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1 Abstract 

The current study examined if a pitch increasing Praat-script could count as a 

predictor for the higher voice in male-to-female transsexuals after speech therapy.  

Eleven samples were presented to forty laypeople in a listening experiment. Each 

sample consisted of four voices, two of which were from the same transsexual and 

the other two were males matched on a basis of fundamental frequency. The male 

voices and the transsexuals’ voice before speech therapy were artificially increased 

with the Praat-script to the same frequency as the transsexual after speech therapy. 

The listeners had to identify the voices from the transsexual and justify their choice.  

A significant result was found, almost 70% of the assessments proved to be correct. 

The listeners based their decisions mainly on articulation, prosody and timbre. The 

artificial Praat-script possibly had some influence on the naturalness of the voice, but 

not to the extent that the voice-pairs could not be associated. Contrary to the 

previous study, the current results have shown that the Praat-script is in fact a good 

predictor for the higher voice and could be an asset to speech therapy. 

Het huidige onderzoek ging na of een grondtoonverhogend Praat-script als 

voorspeller kon dienen voor de hogere stem bij man-naar-vrouw transseksuelen na 

logopedische therapie. Een luisterexperiment werd opgezet waarin elf samples aan 

veertig niet-professionele luisteraars werden gepresenteerd. Elk sample bevatte vier 

stemmen, waarvan er twee van eenzelfde transseksueel afkomstig waren en twee 

van mannen gematcht op basis van grondtoonfrequentie. De stemmen van de 

mannen en de transseksueel vóór stemtherapie werden artificieel verhoogd naar 

dezelfde frequentie als de transseksueel na stemtherapie met behulp van het Praat-

script. De luisteraars moesten de stemmen afkomstig van de transseksueel 

identificeren en hun beslissing verklaren. Er werd een significant resultaat gevonden 

waarbij in bijna 70% van de beoordelingen een correcte associatie werd gemaakt. 

Hierbij baseerden de luisteraars zich voornamelijk op articulatie, prosodie en timbre. 

Het artificiële Praat-script oefende mogelijks een kleine invloed uit op de 

natuurlijkheid van een stem, maar niet dermate dat de stemmenparen niet meer 

geassocieerd konden worden. In tegenstelling tot vorig onderzoek, toonden de 

huidige resultaten aan dat het Praat-script wel een goede voorspeller is voor de 

hogere stem en in therapie een meerwaarde kan betekenen.  
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2 Inleiding 

Transseksualiteit is een probleem met de genderidentiteit, waarbij een persoon ervan 

overtuigd is dat zijn/haar psychologische geslacht het tegenovergestelde is van 

zijn/haar biologische geslacht. De persoon heeft een levenslange drang om tot het 

tegenovergestelde biologische geslacht te behoren en wil door de maatschappij ook 

als dusdanig waargenomen worden. De prevalentie van transseksualiteit wordt in 

België geschat op 1/18975. Het aantal man-naar-vrouw transseksuelen (1/12900) ligt 

hoger dan het aantal vrouw-naar-man transseksuelen (1/33800) (De Cuypere et al., 

2006). Twee belangrijke aspecten in de transitie van man-naar-vrouw zijn het 

uiterlijke voorkomen en de stem. Onderzoek van Van Borsel, De Cuypere en Van 

den Berghe (2001) heeft uitgewezen dat bij de perceptie van vrouwelijkheid het 

uiterlijke voorkomen kan compenseren voor een minder vrouwelijke stem. Men zag 

echter ook dat een niet-vrouwelijke stem een negatieve invloed heeft op de 

algemene waarneming van vrouwelijkheid. De balans tussen het uiterlijk en een 

aanvaardbare stem is belangrijk om door de samenleving als vrouw gepercipieerd te 

worden. Binnen een genderteam is het de rol van de logopedist om de stem van de 

man-naar-vrouw transseksueel aan te passen aan het toekomstige geslacht van de 

patiënt. Het belangrijkste doel binnen de therapie bij man-naar-vrouw transseksuelen 

is het verhogen van de fundamentele spreekfrequentie. Dacakis (2002) vond dat 

mannen met een gemiddelde fundamentele frequentie tussen 107 Hz en 146 Hz 

(range = 80–165 Hz) spreken. Voor vrouwen vond ze een gemiddelde fundamentele 

frequentie tussen 196 Hz en 224 Hz (range = 145-275 Hz). Er is dus een zekere 

overlappingszone tussen de fundamentele spreekfrequentie van mannen en vrouwen. 

Gelfer en Schofield (1998) gaven aan dat een fundamentele frequentie van 

156-160 Hz de perceptuele grens vormt tussen mannen en vrouwen. Volgens 

Dacakis (2002) lag die grens op 160-165 Hz. Dacakis (2000) onderzocht de 

langetermijneffecten van logopedische therapie bij tien man-naar-vrouw 

transseksuelen. Uit de resultaten bleek dat er gemiddeld een verhoging van 43 Hz 

(range = 10-78 Hz) mogelijk was via stemtherapie. Bralley, Bull, Gore en Edgerton 

(1978) en Kaye, Bortz en Tuomi (1993) vonden in hun single case study 

respectievelijk een verhoging van de fundamentele frequentie van 20 Hz en 34,7 Hz. 

Mount en Salmon (1988) zagen bij hun patiënt een verhoging van 95 Hz voor de 

fundamentele frequentie van de klinkers /i/, /a/ en /u/ na elf maanden therapie. 
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Door de recente ontwikkeling van computersoftware voor akoestische fonetiek rijst de 

vraag of zulke programma’s ook aangewend kunnen worden in klinische settings. 

Een toepassing met veel potentieel voor stemtherapie bij man-naar-vrouw 

transseksuelen, is het artificieel verhogen van de stem tot wat de therapeut als 

uiteindelijk resultaat voorziet. Alvorens de stemtherapie aan te vatten zou de 

therapeut zo aan de patiënt kunnen laten horen wat het uiteindelijke resultaat zou 

moeten worden. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee. Het geeft de 

patiënt niet alleen een idee hoe de stem zal klinken, het zorgt er ook voor dat er 

duidelijke therapiedoelen afgebakend kunnen worden. Bovendien kan het een hulp 

bieden aan mannelijke therapeuten voor wie het niet evident is de hogere stem te 

demonstreren. Alvorens dit echter in de praktijk kan toegepast worden, moet er 

nagegaan worden of een artificieel verhoogde stem wel vergelijkbaar is met de stem 

na therapie.  

In een vooronderzoek van Van Borsel, Dacakis en Corhals (2011) werd bij zeventien 

man-naar-vrouw transseksuelen nagegaan of de artificieel verhoogde en de stem na 

logopedische therapie vergelijkbaar waren met elkaar. Eerst werd bij alle patiënten 

de baseline voor de gemiddelde fundamentele frequentie vastgesteld. Hiervoor 

spraken alle patiënten de standaardtekst “De noordenwind en de zon” (International 

Phonetic Association, 1999) in. Na stemtherapie bepaalde men opnieuw de 

gemiddelde fundamentele frequentie van elke patiënt bij het lezen van dezelfde 

standaardtekst. De oorspronkelijke mannenstem werd vervolgens artificieel verhoogd 

via een Praat-script tot dezelfde toonhoogte die de transseksueel behaalde na 

therapie. Per patiënt werd dezelfde zin uit beide standaardteksten (na logopedische 

therapie en artificieel verhoogd) geselecteerd. Deze gepaarde stemmen werden aan 

twintig luisteraars aangeboden. Zij hadden geen voorkennis betreffende het doel van 

het onderzoek. In de eerste plaats werd gevraagd of de twee stemmen van dezelfde 

persoon afkomstig waren. Vervolgens werd gevraagd hoe gelijkend de opnames 

klonken. Hierbij moesten de luisteraars uit zes stellingen die kiezen die best bij hun 

mening aansloot. De antwoordmogelijkheden varieerden van “volledig gelijk” tot 

“volledig verschillend”. Achteraf werd een score aan de antwoorden toegekend voor 

de verdere statistische verwerking. De score varieerde van 0 (“volledig verschillend”) 

tot 5 (“volledig gelijk”). Indien de luisteraars een verschil opmerkten, werd hen 

gevraagd wat dit was. Daarna moesten de luisteraars paarsgewijs beoordelen welke 



8 
 

stem van beide het meest natuurlijk klonk. Ten slotte moesten ze aangeven hoe 

mannelijk of hoe vrouwelijk de stem klonk op een 7-puntenschaal gaande van 

“extreem mannelijk” (0)  tot “extreem vrouwelijk” (6). Uit de resultaten bleek dat 

slechts bij dertien van zeventien samenhorende samples meer dan de helft van de 

luisteraars de stemmen beschouwden als zijnde afkomstig van dezelfde spreker. 

