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bedanken.  
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worden.  

 

Ik beschouw het als een groot voorrecht om prof. dr. Martine Coene als afstudeerbegeleider te 

hebben. Ondanks de hobbels die ik gaandeweg ben tegengekomen, is zij me altijd blijven steunen. Ik 

heb veel van haar geleerd en ik wil haar daarvoor van harte bedanken. Ook dank ik mijn tweede lezer 

prof. dr. Paul Govaerts. Daarnaast wil ik in het bijzonder prof. dr. Ilknur Maviş en dr. ögr. ü. Aylin 

Müge Tuncer bedanken voor het beschikbaar stellen van de Turkse receptieve woordenschattest 

İşitsel Anlama Testi.  

 

Övünç, mijn man en mijn ‘rots in de branding’, maakte het van heel dichtbij mee; alle ups, maar 

helaas ook de vele downs. Ik bedank hem voor zijn oneindige steun. Seni çok seviyorum. 

 

Ten slotte dank ik allen die mij op de één of andere wijze hebben geholpen bij het samenstellen van 

deze masterscriptie. 

 

Canan Sonkaya-Özay 

Nijmegen, 10 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Samenvatting 
Slechthorendheid is een veelvoorkomend verschijnsel onder de Nederlandse bevolking. De mate waarin 
slechthorenden beperkt worden in het spraakverstaan kan per persoon verschillen. Dit kan ten grondslag 
liggen aan een verschil in de factoren op auditief gebied, zoals het verschil in de aard of mate van 
gehoorverlies, maar ook door niet-auditieve factoren, zoals factoren op het gebied van cognitie en 
taalvaardigheid (o.a. George et al., 2006). Om een goede indruk te krijgen van het functionele horen van 
patiënten in de alledaagse communicatie wordt onder andere gebruikgemaakt van spraakaudiometrische 
testen. In Nederland worden deze testen in de praktijk vrijwel alleen gebruikt om het spraakverstaan in 
kaart te brengen van moedertaalsprekers van het Nederlands. Gezien de immigratiegeschiedenis van 
Nederland en de recentere immigratiestromen, komt het steeds vaker voor dat audiologen ook 
spraakaudiometrie toepassen bij patiënten van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Uit eerder 
onderzoek met verschillende talen blijkt dat tweedetaalsprekers minder goed presteren op 
spraakverstaan dan moedertaalsprekers van de taal waarin wordt getest (o.a. Rogers et al., 2006; Kilman 
et al., 2014; Warybok et al., 2015). Binnen de hedendaagse spraakaudiometrietesten wordt in het gebruik 
van spraakmateriaal wel een onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen (Hammer et al., 
2013), maar ondanks de gevonden verschillen in prestaties bij meertaligen, nog niet tussen speciale 
doelgroepen van eentaligen en twee- of meertaligen.  
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of er een verschil is in spraakverstaan bij tweetalige 
Turks-Nederlandse volwassenen wanneer dit wordt gemeten op basis van Nederlands- en Turkstalig 
spraakmateriaal. De centrale onderzoeksvraag die hiermee beantwoord wordt, is in hoeverre de 
taalvaardigheid in de taal waarin het spraakverstaan wordt getest van invloed is op de prestatie van 
spraakaudiometrietesten bij anderstalige doelgroepen. Deze vraag is in de eerste plaats belangrijk vanuit 
taalwetenschappelijk perspectief. Wanneer receptieve woordenschatgrootte gebruikt wordt als maat 
voor taalvaardigheid van luisteraars, wordt verwacht dat de omvang van het lexicon van de taal waarin 
wordt getest, deels bepalend is voor de resultaten in spraakverstaan bij deze doelgroep. Om antwoord te 
kunnen geven op hoofd- en deelvragen is een experimenteel onderzoek uitgevoerd onder veertig 
tweetalige Turks-Nederlandse volwassenen. De participanten hebben elk een anamneselijst ingevuld en 
hun gehoor is voorafgaand gescreend met behulp van toonaudiometrie. Vervolgens is de Nederlandse 
receptieve woordenschattest Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL en de Turkse receptieve 
woordenschattest İşitsel Anlama Testi afgenomen. Tot slot is zowel in het Nederlands als in het Turks een 
spraakaudiometrische test op drie signaal-ruisverhoudingen (Eng. Signal to Noise Ratio of SNR), 0, -5 en -
10 dB, afgenomen op basis van lijsten van monosyllabische woorden.  
De resultaten geven aan dat participanten significant betere scores behalen op spraakverstaan wanneer 
dit in het Turks, hun moedertaal, gemeten wordt dan in hun tweede taal, het Nederlands. Hierbij is een 
positieve relatie gevonden tussen de receptieve woordenschatgrootte van het Nederlands en de 
prestaties op de Nederlandse spraakaudiometrietest. Er is geen samenhang gevonden tussen de 
receptieve woordenschatgrootte van het Turks en de prestaties op de Turkse spraakaudiometrietest. Dit 
is mogelijk te verklaren doordat bij de receptieve woordenschattest in het Turks een quasi-plafondeffect 
optrad en deze factor derhalve nog weinig kon bijdragen aan de variantie in het gemeten spraakverstaan 
in het Turks.  
Het antwoord op de taalwetenschappelijke onderzoeksvraag biedt tevens belangrijke informatie voor de 
klinisch-audiologische praktijk. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek kan immers vastgesteld 
worden dat het testen van spraakverstaan bij tweetalige Turks-Nederlandse volwassenen met behulp van 
Nederlandse woordlijsten een vertekend beeld kan geven van de auditieve performantie van patiënten. 
De onderliggende reden is wellicht dat deze tweetalige luisteraars vaak over een kleiner receptief lexicon 
beschikken in het Nederlands in vergelijking met eentalige moedertaalsprekers. Wanneer de omvang van 
het receptief lexicon van het Nederlands beperkt is, kunnen spraakverstaanvaardigheden derhalve 
worden ondergewaardeerd. Op basis hiervan zou het inzetten van Turkstalige woordlijsten bij tweetalige 
Turks-Nederlandse volwassenen een toegevoegde waarde hebben in de klinische praktijk. 
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Öz 

