Nebido intramusculair 

Type 2 Sustanon intramusculair 

Type 3 Androgel gel 

Het hematocriet is het volume rode bloedcellen in verhouding tot het totale 

bloedvolume. Gemiddeld is de hematocrietwaarde bij vrouwen lager dan bij mannen: 

> 41% voor mannen en > 36 % voor vrouwen (Friedman, 2000, geredigeerd door 

Chapman). 

LH is een hypofysehormoon dat bij de vrouw de rijping van de eicel en de 

eisprong stimuleert. Bij mannen bevordert het de productie van testosteron. Wanneer 

het gehalte aan testosteron in het bloed hoog genoeg is, remt dit de productie van 

LH (BioSkoop, 2005). 

Als gevolg van de behandeling met androgene steroïden ontstaat een 

mannelijk haargroeipatroon zoals bij de normale ontwikkeling bij jongens in de 

puberteit. Ook ontstaan vaak veranderingen van de huid, meestal onder de vorm van 

acne (Gooren, 2005). De scoring van de mate van beharing werd gebaseerd op de 

Ferriman en Gallwey classificatie. Hierbij worden elf lichaamsdelen, waarvan negen 

androgeen dependente zone’s, op een vijfpuntenschaal gescoord (0: geen 

toegenomen beharing; 4: zeer dense beharing). De minimumscore bedraagt 0 en de 

maximumscore 36 (Ferriman & Gallwey, 1961). De mate van acne werd beoordeeld 

aan de hand van de Global Acne Grading Scale. Hierbij worden zes plaatsen op het 

gezicht, de borst en de bovenrug gescoord met een vijfpuntenschaal (0-4). De scores 
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worden dan vermenigvuldigd met een factor om tot een globale score tussen 0 en 44 

te komen (Doshi Zaheer & Stiller, 1997). 

De CAG-trinucleotidesequenties bevinden zich op het androgene receptorgen 

(AR), dat zich situeert op het X-chromosoom (Xq 11-12). De androgene gevoeligheid 

van een persoon wordt onder andere bepaald door variatie in het AR. De CAG-

trinucleotidesequentie is zeer polymorf en reguleert de signalering van androgenen in 

steroïde hormoongevoelige cellen (Elaut et al. 2011). 

De waarden van deze parameters waren afkomstig uit de grootschalige studie 

rond FMT van het UZ Gent. 

Voor alle factoren behalve het type testosteron werd telkens een Spearman 

correlatiecoëfficiënt bepaald tussen de betreffende factor en de gemiddelde F0, zoals 

gemeten in het IPA-fragment van de FMT. Voor het type testosteron werd een 

ANOVA uitgevoerd. 

Resultaten van de statistische analyse van de beïnvloedende factoren 

Tabel 11 toont de resultaten van de statistische analyse van de correlatie van 

BMI en de gemiddelde F0 van lezen. 

Tabel 11: Resultaten correlatie BMI – F0 

 Proefpersonen (FMT) Controlepersonen 

p r p r 

BMI 0,713 -0,054 0,210 -0,182 

De BMI werd bepaald voor zowel de controlepersonen als de FMT. Er werd 

geen significante correlatie gevonden tussen de gemiddelde frequentie van het IPA-

fragment en de BMI van de FMT. Ook bij de controlepersonen werd geen significante 

correlatie gevonden. 