Slechts bij één sample waren de luisteraars het daarover unaniem eens. De 

luisteraars hadden gemiddeld een score van 2,9 (range = 0,9-4,6) op de vraag hoe 

gelijkend de opnames klonken. Meer luisteraars vonden dat de therapeutisch 

verhoogde stem natuurlijker klonk dan de artificieel verhoogde stem. Wat 

mannelijkheid/vrouwelijkheid betrof, was er geen significant verschil tussen de scores 

die de luisteraars gaven aan de therapeutische en artificieel verhoogde stemmen. Er 

werd een significant hoge correlatie (Spearman’s rho = 0,874) tussen beide scores 

gevonden. Uit deze resultaten concludeerden de onderzoekers dat het artificieel 

verhogen van de toonhoogte een stemsample vrouwelijk kon doen klinken, maar dat 

de artificieel verhoogde stem mogelijks geen identieke weergave was van de stem 

die bereikt kon worden via logopedische therapie. De resultaten van het onderzoek 

konden vertekend zijn doordat de luisteraars een te zware lading toekenden aan de 

term “volledig gelijk’’ waardoor ze mogelijkerwijze de gelijkenis tussen de samples te 

streng beoordeelden. Daarnaast speelde de proefopzet hier misschien ook een rol in 

omdat er geen controlegroep werd geïncludeerd. 

Het huidige onderzoek wou dit onderzoek overdoen met een andere proefopzet. Het 

doel van dit onderzoek was eveneens om na te gaan in hoeverre een artificiële 

stemverhoging via een Praat-script als voorspeller kon dienen voor de stem die men 

via logopedische therapie verhoogde bij man-naar-vrouw transseksuelen. Het 

verschil in procedure t.o.v. Van Borsel et al. (2011) lag in het feit dat hier vier 

stemmen aangeboden werden. Twee daarvan waren afkomstig van eenzelfde man-

naar-vrouw transseksueel (logopedisch en artificieel verhoogd). De andere twee 

stemmen, die ook artificieel verhoogd werden, waren afkomstig van mannen die 

dezelfde gemiddelde fundamentele frequentie hadden als de man-naar-vrouw 

transseksueel vóór therapie. In totaal werd er elfmaal een kwartet van stemmen 

aangeboden aan veertig luisteraars. Zij kregen de opdracht de twee stemmen te 

identificeren die van dezelfde spreker afkomstig waren en te verklaren waarom ze de 

twee stemmen associeerden.  
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De hypothese was dat een stemverhoging via een Praat-script een representatieve 

voorspeller zou zijn voor de hogere stem bij man-naar-vrouw transseksuelen. Er 

werd verwacht dat niet-professionele luisteraars erin zouden slagen om het juiste duo 

uit elke set te selecteren op basis van stemkenmerken die eigen waren aan elke 

spreker. In het vooronderzoek van Van Borsel et al. (2011) werd reeds aangegeven 

dat luisteraars perceptueel een verschil waarnamen in graad van natuurlijkheid van 

artificiële en logopedisch verhoogde stemmen. Verwacht werd dat dit verschil ook in 

dit onderzoek zou waargenomen worden. De redenering was dat luisteraars die fout 

scoorden veeleer artificiële stemmen aan elkaar zouden linken dan dat ze een 

artificieel verhoogde stem van een mannelijke spreker zouden associëren met de 

natuurlijke stem van de man-naar-vrouw transseksueel na therapie.  

Uit de resultaten wilden de onderzoekers conclusies trekken i.v.m. met het gebruik 

van een Praat-script in logopedische therapie bij man-naar-vrouw-transseksuelen.    
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3 Methodologie 

Om te bepalen of een artificieel Praat-script een goede voorspeller was voor de 

hogere stem bij man-naar-vrouw transseksuelen na logopedische therapie, lieten de 

onderzoekers een panel van luisteraars naar elf samples luisteren. Elk sample 

bestond uit een set van vier stemmen die tweemaal na elkaar aangeboden werd. 

Eén stem was afkomstig van een man-naar-vrouw transseksueel na het volgen van 

logopedische therapie. Een andere stem was afkomstig van dezelfde man-naar-

vrouw transseksueel vóór logopedische therapie, maar waarvan de 

spreektoonhoogte artificieel verhoogd werd naar dezelfde frequentie als deze 

waarmee zij sprak na therapie. De twee overige stemmen waren afkomstig van twee 

verschillende mannelijke sprekers die van nature dezelfde fundamentele frequentie 

hadden als de man-naar-vrouw transseksueel vóór therapie. In hun stemopname 

werd de spreektoonhoogte echter ook artificieel verhoogd naar dezelfde frequentie 

als deze van de man-naar-vrouw transseksueel na therapie. De bedoeling was dat 

de luisteraars de twee stemmen van de man-naar-vrouw transseksueel konden 

selecteren uit het kwartet en dat ze deze twee stemmen herkenden als “afkomstig 

van eenzelfde persoon”. Na elk sample werd gevraagd op welke kenmerken de 

luisteraar zich bij elke selectie had gebaseerd. Vooraf werd goedkeuring voor het 

onderzoek gegeven door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Gent 

(project n° EC/2012/812_813). 

 

3.1  Voorbereiding van de luisteropzet 

Er werden geluidsfragmenten van elf transseksuele patiënten verzameld uit de 

databank van het genderteam van het Universitair Ziekenhuis van Gent. Bij alle 

patiënten werd genderdysforie gediagnosticeerd en allen hadden ze Nederlands als 

moedertaal. Geen van hen onderging stemverhogende chirurgie. De leeftijd van de 

sprekers varieerde van 18 jaar en 10 maanden tot 47 jaar en 6 maanden (gemiddeld 

34 jaar en 7 maanden). Elk geluidsfragment bestond uit één zin uit de standaardtekst 

“De noordenwind en de zon” (IPA, 1999). Per patiënt waren er twee 

geluidsfragmenten beschikbaar: één van de patiënt vóór logopedische therapie en 

één van de patiënt na logopedische therapie. Het geluidsfragment van de patiënt 

opgenomen vóór logopedische therapie werd artificieel verhoogd via een Praat-script 
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naar dezelfde frequentie die de patiënt bereikte na logopedische therapie. Een script 

is een bijkomend programma dat in Praat geprogrammeerd is. Hier ging het om een 

script dat uitsluitend de spreektoonhoogte, en dus niet de formantenstructuur, 

wijzigde in de stemhebbende fragmenten. Om de fundamentele frequentie van de 

patiënten na logopedische therapie te berekenen werd via Praat het 50ste percentiel 

van de grondtoonwaarden opgezocht. De mediaan en niet de gemiddelde 

fundamentele frequentie werd berekend om eventuele outliers in de opname niet te 

laten doorwegen. De mediane waarden in verband met spreektoonhoogte vóór en na 

logopedische therapie, alsook de verschillen tussen beide fundamentele frequenties, 

werden voor elke patiënt individueel uiteengezet in tabel 1. De gemiddelde mediane 

waarden van de patiënten vóór logopedische therapie was 114 Hz (range =  

87-139 Hz). Na logopedische therapie was dit 172,55 Hz (range = 135-207 Hz). Via 

logopedische therapie behaalden de patiënten gemiddeld een stijging in 

fundamentele frequentie van 58,55 Hz (range = 15-94 Hz). Het verschil tussen de 

gemiddelde mediane waarden van de fundamentele frequentie na logopedische 

therapie en na artificiële verhoging bedroeg gemiddeld slechts 0,63 Hz. 

Tabel 1. Toonhoogtekenmerken van elf man-naar-vrouw transseksuelen 

Volgnummer 

transseksuele 

spreker 

Spreek-

toonhoogte 

vóór 

logopedische 

therapie (Hz) 

Spreek-

toonhoogte na 

logopedische 

therapie (Hz) 

Toonhoogte-

verschil vóór en 

na logopedische 

therapie (Hz) 

Spreek-

toonhoogte na 

artificiële 

verhoging (Hz) 

Toonhoogte-

verschil vóór 

therapie en na 

artificiële 

verhoging (Hz) 

1 118 147* 29 150* 32 

2 101  189 88 189 88 

3 98  135* 37 134* 36 

4 139  154* 15 154* 15 

5 118 181 63 181 63 

6 100 182 82 181 81 

7 131 186 55 187 56 

8 124  207 83 207 83 

9 87 181 94 185 98 

10 128 188 60 189 61 

11 110   148* 38 148* 38 

Gemiddelde 114 Hz 172,55 Hz 58,55 Hz 173,18 Hz 59,18 Hz 

* De mediane grondtoonfrequentie lag lager dan de perceptuele grens tussen mannen en vrouwen (156-165 Hz). 
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Voor elk van de elf patiënten werden twee mannelijke sprekers gezocht die qua 

spreektoonhoogte overeenstemden met de oorspronkelijke spreektoonhoogte van de 

man-naar-vrouw transseksueel. Deze 22 proefpersonen werden verzameld via 

convenience sampling. De leeftijd van de sprekers varieerde van 18 jaar en 2 

maanden tot 65 jaar en 11 maanden (gemiddeld 23 jaar en 3 maanden). De 

proefpersonen spraken de volledige tekst “De noordenwind en de zon” (IPA, 1999) in 

in het Speech Lab van het UZ Gent (bijlage 1). Bij alle sprekers werd eenzelfde 

microfoon (Neutrik NC FXX) en mond-microfoon-afstand (17,5 cm) gehanteerd. De 

spraakstalen werden opgenomen met het Computerized Speech Lab (CSL, Kay 

Electronics Corporations, New Jersey) spraakanalysesysteem. Vervolgens werd de 

mediane fundamentele frequentie berekend via Praat volgens dezelfde methode als 

voor de transseksuele patiënten. De mediane waarden in verband met 

spreektoonhoogte van alle gematchte mannelijke sprekers zijn uiteengezet in tabel 2. 