İşitme bozukluğu, Hollanda halkı arasında yaygın bir olgudur. İşitme engelli kişilerin konuşma 

anlayışında ne derece sınırlı olduğu kişi başına çok farklı olabilir. Bu, işitsel alandaki işitme kaybının 

doğası veya kapsamı gibi faktörler arasındaki bir farktan ötürü, aynı zamanda biliş ve dil yeterliliği 

alanındaki faktörler gibi işitsel olmayan faktörlerden de kaynaklanıyor olabilir (örneğin, George ve 

ark. 2006). Günlük iletişimde hastaların fonksiyonel işitmelerine dair iyi bir izlenim elde etmek için 

konuşma odyometrik testleri kullanılır. Hollanda'da, bu testler pratik olarak yalnızca Hollandaca 

anadili konuşanların konuşma anlayışını haritalamak için kullanılır. Hollanda'daki göç tarihi ve daha 

yeni göç akışları göz önüne alındığında, odyologların anadili Hollandaca olmayan hastalarda konuşma 

odyometrisi kullanmaları giderek yaygınlaşmaktadır. Farklı dillerle yapılan önceki araştırmalar, ikinci 

dil konuşmacılarının konuşma anlayışı konusunda söz konusu test dilinin ana dili konuşmacılarına 

göre daha az performans gösterdiğini göstermektedir (örneğin, Rogers ve diğerleri, 2006; Kilman ve 

diğerleri, 2014; Warybok ve diğerleri, 2015). 

Çağdaş konuşma odyometrisi testlerinde, konuşma materyalinin kullanımı çocuklar ve yetişkinler 

arasında bir ayrım yapar (Hammer vd., 2013), ancak çok dilli insanlar arasında bulunan performans 

farklılıklarına rağmen, henüz iki dilli veya çok dilli özel hedef gruplar arasında henüz ayrım soz konusu 

değil. Bu çalışmanın amacı, iki dilli Türkçe-Hollandalı yetişkinler arasında konuşma anlayışında bir fark 

olup olmadığını, Hollandaca ve Türkçe dillerinde konuşma materyallerine dayanarak ölçülmesidir. 

Bununla yanıtlamak istediğimiz temel araştırma sorusu, konuşma anlayışının test edildiği dildeki dil 

yeterliliğinin yabancı dil hedef grupları arasında konuşma odyometrisi testinin performansını ne 

ölçüde etkilediğidir. Bu soru ilk önce dilsel bir bakış açısıyla önemlidir. Alıcı kelime haznesi ölçüsünü 

dinleyicilerin dil yeterliliğinin bir ölçüsü olarak kullandığımızda, bu özel hedef gruptaki konuşma 

anlayışı sonuçlarının kısmen test edilen dil sözlüğünün büyüklüğüne göre belirlenmesini bekliyoruz. 