 

Tabel 12 toont de resultaten van de statistische analyse van mogelijke 

factoren met een invloed op de gemiddelde F0 tijdens lezen. 
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Tabel 12: resultaten correlatie factoren met een mogelijke invloed op F0 

Mogelijke beïnvloedende factoren 

Proefpersonen (FMT) 

p r 

Testosteron-spiegel 
Totaal testosteron 0,470 0,106 

Vrij testosteron 0,684 0,06 

Duur testosteron-behandeling 0,030 -0,311 

Hematocriet-waarde 0,251 -0,169 

LH-spiegel 0,522 0,094 

Mate van beharing 0,337 -0,140 

Mate van acne 0,677 0,061 

Aantal CAG-herhalingen 0,001 -0,456 

Er was een statistisch significant omgekeerd evenredig lineair verband tussen 

de duur van de hormoonbehandeling en de gemiddelde F0 tijdens lezen. Met andere 

woorden: hoe hoger het aantal jaren hormoontherapie, hoe lager de gemiddelde F0 

van het IPA-fragment. De R²-waarde bedroeg 0,086 (zie figuur 5). Ook werd een 

sterk significant omgekeerd evenredig lineair verband gevonden tussen gemiddelde 

F0 en het aantal CAG-herhalingen: hoe langer de CAG-sequentie, hoe lager de 

gemiddelde F0 is. Voor de overige factoren werd geen statistisch significant lineair 

verband gevonden met de F0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: correlatie tussen het aantal jaren hormoonbehandeling en F0 van de IPA 
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Tabel 14 toont de resultaten van de statistische analyse van de correlatie van 

het type testosteron en de gemiddelde F0 van lezen. 

Tabel 14: Resultaten correlatie types testosteron – F0 

type testosteron aantal FMT mean F0 p (ANOVA) 

type 1 (Nebido) 7 122,64 Hz 

0,196 type 2 (Sustanon) 
35 

120,69 Hz 

type 3 (Androgel) 7 135,17Hz 

Wat betreft het type testosteron en de F0 van het IPA-fragment werd met de 

ANOVA geen significant lineair verband gevonden. We zagen echter wel dat de 

gemiddelde F0 bij de FMT die Androgel gebruikten hoger lag dan bij de gebruikers 

van andere types testosteron (zie tabel 14). 

 

Discussie 

Het doel van onze studie was de stem van een aantal FMT, die minimum 1 

jaar geleden geslachtsaanpassende chirurgie ondergingen, te vergelijken met de 

stem van een groep frequentiegematchte heteroseksuele mannen, op gebied van 

objectief meetbare parameters zoals F0, grondtoonslalom, frequenties van de eerste 

en tweede formant, jitter, shimmer, signaal-ruisverhouding (SNR), spreekduur en 

spreeksnelheid. Met andere woorden werd onderzocht in welke mate de stem van 

FMT al aanleunt bij deze van het gewenste geslacht. 

In de literatuur vonden we onder andere verschillen in frequentie, intonatie, 

resonantie, stemkwaliteit en duurkarakteristieken terug tussen mannen- en 

vrouwenstemmen. 

F0 wordt als het meest distinctieve kenmerk tussen mannen- en 

vrouwenstemmen beschouwd (Oates & Dacakis, 1997). In ons onderzoek bedroeg 

de gemiddelde F0 tijdens lezen bij de controlepersonen 116,64 Hz. Dit strookt met de 

literatuur. De FMT hadden een gemiddelde frequentie van 123,04 Hz. Ook dit 

resultaat ligt binnen de vermelde range wat betreft de gemiddelde F0 van mannen. 

Bovendien spraken de transseksuelen, ondanks de hogere waarden, niet significant 
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hoger. De gemiddelde F0 van FMT lijkt vrij goed te evolueren onder invloed van 

testosteronbehandeling. 

De literatuur suggereert dat vrouwen een grotere toonhoogtevariabiliteit 

vertonen dan mannen (Sulter & Peters, 1996). Noch voor de standaarddeviatie van 

de F0 van de IPA, noch voor de grondtoonslalom en de grondtoonslalom/duur werd 

er een statistisch significant verschil gevonden tussen de FMT en de 

controlepersonen. We kunnen uit de resultaten concluderen dat er geen statistisch 

significant verschil is in intonatiepatroon tussen de transseksuelen en de 

controlepersonen. Het lijkt erop dat de intonatie goed evolueert onder invloed van 

hormoontherapie. 