Respectievelijk worden de mediane natuurlijke spreektoonhoogte, de mediane 

artificieel verhoogde spreektoonhoogte en het verschil tussen beide getoond. Het 

gemiddelde van de mediane fundamentele frequenties van de gematchte mannelijke 

sprekers bedroeg 113,82 Hz (range = 88-140 Hz). Het verschil in fundamentele 

frequentie tussen de man-naar-vrouw transseksuelen vóór logopedische therapie en 

hun match varieerde van 0 tot 2 Hz, met een gemiddeld verschil van 1 Hz. De stem 

van de mannelijke sprekers werd net zoals de stem van de man-naar-vrouw 

transseksuelen vóór therapie via het Praat-script verhoogd naar dezelfde frequentie 

als hun match na therapie. De stemmen van de mannelijke sprekers werden 

gemiddeld 59,36 Hz verhoogd (range = 14-97 Hz).   
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Tabel 2. Toonhoogtekenmerken van 22 mannelijke sprekers 

Volgnummer 

mannelijke 

sprekers 

Volgnummer 

gematchte 

transseksueel 

Spreek-

toonhoogte 

mannelijke 

sprekers (Hz) 

Artificieel 

verhoogde 

spreek-

toonhoogte (Hz) 

Toonhoogte-

verschil natuurlijke 

en artificiële stem 

(Hz) 

1 1 116   150* 34 

2 2 101  189 88 

3 3 98   134* 36 

4 4 138   154* 16 

5 5 117  181 64 

6 6 100  181 81 

7 7 131  187 56 

8 8 126  207 81 

9 9 89  185 96 

10 10 129  189 60 

11 11 110   148* 38 

12 1 120   150* 30 

13 2 100  189 89 

14 3 97   134* 37 

15 4 140   154* 14 

16 5 117  181 64 

17 6 99  181 82 

18 7 129  187 58 

19 8 122  207 85 

20 9 88  185 97 

21 10 127  189 62 

22 11 110   148* 38 

Gemiddelde - 113,82 Hz 173,18 Hz 59,36 Hz 

* De mediane grondtoonfrequentie lag lager dan de perceptuele grens tussen mannen en vrouwen (156-165 Hz). 

 

Het spraakfragment van de transseksuelen bestond telkens uit één zin uit de 

standaardtekst “De noordenwind en de zon” (IPA, 1999). Bij de gematchte 

mannelijke sprekers werd dezelfde zin geknipt uit het gehele spraakstaal via Praat. In 

totaal kwamen er drie verschillende zinnen voor in de dataset van de transseksuelen. 

De elf samples, bestaande uit drie verschillende zinnen, werden in gerandomiseerde 

volgorde aangeboden. Ook de volgorde van de stemmen (transseksueel na 

logopedische therapie, transseksueel artificieel verhoogd, match 1 verhoogd en 

match 2 verhoogd) werd in elk sample gerandomiseerd. 

De spraakstalen werden stuk voor stuk op een gelijke intensiteit gezet met behulp 

van een ander Praat-script. Elk zinsfragment duurde gemiddeld 5,39 seconden 
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(range = 3,84–8,14). Tussen elke stem in de set van vier stemmen werd een pauze 

van twee seconden ingelast. Na elke set werd er een pauze van vier seconden 

ingelast. Daarna werd diezelfde set opnieuw herhaald. Dit geheel van acht 

zinsfragmenten vormde één sample. 

 

3.2  Het luisterexperiment 

In totaal werden veertig luisteraars verzameld via convenience sampling. Zij hadden 

allen Nederlands als moedertaal. Bij dertig luisteraars was het hoogst behaalde 

diploma hoger onderwijs, bij de overige tien was dit secundair onderwijs. Geen van 

hen was opgeleid als logopedist. Er waren twintig vrouwen en twintig mannen. De 

leeftijd van de vrouwen varieerde van 21 jaar tot 26 jaar en 6 maanden (gemiddeld 

22 jaar en 9 maanden). De leeftijd van de mannen varieerde van 20 jaar en 9 

maanden tot 26 jaar en 10 maanden (gemiddeld 23 jaar 10 maanden). De mannen 

bleken iets ouder te zijn dan de vrouwen, maar niet significant (Mann-Whitney U test, 

Z = -1,740; p = 0,082). De luisteraars wisten op voorhand niets over de inhoud van 

de proefopzet. Ze kregen allen dezelfde instructie voorgelezen (bijlage 2). De 

samples werden met dezelfde intensiteit aangeboden in een rustige ruimte bij de 

luisteraars thuis. Hiervoor werd telkens dezelfde laptop (IBM ThinkPad T40 2374) en 

hoofdtelefoon (Sony MDR-ZX300R) gehanteerd.  

De luisteraars werden at random ingedeeld in twee groepen van twintig personen. 

De ene groep kreeg de samples aangeboden in volgorde van één tot elf, de andere 

groep in volgorde van elf tot één. In elke groep zaten tien mannen en tien vrouwen.  

Vooraf kregen de luisteraars een oefensample aangeboden zodat op die manier het 

hele proefopzet duidelijk werd en de luisteraars vertrouwd raakten met het 

experiment. Dit oefensample bestond uit vier vrouwelijke stemmen, afkomstig van 

drie masterstudenten van de Universiteit Gent van de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen, opleiding Logopedische en Audiologische 

Wetenschappen. Vervolgens werden de elf proefsamples aangeboden. 

Elke luisteraar kreeg aan het begin van het luisterexperiment een invulformulier 

waarop hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens en antwoorden kon noteren (bijlage 3). 

Aan de luisteraars werd gevraagd om per sample twee kruisjes te zetten in de tabel, 
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overeenkomstig met de stemmen waarvan zij dachten dat ze van eenzelfde persoon 

afkomstig waren. Elke set van vier stemmen werd tweemaal na elkaar aangeboden 

zodat de luisteraars hun antwoorden konden controleren en eventueel nog konden 

wijzigen. Na elk volledig sample hield de proefleider een korte pauze zodat de 

luisteraars “kort konden noteren waarop ze zich gebaseerd hadden om te bepalen 

dat deze twee stemmen van eenzelfde spreker afkomstig waren” 1. De proefleiders 

gaven vooraf en tijdens het experiment geen voorbeelden van mogelijke spraak- en 

stemkenmerken die daarbij als criterium zouden kunnen gelden. 

Nadat de luisteraars alle samples hadden beluisterd, werd hen gevraagd of ze, met 

uitzondering van het oefensample, “enkel vrouwen”, “enkel mannen” of “zowel 

vrouwen als mannen” gehoord hadden.  

Tot slot werd na afloop van het luisterexperiment de opzet van het onderzoek 

duidelijk uitgelegd aan de luisteraars.  

 

3.3  Foutentypes 

Voor de verwerking van de antwoorden op de vraag naar de twee stemmen van 

dezelfde spreker, werden behalve het aantal correcte antwoorden ook drie 

foutentypes bijgehouden. Deze werden uiteengezet in tabel 3. Zoals reeds vermeld 

in de inleiding werden er dus meer fouten van het type 1 en 2 verwacht dan van het 

type 3. 

Tabel 3. Foutentypering voor de beoordeling van de antwoorden van de luisteraars. 

Foutentype Selectie luisteraar 

Type 1 Artificieel verhoogde stem match 1 + artificieel verhoogde stem match 2 

Type 2 Artificieel verhoogde transseksuele stem + artificieel verhoogde stem match 1 of 2 

Type 3 Logopedisch verhoogde transseksuele stem + artificieel verhoogde stem match 1 of 2 

 

.  

                                                           
1
 Dit is een letterlijke weergave van de instructie die de luisteraars kregen. 
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4 Resultaten 

De meeste gegevens werden verwerkt met behulp van SPSS Statistics 19.00.1 voor 

Windows (IBM Corp., 2010). Wanneer het statistische programma R (R Core Team, 

2013) gehanteerd werd, staat dit expliciet vermeld. 

 

4.1  Interne consistentie 

De scores van de beoordelaars bleken voldoende intern consistent, met een 

Cronbach’s Alpha van 0,852 2. Hieruit kon afgeleid worden dat er geen luisteraars 

waren die afwijkend scoorden en dat de scores betrouwbaar waren voor verdere 

analyse.  

 

4.2  Volgorde-effect 

De beoordelaars werden vooraf in twee groepen ingedeeld. Groep 1 kreeg de 

samples aangeboden in volgorde van één tot elf en groep 2 kreeg de samples 

aangeboden in volgorde van elf tot één. Om na te gaan of er een verschil in score 

bestond tussen beiden, werden de juist gegeven antwoorden van de beoordelaars uit 

groep 1 en groep 2 met elkaar vergeleken. Er werd geen volgorde-effect vastgesteld. 