Ana ve alt soruları cevaplayabilmek için iki dilli Türkçe-Hollandaca yetişkin arasında deneysel bir 

çalışma yapılmıştır. Katılımcıların her biri bir liste doldurmuş ve önde gelen odyometri yardımı ile 

İşitme kabiliyetleri önceden taranmıştır. Daha sonra, Hollandaca alıcı kelime testi Peabody Resim 

Kelime Testi -III-NL ve Türkçe alıcı kelime testi İşitsel Anlama Testi uygulanmıştır. Son olarak, hem 

Hollandaca hem de Türkçe olarak, 3 sinyal-gürültü oranı (İng. Signal to Noise Ratio veya SNR) 

konusundaki bir odyometrik ses testi monosillabik kelimelerin listelerine dayanarak 0, -5 ve -10 dB 

azaltıldı. Sonuçlar, katılımcıların anadillerinde ölçüldüklerinde konuşma anlama konusunda ikinci 

dilden daha yüksek puanlar aldıklarını göstermektedir. Hollandaca'nın alıcı kelime hazinesi boyutu ile 

Hollandaca konuşma odyometrisi testindeki performans arasında pozitif bir ilişki bulundu. Türkçenin 

alıcı kelime hazinesi büyüklüğü ile Türkçe konuşma odyometrisi testindeki performans arasında bir 

ilişki bulunamadı. Bu durum, Türkçe'deki alıcı kelime testi üzerinde tavan etkisi olduğu ve bu nedenle 

Türkçe'de ölçülen konuşma anlayışındaki farklılığa çok az katkı sağlayabileceği gerçeğiyle açıklanabilir. 

Dilbilimsel araştırma sorusunun cevabı ayrıca kliniksel-odyoloji için önemli bilgiler sağlar. Sonuçta, bu 

çalışmadan elde edilen verilere dayanarak, iki dilli Türkçe-Hollandaca yetişkinlerde konuşma 

anlaşılabilirliğinin test edilmesinin, Hollandaca kelime listeleri yardımı ile hastaların işitsel 

performansları konusunda çarpıtılmış bir görüntü verebileceği sonucuna varılabilir. Çünkü bu iki dilli 

dinleyicilerin, konuşmayı anlama konusundaki anadili konuşmacılarla karşılaştırıldığında, 

Hollandaca'da genellikle daha küçük bir alıcı sözlüğü vardır. Hollandaca'nın alıcı sözlüğünün boyutu 

sınırlı olduğunda, konuşma anlama becerilerinin değeri azaltılabilir. Bu dilde iki dilli Türkçe-Hollandalı 

yetişkinlerde Türkçe kelime listeleri kullanılması kesinlikle klinik uygulama için değer yaratığı 

görünmektedir. 

 

 

 



6 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord  ...........................................................................................................................................3 

Samenvatting ........................................................................................................................................4 

Öz ..........................................................................................................................................................5 

1. Inleiding.......................................................................................................................................8 

2. Onderzoeksvragen ......................................................................................................................9 

3. Theoretisch kader .................................................................................................................... 10 

3.1 Spraakverstaan ................................................................................................................... 10 

3.1.1 De auditieve component .................................................................................... 10 

3.1.2 De cognitieve component ................................................................................... 10 

3.1.3 De linguïstische component ............................................................................... 11 

3.2 Taalachtergrond ................................................................................................................. 12 

3.2.1 Twee- en meertaligheid ...................................................................................... 12 

3.2.2 Lexicale kennis .................................................................................................... 13 

3.3 Spraakaudiometrie ............................................................................................................. 13 

 3.3.1 Spraakaudiometrische testen ............................................................................. 13 

3.3.2 Spraakaudiometrie in ruis ................................................................................... 16 

3.4 Spraakverstaan: eentalige versus tweetalige sprekers ...................................................... 17 

4. Methodologie ........................................................................................................................... 18 

4.1 Participanten ...................................................................................................................... 18 

4.2 Testmateriaal ...................................................................................................................... 19 

4.2.1 Anamnese ........................................................................................................... 19 

4.2.2 Gehoorscreening ................................................................................................ 19 

4.2.3 Receptieve woordenschattest ............................................................................ 20 

 4.2.3.1 Peabody Picture Vocabulary test-III-NL .............................................. 20 

 4.2.3.2 Işitsel Anlama Testi ............................................................................. 20 

4.2.4 Spraakaudiometrische test ................................................................................. 20 

4.3 Procedure ........................................................................................................................... 21 

4.3.1 Anamnese ........................................................................................................... 21 

4.3.2 Gehoorscreening ................................................................................................ 21 

4.3.3 Receptieve woordenschat .................................................................................. 21 

4.3.4 Spraakaudiometrie ............................................................................................. 22 

5. Resultaten ................................................................................................................................ 23 



7 
 

5.1 Spraakverstaan Nederlands vs. Turks................................................................................. 23 