Wat betreft resonantie stelt de literatuur onder andere dat de 

formantfrequenties bij mannen ongeveer 20 % lager liggen dan bij vrouwen (Davies 

& Goldberg, 2006; Oates & Dacakis, 1997 en Wollitzer, 1994). In ons onderzoek 

werd geen significant verschil gevonden wat betreft de gemiddelde frequentie van de 

eerste formant van de FMT en de controlegroep, noch bij die van de tweede formant. 

Het zou er dus op lijken dat resonantie goed evolueert onder invloed van de 

androgeenbehandeling. 

Voor stemkwaliteit zijn er in de literatuur gegevens over jitter, shimmer en SNR 

bekend. Er is echter geen consensus. Van Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaerke 

(2000) citeerden Sorensen & Horii (1983) die stelden dat de stem van vrouwen meer 

vocale jitter zou vertonen dan die van mannen. De jitter was in ons onderzoek 

statistisch significant hoger bij FMT dan bij de controlepersonen. Indien deze auteurs 

gelijk hebben, zouden onze bevindingen erop wijzen dat de jitter nog neigt naar die 

van het oorspronkelijke biologische geslacht. Misschien zou het kunnen dat de 

stemplooien onder invloed van de androgenen niet op een gelijkmatige wijze 

verdikken, waardoor er nog een bepaalde mate van glottisinsufficiëntie is. Een 

tweede mogelijke verklaring is dat FMT toch extra inspanningen doen om hun stem 

zo laag mogelijk te laten klinken en zo neigen naar verkeerd stemgebruik. Wollitzer 

(1994) stelde daarentegen dat jitter hoger ligt bij mannen dan bij vrouwen. Indien zij 

gelijk heeft zou het er dus op lijken dat de jitter zeer gunstig evolueert onder invloed 

van androgeentherapie. We kunnen ons echter de vraag stellen in hoeverre de jitter 

een representatieve maat is voor de beoordeling van een mannelijke stem. 

 



Masterproef: De stem bij vrouw-naar-mantransseksuelen  27/39 

Ook voor shimmer is er in de literatuur geen consensus. Volgens sommige 

bronnen zou de shimmer bij biologische mannen meer moeten bedragen dan bij 

vrouwen (Sorensen & Horii, 1983 in Van Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaerke, 

2000). Wollitzer (2004) stelde daarentegen dat er geen geslachtseffecten zijn voor 

shimmer. Terwijl er in het huidige onderzoek bij de jitter wel een significant verschil 

gevonden werd, was dit bij de shimmer niet het geval. Er werd wel een trend 

gevonden: bij de FMT lag de shimmer iets hoger. De bovenvernoemde hypothese in 

verband met een mogelijke neiging tot verkeerd stemgebruik bij FMT zou ook de 

hogere shimmerwaarden kunnen verklaren. Verder onderzoek is hier echter nog 

vereist. 

Nittrouer et al. (1990) vonden dat vrouwen een significant grotere hoeveelheid 

aspiratieruis vertonen. In ons onderzoek werd geen significant verschil gevonden 

tussen de SNR van de FMT en van de controlepersonen. Het lijkt erop dat de SNR 

gunstig evolueert onder invloed van hormoontherapie. 

Davies & Goldberg (2006) vermeldden bij vrouwen een langere gemiddelde 

duur wat betreft de articulatie van zinnen en woorden. Wij vonden geen significant 

verschil tussen de FMT en de controlepersonen, zowel voor de duur van het IPA-

fragment als voor de spreeksnelheid. Dit zou kunnen betekenen dat de 

spreeksnelheid automatisch evolueert onder invloed van androgeentherapie. Dit lijkt 

ons evenwel zeer onwaarschijnlijk. Wij denken eerder dat enkel de kracht van de 

mondmotorische spieren zou toenemen dan de snelheid van de 

articulatiebewegingen. Mogelijk is er in tegenstelling tot de spreeksnelheid wel een 

verschil in articulatiesnelheid. Dit werd in onze studie niet onderzocht. Verder 

onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen scheppen. 