Een slechtere prestatie op een bepaald sample was dus niet te wijten aan eventuele 

aandachts- of concentratieproblemen. De beoordelaars uit groep 1 behaalden 

gemiddeld een score van 7,70 op 11 (range = 3-11; SD = 2,296), terwijl die van 

groep 2 gemiddeld 7,55 scoorden (range = 3-11; SD = 2,114). Statistische analyse 

toonde aan dat er geen significant verschil tussen beide groepen bestond (Mann-

Whitney U-test, Z = -0,287 en p = 0,774). Voor verdere analyse werden de twee 

groepen dus samengenomen.  

  

                                                           
2
 De interne consistentie is aanvaardbaar als alpha ≥ 0,70. 
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4.3  Verschil in score tussen mannen en vrouwen 

Daarnaast werd ook een eventueel verschil in score tussen mannen en vrouwen 

onderzocht. Mannen behaalden gemiddeld 7,20 (range = 3-11; SD = 2,668), vrouwen 

8,05 (range = 5-11; SD = 1,504). Vergelijking van het aantal juist gegeven 

antwoorden toonde geen significant verschil aan tussen beiden (Mann-Whitney U-

test, Z = -0,944, p = 0,345). Voor de verdere statistische verwerking werd er dan ook 

geen onderscheid meer gemaakt op basis van het geslacht van de beoordelaar.  

 

4.4  Verschil in score tussen verschillende opleidingsniveaus 

Aan de veertig beoordelaars werd hun hoogste opleidingsniveau gevraagd. Ze 

konden een selectie maken uit lager, secundair of hoger onderwijs. Dertig luisteraars 

hadden als hoogst behaalde diploma hoger onderwijs. Zij scoorden gemiddeld 7,47 

(range = 3-11; SD = 2,24). Tien luisteraars hadden een diploma secundair onderwijs 

en scoorden gemiddeld 8,10 (range = 4-11; SD = 2,025). Niemand had enkel een 

diploma lager onderwijs. De Mann-Whitney U-test werd gehanteerd om na te gaan of 

er een verschil was tussen de individuele scores van beoordelaars met een 

verschillend opleidingsniveau. De resultaten waren niet significant (Z = -0,727 en  

p = 0,467). Voor verdere analyse werd geen rekening gehouden met het 

opleidingsniveau van de beoordelaars.  

 

4.5  Totaal aantal correcte en foutieve antwoorden 

De antwoorden van de luisteraars werden geanalyseerd en gecategoriseerd volgens 

de foutentypering vermeld in tabel 3. In tabel 4 wordt per sample het aantal juist 

gegeven antwoorden en het aantal fouten van het type 1, type 2 en type 3 

weergegeven. De statistische verwerking van het totaal aantal correcte en foutieve 

antwoorden gebeurde met behulp van het programma R (R Core Team, 2013). 

Elk sample werd gemiddeld door 69,32% luisteraars (27,73/40, range = 18-37) juist 

beoordeeld. Sample 3 en 10 werden het vaakst correct beoordeeld, met name door 

92,5% van de luisteraars (37/40). Bij sample 6 en 11 konden minder dan de helft van 
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de luisteraars, respectievelijk 47,5% (19/40) en 45% (18/40), de artificieel en 

logopedisch verhoogde stem van de man-naar-vrouw transseksueel linken.  

  Tabel 4. Totaal aantal correcte antwoorden en het voorkomen van elk foutentype per sample. 

Sample TAC Foutentype 1 Foutentype 2 Foutentype 3 

1 33 5 0 2 

2 24 3 13 0 

3 37 2 1 0 

4 31 0 1 8 

5 33 6 1 0 

6 19 3 12 6 

7 28 7 2 3 

8 24 8 7 1 

9 21 9 6 4 

10 37 2 0 1 

11 18 12 8 2 

Totaal  
( . /440) 

305 57 51 27 

  135 

Om na te gaan of het grondtoonverhogend Praat-script een goede voorspeller was 

voor de stem na logopedische therapie, werd het totaal aantal correcte antwoorden 

(=TAC) van alle beoordelaars samengeteld. De hoogst behaalbare score bedroeg 

440 (de 40 beoordelaars konden elk een maximumscore van 11 behalen). De hele 

groep scoorde samen 305/440 of 69,32% correct. De binomiaal test wees uit dat dit 

resultaat niet aan het toeval te wijten was (p < 0,001). Dit statistisch zeer sterk 

significant resultaat werd gestaafd door het 95% betrouwbaarheidsinterval rond de 

proportie te berekenen. Op basis van kansberekening werd verwacht dat de 

luisteraars ongeveer 73 keer correct zouden scoren (1/6 van 440) 3 . Indien de 

verwachte waarde niet binnen het betrouwbaarheidsinterval van de behaalde score 

lag, kon besloten worden dat er een statistisch significant resultaat was (p < 0,05). 

De verwachte waarde 0,17 (73/440) lag effectief ver buiten het interval [0,65-0,74] 

van de behaalde score. 

De fouten die de luisteraars maakten waren voor 12,95% van het eerste type 

(57/440), voor 11,59% van het tweede type (51/440) en voor 6,14% van het derde 

                                                           
3
 Er was 1/6 kans op het geven van een correct antwoord en op foutentype 1. Er was telkens 2/6 kans op 

foutentype 2 en 3 (artificieel of logopedisch verhoogde stem gecombineerd met match 1 of match 2) 



19 
 

type (27/440). Voor elk foutentype werd het 95% betrouwbaarheidsinterval rond de 

proportie berekend. Het bleek inderdaad statistisch significant dat de luisteraars 57 

keer een type 1 fout maakten. De verwachte waarde 0,17 lag net buiten het 

betrouwbaarheidsinterval (BI = 0,09-0,16). Het was eveneens significant dat type 2 

maar 51 keer voorkwam (verwachte waarde = 0,33; BI = 0,07-0,16) en type 3 slechts 

27 keer (verwachte waarde = 0,33; BI = 0,02-0,11). Het aantal gemaakte fouten per 

type was dus telkens significant minder dan wat verwacht werd. 

 

4.6  Artificiële invloed van het Praat-script 

Om een eventuele artificiële invloed van het grondtoonverhogende Praat-script te 

onderzoeken bij de foutief gegeven antwoorden, werd opnieuw in R het 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond de proportie berekend voor elk foutentype. Ditmaal 

werd dit interval echter niet berekend ten opzichte van het totaal aantal gegeven 

antwoorden, maar enkel ten opzichte van het totaal aantal gemaakte fouten. De 

fouten die de luisteraars maakten waren dus voor 42,22% van het eerste type 

(57/135), voor 37,78% van het tweede type (51/135) en voor 20% van het derde type 

(27/135).  

Uit deze resultaten bleek dat type 1 significant vaak voorkwam ten opzichte van het 

totaal aantal gemaakte fouten (verwachte waarde = 0,2; BI = 0,35-0,49). Het aantal 

keer dat de luisteraars een fout van het type 2 maakten, was aan het toeval te wijten 

(verwachte waarde = 0,4; BI = 0,30-0,46). De luisteraars maakten wel significant 

weinig fouten van het type 3 (verwachte waarde = 0,4; BI = 0,11-0,28). 

Via bovenvermelde resultaten werd de hypothese, die voorafgaandelijk gesteld was, 

bevestigd: foutentype 1 kwam meer voor dan foutentype 2, dat op zijn beurt meer 

voorkwam dan foutentype 3. 

 

4.7  Invloed van het aantal Hertz verhoging 

Er werd nagekeken of de hoeveelheid verhoging een invloed had op de beoordeling 

van de luisteraars. Zo werd onderzocht of er bij een stem die meer verhoogd was, 
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eventueel slechter gescoord werd.  Uit de resultaten bleek dat de correlatie tussen 

TAC en de mate van logopedische stemverhoging bij transseksuelen niet significant 

was (Spearman’s rho, rs = -0,453; p = 0,162). Identiek dezelfde resultaten werden 

teruggevonden betreffende de correlatie tussen TAC en de mate van artificiële 

stemverhoging. Dit was een logisch resultaat aangezien de Spearman correlatie 

werd toegepast op de rangen van de resultaten. De rangorde bij het aantal Hertz 

logopedische en artificiële stemverhoging bij de elf man-naar-vrouw transseksuelen 

was dezelfde. 

 

4.8  Invloed van spreektoonhoogte  

Vooreerst werd onderzocht of de spreektoonhoogte na therapie en na artificiële 

verhoging invloed had op de beoordeling van de luisteraars. Hierbij werd geen 

significante correlatie gevonden tussen TAC en de spreektoonhoogte na therapie 

(Spearman’s rho, rs = -0,213; p = 0,529) en evenmin tussen TAC en de 

spreektoonhoogte na artificiële verhoging (Spearman’s rho, rs = -0,103; p = 0,762). 