5.2 Relatie tussen woordenschat, taal & spraakverstaan ........................................................ 27 

5.2.1 Relatie tussen woordenschat NL & spraakverstaan NL ...................................... 28 

5.2.2 Relatie tussen woordenschat TR & spraakverstaan TR ...................................... 30 

6. Conclusie & Discussie .............................................................................................................. 32 

6.1 Beantwoording hoofdvraag 1 ............................................................................................. 32 

6.2 Beantwoording hoofdvraag 2 ............................................................................................. 33 

6.3 Beantwoording deelvraag 1................................................................................................ 33 

6.4 Beantwoording deelvraag 2................................................................................................ 34 

6.5 Beperkingen van dit onderzoek ......................................................................................... 34 

7. Aanbevelingen ......................................................................................................................... 35 

 7.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek ................................................................. 35 

7.2 Implicaties voor de klinische praktijk..................................................................... 37 

8. Literatuur ................................................................................................................................. 38 

9. Referenties ............................................................................................................................... 44 

BIJLAGE I Anamneselijst .................................................................................................................. 44 

BIJLAGE II Voorbeeld data slechthorende participant .................................................................... 45 

BIJLAGE III Informatieformulier ...................................................................................................... 46 

BIJLAGE IV Informed consent .......................................................................................................... 48 

BIJLAGE V Voorbeeld formulier toonaudiogram ............................................................................ 49 

BIJLAGE VI Peabody Picture Vocabulary test-III-NL ........................................................................ 50 

BIJLAGE VII Işitsel Anlama Testi ...................................................................................................... 52 

BIJLAGE VIIIa De Turkstalige woordlijst .......................................................................................... 58 

BIJLAGE VIIIb De NVA-lijst ............................................................................................................... 58 

BIJLAGE IX Extra analyse (Deel 1) .................................................................................................... 59 

BIJLAGE X Extra analyse (Deel 2) ..................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

1. Inleiding 

In Nederland is volgens de onderzoeksrapporten van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) 

naar schatting 1 op de 10 mensen slechthorend (RGO, 2003). Door vergrijzing van de Nederlandse 

bevolking is het aannemelijk dat dit aantal zal toenemen. Een van de eerste klachten die gesignaleerd 

wordt bij slechthorenden, is de beperking in het volgen van gesprekken waar veel omgevingslawaai 

is, zoals bij verjaardagen en vergaderingen. Bij de één gaat het spraakverstaan tijdens deze situaties 

gemakkelijker af dan bij de ander. Dit kan ten grondslag liggen aan een verschil in de factoren op 

auditief gebied, zoals het verschil in de aard of mate van gehoorverlies, maar ook niet-auditieve 

factoren, zoals factoren op gebied van cognitie en taalvaardigheid spelen een belangrijke rol (o.a. 

George et al., 2006).  

In de audiologische praktijk wordt veelvuldig gebruikgemaakt van spraakaudiometrische testen om 

het functionele horen van luisteraars in kaart te brengen. Woorden of zinnen worden gebruikt als 

teststimuli om in specifieke luistercondities na te gaan hoeveel van de gesproken boodschap de 

luisteraar goed ontvangt. In Nederland worden deze testen in de praktijk vrijwel alleen gebruikt om 

het spraakverstaan van moedertaalsprekers van het Nederlands in kaart te brengen. Gezien de 

immigratiegeschiedenis van Nederland en de recentere immigratiestromen, is het niet 

onwaarschijnlijk dat spraakaudiometrie steeds vaker toegepast wordt bij sprekers van wie het 

Nederlands niet de moedertaal is. Hierbij is de vraag of het gebruik van testmaterialen die 

ontwikkeld zijn voor eentalige slechthorenden, de resultaten van spraakverstaan niet nadelig 

beïnvloedt. In eerder onderzoek is immers aangetoond dat tweedetaalsprekers minder goed 

presteren op spraakverstaan dan moedertaalsprekers van de taal waarin wordt getest (o.a. Rogers et 

al., 2006; Kilman et al., 2014; Warybok et al., 2015). Binnen de hedendaagse spraakaudiometrische 

testen wordt wel een onderscheid gemaakt in de toepassing van het spraakmateriaal op kinderen en 

volwassenen (Hammer et al., 2013), maar ondanks de gevonden verschillen in prestaties bij 

meertaligen, worden materialen of normcurves niet aangepast aan de speciale doelgroep van twee- 

of meertaligen.  