Uit onze resultaten kunnen we zodoende concluderen dat de stem van de 

FMT als groep goed lijkt te evolueren onder invloed van de hormoontherapie. In 

overeenstemming met Van Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaerke (2000) vonden 

we dat de stemverandering toch niet voor iedereen helemaal zonder problemen 

verloopt. 

De proefgroep bevatte drie personen die logopedie en/of thyroplastie achter 

de rug hadden. Desondanks vertoonden zij nog steeds een hogere gemiddelde F0 

tijdens lezen. We kunnen dus stellen dat de stemverandering bij deze personen 

minder succesvol verlopen is. 
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Bij de analyse van de gemiddelde F0 van het IPA-fragment van de FMT doet 

er zich een trend voor om hoger te spreken dan de controlepersonen. We bekwamen 

wel 2 pieken op het histogram. De pieken waren al enigszins zichtbaar bij de 

distributie van het gemiddelde, maar werden nog meer uitgesproken bij de mediaan 

en percentiel 25. Dit wijst op bimodaliteit in de distributie, wat erop zou wijzen dat er 

bij de transseksuelen een groep mannen is die beter presteert en een groep die het 

minder goed doet. We hebben ook een perceptuele indeling van de proefpersonen 

gemaakt. Ze werden verdeeld in 2 categorieën: een goede evolutie naar een 

mannelijke stem en een minder geslaagde evolutie. Analyse van de twee 

perceptuele groepen FMT leverde inderdaad een statistisch significant verschil in F0 

op. Hieruit kunnen we concluderen dat de groepen goed perceptueel konden worden 

beoordeeld. Er was dus wel degelijk een groep mannen die slechter presteerde. We 

willen wel opmerken dat de minder geslaagde groep uit slechts 10 van de 49 

proefpersonen bestond. Dit is een zeer kleine groep. In tegenstelling tot onze 

bevindingen bij de perceptuele groepen werd er geen statistisch significant verschil 

gevonden tussen de FMT en de controlegroep. Er was wel een trend van de FMT om 

iets hoger te spreken. De twee pieken en de perceptuele indeling kunnen verklaren 

waar de gemiddelde F0 hoger was bij de FMT. 

 Als factoren met een invloed op de gemiddelde F0 bij FMT weerhielden we de 

duur van de testosterontoediening en de lengte van de CAG-herhalingen. De 

schommelingen in testosterongehalte lijken dus niet van belang, maar wel de duur 

van de behandeling. Een logische verwachting in verband met de duur van de 

testosteroninname zou zijn dat hoe langer men hormonen neemt, des te lager de F0 

zal worden. Er was inderdaad een statistisch significant omgekeerd evenredig lineair 

verband tussen de twee. Er dient echter een opmerking te worden gemaakt: R² 

bedroeg slechts 0,086. Toekomstige outcomes van de F0 kunnen dus niet goed 

worden voorspeld aan de hand van het aantal jaren hormoontherapie (zie figuur 5). 

 In het kader van dit zwakke verband zouden we niet verwachten dat alle FMT 

tot een ideale F0 komen als er maar lang genoeg testosteron wordt toegediend. Het 

ligt niet binnen onze verwachtingen dat het effect van de androgeenbehandeling zou 

blijven toenemen. We zouden verwachten dat er zich ergens een plafond 

manifesteert en dat er dus na een bepaalde tijd geen effect meer is van de duur van 
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de hormoonbehandeling op de F0. Een longitudinale studie met een grote groep 

proefpersonen zou meer duidelijkheid kunnen scheppen. 

 We willen hier ook nog een opmerking maken in verband met het type van 

testosterontoediening. Met de ANOVA werd geen significant verschil gevonden in F0 

tussen verschillende types van hormonen. De frequentie lag wel hoger bij de 

personen die Androgel hadden gebruikt. Verder onderzoek met een grotere groep 

personen die Androgel gebruiken zou misschien wel een significant verschil tussen 

intramusculaire toediening van hormonen en gebruik van gel kunnen aantonen. 