Vervolgens werd ook nagegaan of de grootteorde van de oorspronkelijke 

spreektoonhoogte van belang was. Ook hier bleek er geen significante correlatie 

tussen TAC en de originele spreektoonhoogte van de man-naar-vrouw-

transseksuelen (Spearman’s rho, rs = 0,321; p = 0,336) te zijn.  

 

4.9  Inschatting van het geslacht van de sprekers 

Aan de veertig beoordelaars werd na afloop van het luisterexperiment gevraagd of ze 

dachten dat ze “enkel vrouwen”, “enkel mannen” of “zowel vrouwen als mannen” 

gehoord  hadden. Geen van de luisteraars dacht dat het enkel vrouwen waren. Elf 

luisteraars meenden enkel mannen gehoord te hebben (27,5%), de overige 

negenentwintig luisteraars (72,5%) waren van mening dat er zowel mannen als 

vrouwen aan het woord waren.  
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4.10 Perceptuele kenmerken waarop luisteraars zich baseerden 

Om te weten te komen op basis waarvan de luisteraars twee stemmen als identiek 

beschouwden, werd een inventaris met de perceptuele beoordelingen van de 

luisteraars opgesteld. Hierbij werd enkel gewerkt met de kenmerken die de 

beoordelaars hadden gegeven bij correct geassocieerde stemmenkoppels. Deze 

kenmerken werden geïnterpreteerd door de onderzoekers en omgezet in de eraan 

verbonden logopedische vakterm (bijlage 4). Op die manier ontstond een lijst van 

vijftien stem- en spraakkenmerken die als criteria voor perceptuele overeenkomst 

gebruikt werden. Deze kenmerken waren: adempauze, articulatie, dialect/accent, 

exclusie, gok, homoseksueel, identiek/kopie, jonger/ouder klinkende stem, nasaliteit, 

prosodie, stemkwaliteit, stemtimbre, toonhoogte, vrouwelijk, geslacht en andere. 

Voor elk sample werd in absolute getallen berekend hoe vaak een kenmerk werd 

aangegeven als reden voor het linken van twee stemmen. 

 

4.10.1  Articulatie 

Algemeen werd waargenomen dat de luisteraars zich vaak baseerden op de 

articulatie van de spreker. In totaal werd een aandeel van 26,53% teruggevonden 

voor het spraakkenmerk “articulatie” (113/426) als reden voor het koppelen van twee 

stemmen. Articulatie als identificatiecriterium werd nog verder ingedeeld in articulatie 

van de spreker in het algemeen en articulatie van specifieke klanken, zoals /s/ en /r/. 

Zo werd in sample 1 in 54,55% van de beoordelingen (18/33) van de luisteraars 

waargenomen dat de stemmen gekoppeld waren op basis van de /s/-klank. In 

sample 10 gaven 21,62% van de luisteraars (8/37) aan dat ze een associatie gelegd 

hadden tussen de stemmen op basis van de /r/-klank. 

 

4.10.2  Prosodie 

Ook prosodische spraakkenmerken zoals spreeksnelheid, intonatie en dynamiek 

(luidheid) werden gerapporteerd als bepalende factoren voor identificatie van een 

spreker. Prosodie werd in 16,67% van de antwoorden (71/426) van de luisteraars 

teruggevonden. Het grootste aandeel (9,39%, 40/426) hiervan was terug te brengen 

op de spreeksnelheid. Spreeksnelheid werd in sample 3 door 43,24% van de 
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luisteraars (16/37) aangegeven als frappant kenmerk. Ook in sample 2 zeiden 25% 

van de luisteraars (6/24) dat dit een bepalende factor was. 

 

4.10.3  Stemtimbre en toonhoogte 

Naast spraakkenmerken, werden ook stemkenmerken opgemerkt. Zowel stemtimbre 

als toonhoogte werden verscheidene keren naar voor geschoven als reden waarom 

de luisteraars dachten dat twee stemmen van eenzelfde spreker afkomstig waren. 

Het kenmerk stemtimbre kwam voor bij 10,56% van de reacties (45/426). Vooral in 

sample 3 viel dit kenmerk op, daar het door 29,73% van de beoordelaars (11/37) 

werd aangegeven. In totaal dook bij 5,16% van de reacties (22/426) het antwoord 

toonhoogte op. 

 

4.10.4  Dialect 

Vaak speelde een dialectinvloed een cruciale rol bij de beslissing van de 

beoordelaars. In 10,33% van de beoordelingen (44/426) gaven de luisteraars 

“dialect” op als bepalende factor. Dit was vooral het geval in sample 2, 4 en 7 waar 

het kenmerk respectievelijk door 25% (6/24), 29,03% (9/31) en 21,43% (6/28) van de 

luisteraars werd opgemerkt en gebruikt als identificatiecriterium.  

 

4.10.5  Exclusie 

Tot slot kwamen de beoordelaars in 7,75% van de gevallen (33/426) via exclusie tot 

de juiste combinatie. Deze luisteraars indiceerden dat de stemmen van de 

mannelijke sprekers niet overeenstemden met die van de man-naar-vrouw 

transseksueel. Ze brachten echter geen reden aan waarom de artificieel en 

logopedisch verhoogde stem wél van eenzelfde spreker afkomstig waren.  
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5 Discussie 

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of een grondtoonverhogend Praat-

script zou kunnen dienen als voorspeller van de hogere stem bij man-naar-vrouw 

transseksuelen. De resultaten pleitten sterk in het voordeel van het Praat-script. 

Enerzijds bleek dat bij het auditief vergelijken de artificieel verhoogde stemmen in 

bijna 70% van de gevallen correct gekoppeld konden worden aan de logopedisch 

verhoogde stemmen en dat dit statistisch een zeer sterk significant resultaat was. 

Anderzijds kwam elk foutentype significant minder voor dan mathematisch verwacht 

werd. Bij de beoordelingen bleken de volgorde van aanbieding, geslacht en 

opleidingsniveau geen invloed te hebben. Deze resultaten impliceerden dat een 

dergelijk Praat-script in de toekomst geïntegreerd kan worden in logopedische 

therapie. Er moet echter wel rekening gehouden worden met onderstaande 

bemerkingen.  

 

5.1 Uitschieters in de resultaten 

Bij de analyse van het aantal correcte luisteraarsoordelen per sample werd gezien 

dat bij twee van de elf samples opvallend minder goed gescoord werd, namelijk bij 

samples 6 en 11. Aangezien een volgorde-effect werd uitgesloten, konden de 

mindere resultaten hier niet aan te wijten zijn. Daarom werd nagegaan of er aan de 

hand van de perceptuele beoordelingstabel conclusies getrokken konden worden 

met betrekking tot beide resultaten. Er werd eerst gekeken naar de kenmerken die 

opgemerkt werden door de luisteraars die de samples juist beoordeelden. 

Vervolgens werd dit vergeleken met de kenmerken die de luisteraars, die fout waren, 

opschreven (bijlage 5). 

Bij sample 6 werden articulatie (algemeen + specifieke kenmerken) en prosodie met 

respectievelijk 5 (26,31%, 5/19) en 6 keer (31,58%, 6/19) het meest aangegeven bij 

de juiste antwoorden. Wanneer vervolgens gekeken werd naar de antwoorden van 

de luisteraars die fout waren, was er geen opvallend kenmerk vast te stellen. Zowel 

articulatie (4/21), exclusie (4/21), stemkwaliteit (5/21) als prosodie (6/21) werden in 

vergelijkbare mate opgegeven als reden voor discriminatie met respectievelijk 
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19,05%, 19,05%, 23,81% en 28,57%. Ongeveer een kwart van hen (5/21) gaf aan 

gegokt te hebben. Niemand van de beoordelaars die juist scoorden, had gegokt. 

Na het beluisteren van sample 11 werd door 33,33% van de luisteraars die correct 

antwoordden (6/18) 4 , opgeschreven dat articulatie (algemeen + specifieke 

kenmerken) een discriminerende rol speelde. Bij de luisteraars die foutief 

antwoordden, was dit 22,73% (5/22)5. Het was markant dat nasaliteit door 22,22% 

van de correct scorende luisteraars (4/18) werd opgemerkt. Enkel in dit sample werd 

nasaliteit zo vaak aangegeven als reden voor het koppelen van twee stemmen. 

Wanneer vervolgens gekeken werd naar de antwoorden van de luisteraars die fout 

waren, zag men dat geen van hen nasaliteit in het spraakstaal had vastgesteld. 

Daarnaast hadden deze laatstgenoemden zich ook verkeerdelijk gebaseerd op 

prosodie (31,82%, 7/22), met spreeksnelheid als voornaamste component (18,18%, 

4/22). Zij die een juiste beoordeling maakten, baseerden zich voor 16,67% (3/18) op 

prosodie. Hierbij vernoemden zij geen enkele keer spreeksnelheid. 