 

Het doel van deze studie is om de relatie tussen tweetaligheid, receptieve woordenschat en 

spraakverstaan bij Turkse volwassenen in Nederland te onderzoeken. Als een van de grootste 

groepen allochtonen in Nederland, vormen tweetalige Turkse volwassenen een interessante casus 

om de eerder vermelde relatie te onderzoeken. Voor deze doelgroep is nooit eerder onderzocht of er 

verschillen zijn in prestaties tussen Nederlandse en Turkse woordlijsten. Een groot aantal factoren 

kan het spraakverstaan van tweetalige sprekers beïnvloeden (Flege, 1995; Flege et al., 1997; Mayo et 

al., 1970; Meador, 2000). In de huidige studie wordt de niet-talige factor ‘gehoor’ expliciet 

gescreend, zodat een verminderd gehoor de gemeten spraakverstaanvaardigheid niet beïnvloedt. In 

deze scriptie staat de talige factor ‘woordenschatomvang’ centraal: de receptieve woordenschat 

wordt in beide talen getest om een indicatie te krijgen van de taalvaardigheid in zowel het Turks als 

het Nederlands. Op basis van de gevonden resultaten wordt tevens verwacht een aanbeveling te 

kunnen doen over het gebruik van testmaterialen bij tweetalige luisteraars binnen de klinische 

audiologie in Nederland.  
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2. Onderzoeksvragen 
Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat het hebben van een andere moedertaal dan het Nederlands 
invloed heeft op de resultaten van spraakaudiometrische testen die worden afgenomen in het 
Nederlands. Volgens de literatuur beïnvloedt een groot aantal variabelen het spraakverstaanproces 
van niet-moedertaalsprekers. Verwacht wordt een groter (negatief) effect te vinden van 
taalvaardigheid op spraakverstaan bij niet-moedertaalsprekers wanneer de typologische verschillen 
groot zijn tussen de moedertaal en de taal waarin wordt getest. Een belangrijk component vormt de 
fonologie van de betreffende talen. Beide talen kunnen immers verschillende functionele fonetische 
contrasten vertonen. De Turkse taal is een Altaïsche taal. Ondanks dat veel fonemen in het Turks 
corresponderen met Nederlandse fonemen, komen een aantal fonemen voor in het Turks die geen 
relatie hebben tot Nederlandse fonemen. Daarnaast komen in het Turks geen consonantenclusters 
en diftongen voor. De woorden in het Turks komen in tegenstelling tot het Nederlands enkel in 
consonant -vocaal- consonant structuur (CVC-structuur) voor. Het Turks kenmerkt zich ook door 
agglutinatie en klinkerharmonie. Tevens ontbreekt het grammaticaal geslacht (Dalkiliç & Dalkiliç, 
2002; Bakker, 2012). Daarnaast hebben eerdere studies veelvuldig aangetoond dat niet-
moedertaalsprekers significant minder goed presteren op onder andere spraakaudiometrie in ruis 
(Takata & Nábělek, 1990; Rogers et al., 2006; Von Hapsburg et al., 2004). Naast fonologische kennis 
speelt de ervaring van de sprekers in de tweede taal een belangrijke rol in taalvaardigheid. Hiermee 
wordt verwezen naar het aantal jaren dat de taal is verworven en de frequentie van gebruik van de 
tweede taal (Meador, 2000). Ook is de leeftijd waarop de tweede taal is verworven een belangrijke 
variabele (Flege, 1995; Flege et al., 1997; Mayo et al., 1970).  
 
In de huidige studie wordt specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen tweetaligheid, 
taalvaardigheid en spraakverstaan in ruis bij Turks-Nederlandse volwassenen. Een grote 
woordenschat vormt de basis voor een brede taalvaardigheid. Om die reden wordt het niveau van de 
receptieve woordenschat als referentie voor taalvaardigheid gebruikt.  
 
De volgende twee hoofdvragen staan centraal binnen dit onderzoek: 
 
- Is er een verschil in spraakverstaan bij tweetalige volwassenen bij de afname van Nederlands- en 
Turkstalig spraakmateriaal? 
 
- In hoeverre is de taalvaardigheid waarin het spraakverstaan wordt getest van invloed op de 
prestatie op een spraakaudiometrietest bij tweetalige Turks-Nederlandse volwassenen in Nederland? 
 
De bijbehorende deelvragen luiden als volgt: 
1. In hoeverre is de grootte van de passieve Nederlandse woordenschat van invloed op de prestatie 
van Turks-Nederlandse volwassenen op een Nederlandse spraakaudiometrietest? 
2. In hoeverre is de grootte van de passieve Turkse woordenschat van invloed op de prestatie van 
Turks-Nederlandse volwassenen op een Turkse spraakaudiometrietest? 
 