 Westberg et al. (2001) en Elaut et al. (2011) vermeldden een remmend effect 

van de lengte van de CAG-herhalingen op het niveau van testosteron. Meer CAG-

sequenties worden bij mannen geassocieerd met een zwakkere receptoractiviteit en 

dus een hoger gehalte aan testosteron. Dit werd echter niet bevestigd bij vrouwen. 

Meer CAG-herhalingen zouden bij hen leiden tot een sterkere receptoractiviteit en 

dus lagere haltes aan testosteron. Androgene gevoeligheid wordt onder andere 

bepaald door de variatie in AR-gen (Elaut et al. 2011). Hoe sterker de AR-activiteit, 

hoe meer androgeen gevoelig iemand is. Het DNA van een persoon kan niet 

veranderen onder invloed van androgeentoediening, dus voor deze factor 

beschouwen we de FMT als vrouwen. Hoe langer de CAG-sequenties van vrouwen, 

hoe sterker de receptoractiviteit en dus hoe hoger de androgene gevoeligheid van 

onze FMT. Er werd een sterk statistisch significant omgekeerd evenredig verband 

gevonden met de gemiddelde F0 van de IPA bij de FMT: hoe meer CAG-herhalingen, 

hoe lager de frequentie. Het lijkt erop dat er een omgekeerd evenredig verband is 

tussen de androgene gevoeligheid en gemiddelde F0 van FMT.  

Er is evenwel nog veel onduidelijkheid over de precieze relatie tussen het aantal 

CAG-herhalingen en de androgene gevoeligheid. Mogelijk zijn er nog andere 

factoren die deze gevoeligheid kunnen beïnvloeden. Er zijn hieromtrent nog weinig 

studies gebeurd met FMT. Verder onderzoek kan hier nog meer duidelijkheid over 

scheppen. 

We willen ook nog graag op enkele tekortkomingen wijzen in ons eigen 

onderzoek en enkele suggesties geven voor bijkomend onderzoek. 

 Oates & Dacakis (1997), Van Borsel, De Cuypere, Rubens & Destaerke 

(2000) en Van Borsel (2011) vermeldden dat de stemplooien dikker worden onder 

invloed van de hormoontherapie, waardoor een verlaging van de F0 tot stand komt. 
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Dit kwam in ons onderzoek niet aan bod. Een flexibele laryngoscopie in het kader 

van een longitudinale studie zouden nog meer waardevolle gegevens hieromtrent 

kunnen opleveren. De vraag is of men aan de hand van een flexibele laryngoscopie 

de evolutie in dikte van de stemplooien goed zal kunnen waarnemen en/of meten. 

We zouden aanraden om ook gebruik te maken van medische 

beeldvormingstechnieken om metingen te kunnen uitvoeren in verband met 

eventuele veranderingen in dikte. 

Bij het onderzoek naar de spreektoonhoogte van onze proef- en 

controlepersonen werd de frequentierange niet nagegaan. Onderzoek uitvoeren op 

verplaatsing en met eigen laptop werd op deze manier mogelijk gemaakt. Er kan hier 

echter zeker nog waardevol onderzoek naar worden verricht. We stellen eventueel 

analyses aan de hand van een fonetogram voor. 

Voor het nagaan van de intonatie werd de IPA-tekst ‘De noordenwind en de 

zon’ gebruikt. De vraag is echter of de intonatie bij het voorlezen van een tekst wel 

natuurlijk is. Intonatie zou misschien beter worden bepaald op basis van een 

fragment van spontane spraak. Dit is echter moeilijker te standaardiseren, onder 

andere vanwege een mogelijke impact van emotionaliteit bij een bepaald onderwerp. 