Dat deze twee samples minder goed beoordeeld werden, lag misschien aan het feit 

dat er geen enkel specifiek stem- en/of spraakkenmerk opvallend was voor de 

luisteraars. In sample 6 baseerden zowel de correcte als de incorrecte luisteraars 

zich ongeveer even vaak op articulatie. De articulatie van de sprekers was dus 

waarschijnlijk niet dermate verschillend dat de luisteraars hun oordeel hierop konden 

funderen. De incorrect scorende luisteraars leken zich echter meer gefocust te 

hebben op een zekere graad van heesheid bij twee stemmen, namelijk 19,05% 

(4/21) ten opzichte van 5,26% (1/19) van de luisteraars. Ook in sample 11 gaven de 

correct en incorrect scorende luisteraars articulatie bijna even vaak aan als factor in 

hun beslissing. Wat ook hier betekende dat er geen groot verschil in de articulatie 

van de sprekers bestond. Nasaliteit was waarschijnlijk wel een bepalende factor in dit 

sample, daar het niet opgemerkt werd door de foutief scorende luisteraars. Zij 

baseerden zich meer op prosodische kenmerken, wat de juiste luisteraars minder 

deden. 

 

                                                           
4
 Eénzelfde luisteraar gaf zowel articulatie als articulatie van /s/ aan, vandaar 6/18 i.p.v. 7/18. 

5
 Eénzelfde luisteraar gaf zowel articulatie van /s/ als /r/ aan, vandaar 5/22 i.p.v. 6/22 
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5.2  Artificiële invloed van het Praat-script 

Om te beginnen is het belangrijk te vermelden dat het artificiële Praat-script de 

natuurlijkheid van een stem niet dermate aantastte dat de stemmenparen van de 

man-naar-vrouw transseksueel niet meer geassocieerd konden worden.  Het was 

namelijk een zeer sterk significant resultaat dat de luisteraars in 69,32% van de 

beoordelingen correct scoorden. Bovendien selecteerden de luisteraars voor 92% de 

correcte combinatie (305/332) wanneer ze de logopedisch verhoogde stem 

koppelden met een artificiële. Voor slechts 8% werd deze natuurlijke stem 

verkeerdelijk met een andere artificieel verhoogde stem geassocieerd (27/332). 

Wanneer de luisteraars de samples foutief beoordeelden, oefende de artificiële 

component van het Praat-script wellicht een lichte invloed uit aangezien foutentype 3 

significant weinig voorkwam. Met andere woorden, de luisteraars linkten de 

logopedisch verhoogde stem opvallend weinig aan een artificieel verhoogde 

mannenstem. Bij een foutief antwoord viel het dan ook op dat vooral de artificiële 

stemmen gerelateerd werden (108/135). De kans was mathematisch anderhalve 

keer 6  groter dat twee artificiële stemmen geassocieerd werden dan dat een 

natuurlijke en een artificiële stem gelinkt werden. Via kansberekening werd dus 

verwacht dat bij een totaal van 135 foutieve beoordelingen, 81 fouten van het type 1 

en 2 zou zijn en 54 fouten van het type 3. Hier werd echter opgemerkt dat 

foutentypes 1 en 2 vier keer meer voorkwamen dan foutentype 3 (108 t.o.v. 27).  

Daarbij was verhoudingsgewijs vooral de bijdrage van foutentype 1 van belang, 

aangezien dit significant veel voorkwam t.o.v. het totaal aantal gemaakte fouten. De 

luisteraars onderscheidden dus twee-aan-twee de juiste stemmenparen, maar 

selecteerden uiteindelijk het verkeerde paar. Mogelijks probeerden sommige man-

naar-vrouw transseksuelen reeds vóór therapie iets vrouwelijker te klinken door 

bijvoorbeeld hun articulatie aan te passen. Tijdens logopedische therapie werd een 

vrouwelijke articulatie genuanceerd aangeleerd. Door dit nuanceverschil werden de 

twee stemmen misschien niet gepercipieerd als afkomstig van eenzelfde persoon. 

Bovendien had de man-naar-vrouw transseksueel vóór therapie wellicht al een iets 

hogere formantenstructuur dan de andere twee mannen door vrouwelijker te willen 

                                                           
6
 Wanneer het aantal correcte beoordelingen buiten beschouwing werd gelaten, was de gezamenlijke kans op 

type 1 en 2 3/5. Er was 2/5 kans op een fout van het type 3. De verhouding van type 1 en 2 t.o.v. 3 is dus 3/2.  
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klinken. Haar formantenstructuur was na therapie wellicht nog hoger, terwijl die van 

de mannen steeds laag bleef. Misschien namen de luisteraars dit verschil onbewust 

waar (zie verder). Bovenstaande redenen kunnen eventueel verklaren waarom de 

luisteraars veeleer de twee mannenstemmen associeerden. Verder onderzoek is hier 

echter aangewezen. 

Net zoals in het vooronderzoek van Van Borsel et al. (2011) namen de luisteraars de 

therapeutisch verhoogde stem wellicht natuurlijker waar dan de artificiële stemmen 

uit de controlegroep, waardoor ze een discrepantie maakten tussen beide. In het 

totaalonderzoek was de artificiële component van het Praat-script echter niet 

doorslaggevend voor de beoordelingen van de luisteraars. 

 

5.3  Invloed van het aantal Hertz verhoging en de spreektoonhoogte 

Uit de resultaten bleek dat er noch een correlatie bestond tussen de oorspronkelijke 

spreektoonhoogte en het totaal aantal correcte antwoorden (=TAC), noch tussen de 

spreektoonhoogte na logopedische therapie en TAC, noch tussen het aantal Hertz 

verhoging en TAC. 

De oorspronkelijke en uiteindelijke spreektoonhoogte van de patiënt oefenden dus 

geen invloed uit op de werking van het Praat-script. Dit houdt in dat therapeuten het 

Praat-script in de toekomst kunnen hanteren bij elke patiënt die zich aanmeldt, 

onafhankelijk van zijn spreektoonhoogte, om zo een voorspelling te geven van hoe 

de stem in een later stadium van de geslachtsverandering zal klinken.  

De artificieel verhoogde stem bleek ook representatief te zijn voor de logopedisch 

verhoogde stem, ongeacht het aantal Hertz waarmee de oorspronkelijke stem 

artificieel verhoogd werd. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het aantal Hertz 

verhoging geen invloed uitoefende op de kwaliteit van de toonhoogteverhoging via 

het Praat-script. Aangezien er vele interindividuele verschillen zijn tussen sprekers, 

kan niet exact voorspeld worden hoeveel Hertz de stem van een man-naar-vrouw 

transseksueel zal verhogen na logopedische therapie. In dit onderzoek werd een 

range van 15-94 Hz gevonden, wat overeenstemde met de gevonden cijfers (10–95 

Hz) in de literatuur (zie inleiding). Het is interessant om te weten dat het Praat-script 
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een realistisch beeld van de stem na therapie kan geven, ongeacht het aantal Hertz 

verhoging. In therapie is een verhoging van ±40 Hz een haalbare doelstelling.  

De opmerking dient gemaakt te worden dat er een negatieve trend waarneembaar 

was tussen het aantal Hertz verhoging en TAC. Hoe meer de stem artificieel 

verhoogd werd, hoe lager het TAC voor dat sample was. Deze trend 

correspondeerde niet met een significante correlatie. Misschien lag dit aan het 

beperkt aantal samples die beoordeeld werden. Er kan in de toekomst onderzocht 

worden of er een drempelwaarde bestaat. Dit is een waarde waarbij luisteraars 

opmerkelijk slechter scoren eens deze overschreden wordt. Zo kan de stem van 

verschillende sprekers met eenzelfde spreektoonhoogte verhoogd worden met 10–

100 Hz (een iets bredere range dan de reeds gevonden range bij 

toonhoogteverhoging), met een stapgrootte van 5 Hz. Indien een drempelwaarde 

ontdekt wordt, weet men dat vanaf een verhoging met die waarde, de met het Praat-

script artificieel verhoogde stem niet meer representatief is voor de logopedisch 

verhoogde stem. 

In het huidige onderzoek werd reeds nagegaan of een eventuele drempel kon 

vastgesteld worden. Hiervoor werden per sample enkel de beoordelingen gebruikt 

van luisteraars die toonhoogte exclusief als identificatiecriterium hanteerden. Als de 

negatieve trend te wijten zou zijn aan de kwaliteit van het grondtoonverhogend Praat-

script, zou zeker een drempelwaarde teruggevonden worden bij die luisteraars omdat 

zij zich expliciet baseerden op toonhoogte. De scores van het absoluut aantal 

luisteraars die incorrect antwoordden, werd afgetrokken van de scores van zij die 

correct scoorden. Zo waren positieve resultaten te wijten aan meer correcte 

beoordelingen dan foutieve. Bij negatieve resultaten domineerde het aantal keer dat 

luisteraars zich verkeerdelijk op toonhoogte baseerden (figuur 1). Het verschil tussen 

beide werd bekeken om een eventueel keerpunt op te merken waarbij het aantal 

incorrecte antwoorden de bovenhand nam van het aantal correcte antwoorden. De 

luisteraars baseerden zich gemiddeld 1,73 keer correct exclusief op toonhoogte 

(range = 0-4). Incorrect was dit 0,55 (range = 0-2). De verdeling bleek bimodaal en er 

werd geen drempelwaarde gevonden. Het aantal beoordelingen dat exclusief op 

toonhoogte gericht was, was echter zeer beperkt (25/440). Daardoor kon er nog niet 

met zekerheid geconcludeerd worden of er al dan niet een drempelwaarde bestaat.  
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Figuur 1: Verschil tussen het aantal keer dat luisteraars zich correct en incorrect expliciet op toonhoogte 
baseerden bekeken t.o.v. het aantal Hertz verhoging van de stem van de man-naar-vrouw transseksueel. 