Gewoonlijk wordt een verschil waargenomen in de prestaties op spraakverstaantesten tussen 
tweedetaalleerders met een hoge en lage taalvaardigheid. Hierbij geldt hoe hoger het 
taalvaardigheidsniveau, hoe beter wordt gescoord op de spraakverstaantest in ruis (Kilman et al., 
2014; Von Hapsburg, Champlin & Shette 2004; Kerkhof, 2016). Om die reden wordt verwacht dat de 
participanten met een verminderde taalvaardigheid in het Turks of Nederlands minder goed scoren 
op de spraakverstaanbaarheid van woorden in de taal waarvan de taalvaardigheid, en dus de 
receptieve woordenschat, laag zijn. 
 
Samenvattend is de te toetsen hypothese van deze scriptie dat er een samenhang bestaat tussen de 
receptieve woordenschat en het spraakverstaan in zowel het Turks als in het Nederlands. Op basis 
hiervan wordt een verschil verwacht in het spraakverstaan tussen het Turks en het Nederlands, 
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vooral bij participanten die geen evenwichtige tweetaligheid vertonen, maar bij wie de een van de 
twee talen duidelijk dominant is. Daarnaast kan taalverschuiving binnen de verschillende generaties 
Turk-Nederlandstaligen een rol spelen. Zo kunnen sprekers en luisteraars een voorkeurstaal hebben 
waarin ze op receptief of productief gebied beter presteren (Julien, 2010). Taaldominantie kan echter 
verschillen per onderwerp en per taalaspect. Daarnaast is het niet altijd zo dat taaldominantie 
betekent dat de persoon perfect spreekt in de dominante taal (Julien, 2010). 
 
 
3. Theoretisch kader 
 
3.1 Spraakverstaan 
Het waarnemen van spraaksignalen en het herkennen van taaleenheden in het spraakgeluid is een 

complex proces. Voor een optimaal verloop van het spraakverstaanproces is interactie tussen het 

auditieve, cognitieve en linguïstische verwerkingsmechanisme vereist (Coene et al., 2016). In dit 

hoofdstuk wordt vanuit deze drie mechanismen het complexe fenomeen spraakverstaan 

weergegeven. Hierna komt het fenomeen meertaligheid aan bod. Ten slotte wordt 

spraakaudiometrie en de invloed van meertaligheid besproken. 

3.1.1 De auditieve component 
Wanneer een spreker een zin produceert, worden de spraaksignalen via het (uitwendig) oor naar het 
middenoor en vervolgens naar de cochlea geleid. In de cochlea vindt de eerste verwerking van de 
akoestische signalen plaats. Deze worden via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid, waar 
vervolgens de verdere verwerking plaatsvindt in het centraal auditief systeem. In het brein worden 
de akoestische signalen geanalyseerd en geïntegreerd. Dit leidt tot het waarnemen en herkennen 
van spraakgeluiden. Om de auditieve component en de cognitieve component van elkaar te 
onderscheiden, wordt vaak gebruikgemaakt van een beeldspraak die volgens Rietveld en van Heuven 
(2009) uit de cybernetica is overgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen twee 
informatiestromen: bottom-up- versus top-downinformatie. 
Tot het bottom-upproces behoort het detecteren en discrimineren van spraakgeluiden. Hierbij wordt 
enkel gebruikgemaakt van zintuigelijke informatie die wordt geanalyseerd (Degens et al., 2003). Het 
spraakverstaan is gedeeltelijk voltooid als het bottom-upproces in zijn geheel heeft plaatsgevonden.  
 
3.1.2 De cognitieve component 

Het tweede proces, dat op een hoger cognitief niveau plaatsvindt, wordt het top-downproces 

genoemd. Hierbij vinden cognitieve processen plaats die leiden tot het uiteindelijke verstaan en 

begrijpen van spraaksignalen. Nadat de akoestische signalen zijn getransformeerd in neurologische 

signalen die informatie bevatten over eigenschappen als de duur, de frequentie en de amplitude van 

het spraakgeluid, krijgt het signaal op basis van die eigenschappen een fonetisch label (Best, 1999). 

Het complexe doel van de fonetische fase is het decoderen van de klanken die in een lange stroom 

worden ontvangen. Tijdens de laatste fase worden de spraakklanken volgens de fonologische regels 

achtereenvolgens gepositioneerd. Op deze manier worden de spraakklanken aan elkaar gekoppeld 

en wordt uiteindelijk een woordvorm geconstrueerd. Naast deze fonologische processen zijn er tal 

van vaardigheden die binnen de cognitieve component vallen. De klanken die het perifere auditieve 

orgaan waarneemt, worden verwerkt en opgenomen in het werkgeheugen. De capaciteit van het 

werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking zijn een onderdeel van de cognitieve 

vaardigheden en spelen dus een essentiële rol in het opslaan van de fonologische kenmerken van 

klanken. Volgens Larsby en collega’s (2005) wordt meer beroep gedaan op de cognitieve 