Een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen liggen in het laten navertellen van een 

verhaal, bv de ‘Cookie Theft Story’ (Helm-Estabrooks et al., 1981). 

De literatuur geeft aan dat vrouwen iets zachter spreken dan mannen (Oates 

& Dacakis, 1997; Davies & Goldberg, 2006). Mogelijke verschillen in luidheid tussen 

FMT en biologische mannen werden niet nagegaan in dit onderzoek. Het is immers 

zeer moeilijk om een bepaalde gespreksafstand te standaardiseren. Bovendien 

moeten ook de reverberatiekarakteristieken van de onderzoeksruimte gecontroleerd 

kunnen worden. Die zouden dezelfde moeten zijn voor alle testpersonen uit dit 

onderzoek. Eventueel zou nog verder onderzoek kunnen gebeuren over de effecten 

van androgeenbehandeling op de luidheid bij FMT aan de hand van een 

fonetogramafname. Om de mogelijke verschillen in luidheid na te gaan zou het 

verschil tussen de minimum- en maximumintensiteit gehanteerd kunnen worden. Op 

deze manier wordt een absolute maat bekomen. Bijgevolg zou een standaard 

gespreksafstand minder van belang zijn. 

 Bij onze metingen in verband met resonantie vonden we geen statistisch 

significant verschil tussen de FMT en de heteroseksuele controlepersonen wat 

betreft de eerste en tweede formant. Het zou echter verkeerd zijn om hieruit te 
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besluiten dat er geen significant verschil tussen beide is wat betreft resonantie. F1 en 

F2 geven zeer beperkte informatie over de totale resonantie. Er kan bijvoorbeeld nog 

een nasometrie worden uitgevoerd, om ook de effecten op nasale resonantie na te 

gaan. 

 Tot slot maakten we een perceptuele indeling van de FMT. Hieruit bleek dat 

10 van de 49 proefpersonen een minder geslaagde stemverandering ondergaan 

hadden. Hier zouden logopedische therapie en/of thyroplastie nog een meerwaarde 

kunnen bieden. Van de 10 FMT waren er reeds 3 die logopedie hadden gevolgd en 1 

van deze 3 had ook stemchirurgie ondergaan. We hadden geen stemopnames ter 

beschikking van voor de aanvang van de logopedie noch preoperatieve opnames. 

We konden dus geen baselinewaarden bepalen. Daardoor konden we het precieze 

effect van de logopedie en chirurgie niet objectief opmeten. 

Conclusie 

Samengevat kunnen we stellen dat over het algemeen de stem van FMT gunstig 

evolueert onder invloed van androgeenbehandeling. Parameters met betrekking tot 

frequentie, intonatie, resonantie en spreeksnelheid verschilden niet meer significant 

van een heteroseksuele frequentiegematchte controlegroep. Wat betreft 

stemkwaliteit was de jitter van de FMT significant hoger dan die van de 

controlegroep. Ook bij de shimmer zagen we een hogere trend bij de FMT. Een 

mogelijke factor met een invloed op de F0 bij FMT is de lengte van de CAG-

sequenties: hoe hoger het aantal CAG-herhalingen, hoe lager de F0. Ook de duur 

van de testosterontherapie is een beïnvloedende factor: hoe langer de duur van de 

androgeenbehandeling, hoe lager de F0. Bij het type testosteron zagen we een trend: 

de gebruikers van Androgel hadden een hogere F0 dan die van de intramusculaire 

types testosteron. 
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Appendices 

Appendix 1: Informatiebrief 

Geachte heer 
 
Betreft: uitnodiging medewerking tot vergelijkende studie  
 
Voor onze masterproef, een vergelijkende studie naar de stem bij vrouw-naar-man 
transseksuelen, willen wij graag beroep doen op uw medewerking. 
 