 

5.4  Inschatting van het geslacht van de sprekers 

Na afloop van het experiment moesten de luisteraars beoordelen of ze enkel 

vrouwen, enkel mannen, of beiden gehoord hadden. Deze vraag werd pas helemaal 

aan het eind van het luisterexperiment en niet na elk sample gesteld, om bias te 

vermijden. Zij mochten immers in geen geval weten dat het onderzoek over 

transseksuelen handelde. Deze werkwijze bracht echter de beperking met zich mee 

dat niet geweten was op welke samples en kenmerken de luisteraars zich precies 

baseerden om te oordelen dat er ook vrouwen aan het woord waren. Zo meenden 

72,5% van de luisteraars dat ze zowel mannen als vrouwen waargenomen hadden. 

Dit was een overgrote meerderheid, wat wil zeggen dat wellicht verscheidene man-

naar-vrouw transseksuelen wel degelijk als vrouw gepercipieerd werden.  
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Aangezien de perceptuele grens qua grondtoon tussen mannen en vrouwen bij 156 à 

165 Hz ligt (Dacakis, 2002; Gelfer & Schofield, 1998), was het enigszins opmerkelijk 

dat toch 27,5% van de luisteraars enkel mannen meenden te percipiëren. Zeven van 

de elf man-naar-vrouw transseksuelen spraken namelijk met een gemiddelde 

mediane grondtoonfrequentie die hoger was dan 156 én 165 Hz (zie tabel 1). Deze 

waarneming bevestigde wat andere auteurs (de Bruin, Coerts & Greven, 2000; 

Dacakis, 2002; Van Borsel, Janssens & De Bodt, 2007) reeds vermeldden: 

toonhoogte alleen volstaat niet om een geslachtsdiscriminatie te maken. De elf 

luisteraars die aangaven enkel mannen te horen, moesten zich dus op andere 

spraak- en stemkarakteristieken dan toonhoogte gebaseerd hebben. Günzburger 

(1995) verklaarde twee perceptueel waarneembare hoofdverschillen tussen mannen- 

en vrouwenstemmen a.d.h.v. anatomisch-fysiologische kenmerken. Om te beginnen 

beschreef ze het verschil in toonhoogte tussen beide stemmen. Mannen hebben 

grotere en dikkere stembanden dan vrouwen. Hierdoor hebben zij een lagere 

fundamentele frequentie wat akoestisch overeenstemt met een lagere 

spreektoonhoogte (=laryngaal fenomeen). Vervolgens beschreef ze ook een verschil 

in de resonatorische kenmerken van de stem (=supralaryngaal fenomeen). Door de 

langere anatomische bouw van het mondkeelkanaal bij mannen, zijn de 

formantfrequenties daar lager. De formanten zijn perceptueel het best waarneembaar 

tijdens het uiten van vocalen en dus ook tijdens spraak. Een grondtoonverhogend 

Praat-script werkt enkel in op de grondtoon en niet op deze formantenstructuur. De 

formantenstructuur, die lager blijft, lokt wellicht de perceptuele waarneming van een 

mannelijke spreker uit. Een mogelijke oorzaak voor de keuze van die elf luisteraars 

kan dus gezocht worden bij de resonatorische kenmerken van de stem. 

In de literatuur werden de volgende kenmerken reeds naar voor geschoven om een 

stem eerder als vrouwelijk te percipiëren: een grotere range in fundamentele 

spreekfrequentie, een verhoogd gebruik van een opwaartse stembuiging, het 

vermijden van een neerwaartse stembuiging, meer intonatievariabiliteit, een 

verhoogde hoofdresonantie, verandering in mondopening, lipronding en 

tongplaatsing, meer ‘breathiness’ en stillere spraak (Dacakis, 2002). Dit waren ook 

de doelstellingen die de Bruin et al. (2000) vooropstelden in stemtherapie bij man-

naar-vrouw transseksuelen. Daarnaast vermeldden zij ook dat een nauwkeurige 

articulatie met een relatief kleine inkorting van de vocale tractus bijdraagt tot een 
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vrouwelijke perceptie van de stem. Van Borsel et al. (2007) bevestigden dat 

‘breathiness’, een aspect van stemkwaliteit dat gekenmerkt wordt door een hoorbare 

frictie van de ademlucht als gevolg van een onvolledige sluiting van de stembanden, 

een kenmerk was waardoor een stem vrouwelijk werd bevonden. Günzburger (1995) 

vond bij man-naar-vrouw transseksuelen een verhoogde waarde van de derde 

formant (F3) op woord- en zinsniveau. Wellicht verkleinden de transseksuelen in haar 

onderzoek onbewust of bewust de grootte van hun mondholte, waardoor de 

resonantie vergrootte. Zo kwamen ze perceptueel vrouwelijker over. Volgens Carew, 

Dacakis en Oates (2007) is orale resonantietherapie effectief om de stem van man-

naar-vrouw transseksuelen vrouwelijker te doen klinken. Zij gaven 10 man-naar-

vrouw transseksuelen gedurende 5 weken therapie, a rato van 1 sessie per week. Uit 

akoestische metingen bleek dat bij alle patiënten zowel de fundamentele frequentie 

als de formantenfrequenties toegenomen waren. Na therapie bleken zowel de 

patiënten zelf als een luisteraarspanel de stemmen vrouwelijker te percipiëren.  

Mogelijks pasten enkele man-naar-vrouw transseksuelen in dit onderzoek één of 

meerdere van de bovenstaande strategieën toe. Zo kregen de meeste luisteraars de 

indruk dat er zowel mannen als vrouwen aan het woord waren. In het huidige 

onderzoek werden echter geen akoestische metingen verricht, aangezien niet 

geweten was op welke stemmen de luisteraars hun oordeel baseerden. In 

vervolgonderzoek kan men nagaan op welke kenmerken de luisteraars zich specifiek 

baseerden om te bepalen of de stemmen afkomstig waren van mannen of vrouwen.  

 

5.5  Perceptuele kenmerken waarop luisteraars zich baseerden 

5.5.1 Articulatie en dialectinvloed 

Er dient opgemerkt te worden dat in een behoorlijk aandeel van de antwoorden de 

spraakkenmerken articulatie (26,53%, 113/426) en dialect/accent (10,33%, 44/426) 

werden teruggevonden. Als beide kenmerken werden samengeteld, werd een totaal 

van 36,86% bekomen. In dit onderzoek werd echter nagegaan of de artificiële 

verhoging d.m.v. een Praat-script representatief was voor de stem, en niet zozeer 

voor de spraak van de transseksueel na logopedische therapie. Het hoge aantal 

keren dat men spraakkenmerken als bepalende factor aangaf en hierbij ook juist 
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scoorde, kon misschien een vals positief resultaat opgeleverd hebben voor de 

betrouwbaarheid van het Praat-script. Als de spraak van de transseksueel frappant 

verschilde van de twee mannen, was het aannemelijk dat de luisteraars zich enkel op 

articulatie en/of dialect baseerden, zonder hierbij te luisteren of de stemmen werkelijk 

hetzelfde klonken.  

Daarom kan het interessant zijn om in een vervolgonderzoek de stemmen ook te 

matchen op basis van dialect en/of articulatie. Door mannen die uit dezelfde regio 

afkomstig zijn te matchen, wordt uitgesloten dat de beoordelaars zich kunnen 

baseren op dialectische invloeden. Daarnaast zou het ook goed zijn dat de sprekers 

een uniforme articulatie hebben binnen de samples. Uitsluiten van proefpersonen die 

een articulatiestoornis hebben die de transseksueel niet heeft, is hier een voorbeeld 

van. Of omgekeerd, zoals het geval was in sample 1 waar de transseksueel een 

sigmatismus stridens had, ervoor zorgen dat de gematchte proefpersonen eenzelfde 

distorsie in hun articulatie vertonen. Deze extra criteria, naast eenzelfde gemiddelde 

fundamentele spreektoonhoogte, zouden de zoektocht naar de juiste proefpersonen 

echter bemoeilijken. Anderzijds zouden de luisteraars op deze manier wel verplicht 

worden naar stemkenmerken te luisteren. Een andere mogelijkheid bestaat erin om 

de samples achterstevoren af te spelen. Door luisteraars nonsensspraak aan te 

bieden, zal hun focus wellicht verschuiven van articulatie- naar stemkenmerken. Men 

zou de sprekers ook kunnen opdragen om een langgerekte vocaal te produceren in 

Algemeen Nederlands en deze vervolgens presenteren aan de luisteraars. Hierdoor 

worden dialectinvloeden zo optimaal mogelijk gereduceerd. De resultaten van dat 

soort onderzoeken zouden meer zekerheid kunnen bieden wat betreft de 

betrouwbaarheid van een grondtoonverhogend Praat-script in logopedische therapie. 