vaardigheden naarmate het spraaksignaal meer verstoord wordt. Er dient dan een groter beroep 

gedaan te worden op de eigen kennis, het langetermijngeheugen en de taalvaardigheid van de 

luisteraars. Lexicale, semantische en syntactische informatie die een verband hebben met de 
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waargenomen klanken moeten namelijk uit het langetermijngeheugen verkregen worden om de 

lacunes in te vullen (Best, 1999). Het werkgeheugen speelt hierin een belangrijke rol. In moeilijke 

luistersituaties, wanneer slechts delen van de spraak toegankelijk zijn voor de luisteraar, worden de 

klanken en woorden die wel goed zijn verstaan dankzij het werkgeheugen onthouden en aangevuld 

op basis van beschikbare algemene kennis en context. Samengevat kan worden gesteld dat hoe 

geringer de rol van het gehoor is, des te groter de rol wordt van de cognitieve factoren die het 

spraakverstaan ondersteunen (Zekveld et al., 2007). 

 

Onderzoekers hebben zich lang enkel gericht op de auditieve component, maar kwamen tot de 

ontdekking dat de variatie in spraakverstaan in ruis hiermee niet afdoende kon worden verklaard. Zo 

is het volgens Plomp en Mimpen (1979) niet mogelijk om een goede schatting van het 

spraakverstaan in ruis te maken op basis van alleen een toonaudiometrie. Het ontbreken van een 

een-op-eenrelatie tussen toonaudiometrie en spraakverstaan is later nogmaals bevestigd door 

Duquesnoy (1983) en Smoorenburg (1992). Afgelopen decennia hebben verscheidene onderzoeken 

zich in essentie gericht op de cognitieve vaardigheden die spraakverstaan in ruis beïnvloeden 

(Suprenant & Watson, 2001; Lyxel et al., 2003; Pichora-Fuller, 2003; George et al., 2007). Zo tonen 

Suprenant en Watson (2001) aan dat luisteraars significant betere scores behaalden op 

spraakaudiometrische testen dan op zuiver auditieve testen. Volgens de onderzoekers is dit geheel 

toe te schrijven aan de bijdrage van cognitieve factoren aan het spraakverstaan. 

3.1.3 De linguïstische component 
Naast algemene cognitieve vaardigheden, kan de luisteraar specifieke talige kennis inzetten om 

hiaten in de waarneming van spraak op te vullen. Onderzoeksresultaten laten zien dat er een relatie 

is tussen spraakverstaanscores op foneem-, woord- en zinsniveau bij zowel normaalhorenden als 

slechthorenden (Boothroyd & Nittrouer, 1998; Olsen, van Tasell & Speaks, 1987). Coene en collega’s 

(2015) vermelden tal van onderzoeken die aantonen dat informatie afkomstig van het taalsysteem 

zelf het spraakverstaanproces positief kan beïnvloeden. Net als bij eerder genoemde cognitieve 

factoren, wordt ook dit zichtbaar op het moment dat de verwerking van het spraaksignaal op een 

lager niveau faalt. In dit geval wordt wederom beroep gedaan op het top-downproces om de 

ontbrekende auditieve informatie aan te vullen (Rietveld & van Heuven, 2009). Verschillende 

taalcomponenten leveren hieraan een bijdrage (George et al., 2007; Kramer, Zekveld & Houtgast, 

2009; Zekveld et al., 2006; Pichora-Fuller, 2013; Rudner et al., 2009; Rönberg et al., 2009). In het 

taalsysteem zelf is immers aanzienlijk veel informatie opgeslagen over de spraakstimulus. Hierbij zijn 

onder meer de fonologie, morfologie en syntaxis van de taal relevant voor het spraakverstaan. Zo is 

het phonemic restoration effect (Warren, 1970) een goed geattesteerd voorbeeld van de rol van de 

fonologische component. Onderzoekers hebben dit complexe proces decennialang onder de loep 

genomen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het missende foneem deels kan worden hersteld op 

basis van kenmerken die in de omringende klanken aanwezig zijn. Daarnaast zijn luisteraars niet snel 

geneigd een klank in te vullen die leidt tot een onbestaand woord, maar hebben zij een duidelijke 

voorkeur voor die klanken die een bestaand woord opleveren (van der Lee, Coene & Govaerts, 2015).  