In het kader van een grootschalig onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent rond alle 
medische aspecten bij vrouw-naar-man transseksuelen werden spraakstalen afgenomen bij 
een groep transseksuele mannen, die reeds geslachtsaanpassende chirurgie achter de rug 
hadden. 
Om de stem van de transseksuele mannen correct te kunnen analyseren en beoordelen is 
een vergelijking met een heteroseksuele controlegroep noodzakelijk. Daarom willen we van 
een aantal biologische mannen ook spraakstalen afnemen. In totaal worden 3 korte 
fragmenten opgenomen. Door de analyses van de stemmen van heteroseksuele, biologische 
mannen te vergelijken met die van de transseksuele mannen kunnen we beoordelen in 
hoeverre de stem van transseksuele mannen (nog) afwijkt van die van biologische mannen.  
Voor de samenstelling van onze controlegroep hadden wij graag beroep gedaan op uw 
bereidwillige medewerking. De gegevens die we verkrijgen in ons onderzoek worden strikt 
anoniem verwerkt in de totale groep, zodat de resultaten niet identificeerbaar zijn.  
Wij danken u alvast bij voorbaat voor uw gewaardeerde medewerking en zijn 
vanzelfsprekend ter beschikking voor verdere inlichtingen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
Tine Daelman & Sofie Laenen 
Studenten master logopedie AJ 2011-2012 
 
 
 
i.o.v.  
Dr. Marjan Cosyns (promotor) 
Prof. Dr. John Van Borsel  
 
Universiteit Gent 
Logopedische & Audiologische wetenschappen 
UZ Gent (2P2) 
De Pintelaan 185 
9000 Gent 
marjan.cosyns@ugent.be  
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Appendix 2: Informed Consent 

 

Formulier waarmee de vrijwilliger zich akkoord verklaart om aan het onderzoek deel 

te nemen:  

INFORMED CONSENT 

 

 

Ik, 

………………………………………………………………………………………………… 

(naam + voornaam) verklaar hierbij op de hoogte gebracht te zijn betreffende de 

bedoelingen en de werkwijze van het onderzoek en ik begrijp de aard en het doel 

van het onderzoek waarvoor men mijn medewerking vraagt. Ik weet dat ik mijn 

deelname aan dit onderzoek op elk moment kan stopzetten. Hierbij ga ik akkoord om 

aan het onderzoek deel te nemen. 

 

Datum: ……./……../……. 

 

Handtekening van vrijwilliger:  
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Appendix 3: Gegevenslijst 

 

Gegevens controlepersonen 

Gelieve de gegevens in drukletters te noteren. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.  

 

Naam & voornaam: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht:   M/ V 

Geboortedatum: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Land van herkomst: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Seksuele geaardheid:     heteroseksueel – homoseksueel – biseksueel  

Beroep (laatst beoefend): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hebt u ooit al stemproblemen gehad? Ja / nee 

 Zo ja: welke? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Rookt u?: 1. Ja: 

   Aantal sigaren/sigaretten per dag gedurende ……..  jaar: …….. 

  2. Nooit 

  3. Vroeger gerookt: 

   Aantal sigaren/sigaretten per dag gedurende ……..  jaar: …….. 

Hebt u ooit al een behandeling met hormonen ondergaan? Ja / nee 

 Zo ja: welke hormonen en hoe lang? 

…………………………………………………………………………………..... 

Telefoonnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Appendix 4: IPA: ‘De noordenwind en de zon’ 

 

De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten 

wie de sterkste was van hun beiden. Juist op dat moment kwam 

er een reiziger aan, die gehuld was in een warme mantel. Ze 

kwamen overeen dat degene die het eerst erin zou slagen de 

reiziger zijn mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden 

geacht. De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen, 

maar hoe harder ie blies, des te dichter trok de reiziger zijn 

mantel om zich heen; en ten lange leste gaf de noordenwind 

het op. Daarna begon de zon krachtig te stralen, en hierop trok 

de reiziger onmiddellijk zijn mantel uit. De noordenwind moest 

dus wel bekennen dat de zon van hun beiden de sterkste was. 
 