 

5.5.2 Prosodie 

Aangezien de onderzoekers op voorhand geen spraak- of stemkenmerken vermeld 

hadden, was het opvallend dat 16,67% van de luisteraars spontaan prosodie 

noteerden. Dit resultaat toonde aan dat het grondtoonverhogend Praat-script de 

individuele dynamiek, intonatie en spreeksnelheid van een spreker kan behouden.  
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5.5.3 Stemtimbre en toonhoogte 

Bij 10,56% van de antwoorden kwam spontaan het kenmerk stemtimbre voor. Hieruit 

bleek dat het Praat-script er dus ook in slaagde om de stemkleur van de spreker te 

behouden, wat een positief gegeven is voor de toekomstige klinische toepassing 

ervan. 

Bij 5,16% van de correct gegeven antwoorden werd toonhoogte als discriminerend 

kenmerk voor geslacht naar voor geschoven. Dit was frappant, gelet op het feit dat 

binnen elk sample elke stem op dezelfde gemiddelde fundamentele 

spreektoonhoogte werd gezet. De beoordelaars konden onmogelijk een discriminatie 

maken op basis van een verschillende grondtoonhoogte. Er was dus sprake van een 

onderscheid tussen de objectieve en perceptuele waarneming van een stem.  

Op het vlak van toonhoogte zagen ook Gelfer en Schofield (1998) in hun onderzoek 

dat het beeld dat verwacht werd bij de akoestische meetwaarden niet strookte met de 

perceptuele waarneming van de luisteraars. Enerzijds werden slechts twee van de 

zes man-naar-vrouw transseksuelen met een fundamentele spreektoonhoogte           

≥170 Hz als vrouw geïdentificeerd. In akoestische metingen werden anderzijds 

weinig verschillen teruggevonden tussen transseksuelen die als man dan wel als 

vrouw gepercipieerd werden. Gorham-Rowan en Morris (2006) constateerden dat bij 

vocalen zelfs een drempelwaarde van 180 Hz nodig was om als vrouw waargenomen 

te worden. In tekstfragmenten kunnen luisteraars zich baseren op suprasegmentele 

kenmerken van de spraak, zoals intonatiepatroon en luidheidvariatie, vandaar dat de 

drempel daar iets lager ligt. 

In dit onderzoek baseerden de luisteraars zich misschien onbewust op de 

formantenstructuur van de spraak en niet zozeer op toonhoogte. Het zou kunnen dat 

deze twee begrippen verward werden met elkaar. Er moet namelijk rekening 

gehouden worden met het feit dat de beoordelaars allemaal leken waren, die 

onbekend waren met vakterminologie.   
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6 Conclusie 

Het huidige onderzoek toont aan dat een grondtoonverhogend Praat-script een 

goede voorspeller is van de hogere stem bij man-naar-vrouw transseksuelen na 

logopedische therapie. Het Praat-script brengt geen additionele wijzigingen aan op 

het gebied van articulatie, prosodie en stemtimbre. Perceptueel worden deze 

individuele sprekerskenmerken ook bij de artificieel verhoogde stem behouden. 

Mogelijks oefent het Praat-script een kleine invloed uit op de natuurlijkheid van de 

stem, maar niet in die mate dat de stemmenparen niet meer geassocieerd kunnen 

worden. Dit impliceert dat het grondtoonverhogend Praat-script reeds in de initiële 

fase van stemverhogende logopedische therapie kan aangewend worden. 

Het Praat-script is een waardevol hulpmiddel om doelstellingen op het vlak van 

toonhoogte in stemverhogende therapie te concretiseren voor de patiënt. Er moet 

echter rekening mee gehouden worden dat de perceptie van vrouwelijkheid van een 

stem niet enkel afhankelijk is van het verhogen van de grondtoon. Ook aspecten 

zoals resonantie, articulatie en non-verbale communicatie zijn van belang en 

verdienen de nodige aandacht tijdens therapie.  

Het lijkt interessant om in verder onderzoek de huidige bevindingen te staven en de 

aangehaalde bemerkingen en nieuwe vragen te toetsen.  
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Bijlage 1: De noordenwind en de zon 

 

De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie de sterkste was 

van hun beide. 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 hij blies, des te 

dichter trok de reiziger de mantel om zich heen en ten langen leste gaf de 

noordenwind 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 beide de sterkste was.  
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Bijlage 2: Mondelinge voorlichting 

 

“Zo dadelijk ga ik elf luisterfragmenten aanbieden. Elk fragment bestaat uit vier 

stemmen. Van deze vier stemmen, zijn er twee van eenzelfde spreker afkomstig. Het 

is aan jou om te bepalen welke twee stemmen van dezelfde persoon afkomstig zijn. 

Dit doe je door in de tabel kruisjes te zetten bij de overeenkomstige stemmen. 

Bijvoorbeeld: Wanneer je denkt dat de 1e en de 2e stem van dezelfde persoon 

afkomstig zijn, dan zet je een kruisje in de 1e en 2e kolom.  

Daarna vraag ik om kort te noteren waarop je je gebaseerd hebt om te beslissen dat 

deze twee stemmen van eenzelfde spreker afkomstig zijn.  

Eerst zal ik nog een oefensample aanbieden, zodat op die manier het hele 

proefopzet duidelijk wordt, vervolgens worden de proefsamples aangeboden. Ik zal 

elke set van vier stemmen twee maal na elkaar aanbieden. Zo kan je je eigen 

antwoord controleren en eventueel nog wijzigingen aanbrengen. 

Na afloop van het luisterexperiment zal de opzet van het onderzoek uitgelegd 

worden.”  
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Bijlage 3: Antwoordformulier luisteraars 

 

Vakgroep Logopedische en 
Audiologische Wetenschappen 

Afstudeerrichting: Logopedie 
 

A. GEGEVENS 

Naam: __________________________________ 
Moedertaal:  

 Nederlands 

 Andere: __________________________ 
Geboortedatum: _____/______/____________ 

Postcode: _______________________________ 

Geslacht:  

 man  

 vrouw 
 

Datum: _________________________________ 

Opleiding:  

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Hoger onderwijs: 
_________________________________ 

 
 

 

 

 

B. LUISTEROPZET 

 

Oefensample 

Stem 1 2 3 4 

Antwoord     

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Sample 1 

Stem 1 2 3 4 

Antwoord     

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Sample 2 

Stem 1 2 3 4 

Antwoord     

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sample 3 

Stem  1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Sample 4 

Stem 1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sample 5  

Stem 1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sample 6  

Stem  1 2 3 4 

Antwoord     

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Sample 7  

Stem  1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sample 8  

Stem 1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sample 9 

Stem  1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Sample 10 

Stem  1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sample 11  

Stem  1 2 3 4 

Antwoord      

 

Waarop heeft u zich gebaseerd om te beslissen dat deze twee stemmen afkomstig zijn van eenzelfde 

spreker? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Adempauzes 
 
Articulatie 
     Algemeen 
     /s/ 
     /r/ 
 
Dialect/accent 
 
Exclusie 
 
Gokje 
 
Homoseksueel 
 
Identiek/kopie 
 
Jongere/oudere 
stem 
 
Nasaliteit 
 
Prosodie 
     Dynamiek 
     Intonatie 
     Spreeksnelheid 
 
Stemkwaliteit 
     G: heesheid 
     A: stemzwakte 
     S: stemspanning 
     I: instabiliteit 
 
Stemtimbre 
 
Toonhoogte 
 
Vrouwelijk 
 
Geslacht 
 
Andere 

1 
 
 

0 
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*Doordat enkele personen  meerdere subkenmerken aangaven, is het categorisch totaal niet gelijk aan de som van de subtotalen
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Bijlage 5: Perceptuele beoordelingstabel bij foutieve antwoorden sample 

6 en 11 (absolute aantallen) 

 

Spraakkarakteristieken 
Sample 6 

(21) 
Sample 11 

(22) 

Adempauzes 
 
Articulatie 
     Algemeen 
     /s/ 
     /r/ 
 
Dialect/accent 
 
Exclusie 
 
Gokje 
 
Identiek/kopie 
 
Jongere/oudere stem 
 
Nasaliteit 
 
Prosodie 
     Dynamiek 
     Intonatie 
     Spreeksnelheid 
 
Stemkwaliteit 
     G: heesheid 
     A: stemzwakte 
 
Timbre 
 
Toonhoogte 

1 
 

4 
4 
 
 
 

2 
 

4 
 

5 
 
- 
 
- 
 
- 
 

6 
1 
3 
2 
 

5 
4 
1 
 

1 
 
- 

1 
 

6 
4 
1 
1 
 

3 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
 
- 
 

7 
2 
1 
4 
 

3 
2 
1 
 

1 
 

1 

 