Op een hoger niveau wordt op basis van psycholinguïstische experimenten aangetoond dat woorden 

sneller en nauwkeuriger worden geïdentificeerd wanneer ze voorkomen in zinscontexten. Dit komt 

omdat de zinnen meer informatie bevatten om het spraaksignaal te kunnen verstaan. Zo wordt 

verwacht dat een vervoegd werkwoord in een Nederlandse bevestigende zin vraagt om een 

uitgedrukt onderwerp. Het leeglaten van die onderwerpspositie zou leiden tot een niet-grammaticale 

zin. Dergelijke informatie uit de syntactische component van de taal zet de luisteraar op het goede 

spoor om bij wegvallen van delen van het signaal het auditieve ‘gat’ op te vullen (Grosjean, 1980; 

Steinbiss et al., 1995; Lowe et al., 1990). Bovendien is de talige informatie veelal in verschillende 
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componenten aanwezig. De eerder vermelde syntactische noodzaak tot het uitdrukken van het 

onderwerp in het Nederlands wordt bijvoorbeeld aangevuld met informatie omtrent de vorm ervan 

die de luisteraar kan vinden in het vervoegde werkwoord. Een werkwoord in de meervoudsvorm 

geeft immers aan dat ook het ontbrekende onderwerp in het meervoud staat.  

 

Spraaksignalen kunnen ingedeeld worden in verschillende klassen op basis van de redundantie van 

de informatie die de talige componenten leveren. In het artikel van Hammer, Coene & Govaerts 

(2013) wordt de volgende redundantieschaal gegeven:  

 

 

Figuur 1. Continuüm van laag- naar hoog-redundant spraakmateriaal. Overgenomen uit "Zinnen of 
woorden. Een bespreking van het spraakmateriaal binnen de Nederlandse en Vlaamse 

spraakaudiometrie" van Hammer, Coene & Govaerts, 2013 

(https://sstp.nl/article/view/11247/8759). 
 
Aan de mate van redundantie is te zien in hoeverre ‘gaten’ in het spraaksignaal kunnen worden 

gecompenseerd vanuit de talige informatie. Zoals in figuur 1 is te zien, vallen zinnen onder hoog-

redundant spraakmateriaal. Dit houdt in dat de luisteraar ontbrekende informatie op een lager 

(auditief) niveau in hoge mate kan aanvullen door een beroep te doen op de fonologische, de 

syntactische en de semantische contextuele informatie. 

 

 

3.2 Taalachtergrond 

Naast taalinterne redundantie heeft de taalachtergrond van de luisteraar invloed op het 

spraakverstaan. In wat volgt, wordt ingegaan op verschillende vormen van meertaligheid. 

 

3.2.1 Twee- of meertaligheid 

Het is niet eenvoudig om een goed afgebakende definitie te geven van meertaligheid. Niet alleen kan 

meertaligheid bestudeerd worden vanuit verschillende taalaspecten, zoals de fonologie, de 

morfosyntaxis, de semantiek en pragmatiek; ook zijn de verschillende vaardigheden van belang, zoals 

lezen, luisteren, spreken en schrijven. Volgens Penninx en collega’s (1998) is iemand meertalig 

“wanneer hij/zij afwisselend meer dan één taal gebruikt ten behoeve van de interactie met relevante 

gesprekspartners”. Mysken (2002) en Stellingwerf & Visser (2008) hanteren dezelfde definitie. Een 

centraal kenmerk van deze definitie is dat ze geen oordeel velt over het niveau waarop de talen 

worden gebruikt. In de literatuur wordt naast meertaligheid gesproken over tweetaligheid. Zoals de 

term doet vermoeden, wordt hiermee verwezen naar personen die twee talen gebruiken. In deze 

studie wordt voor de doelgroep derhalve het begrip tweetaligheid gehanteerd. 

Binnen de meertalige of tweetalige taalontwikkeling wordt een onderscheid gemaakt tussen 

simultane en sequentiële – ook wel bekend als successieve – taalontwikkeling (Julien, 2010; 

Blumenthal, 2009). Bij een simultane taalontwikkeling worden de verschillende talen vanaf de 
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geboorte tegelijk aangeboden. Bij een sequentiële of successieve taalverwerving wordt eerst één taal 

geleerd en later wordt een tweede taal of nog meer talen geleerd. De meningen verschillen over het 

exacte moment waarop een sequentiële taalontwikkeling zich onderscheidt van een simultane 

taalontwikkeling. Volgens Genesee en collega’s (2004) zou de leeftijd van drie jaar aangehouden 

moeten worden, omdat kinderen op die leeftijd voldoende mijlpalen hebben behaald in de 

taalverwerving van hun eerste taal. De Jong en collega’s (2007) nemen het begin van de basisschool 

als grens. De Houwer (1998) maakt nog een extra onderscheid tussen vroege en late sequentiële 

taalverwervers. Kinderen die talen sequentieel verwerven voor hun zesde levensjaar, zijn vroege 

tweetalige taalverwervers en kinderen die na hun zesde levensjaar een tweede taal verwerven, zijn 

volgens De Houwer late tweedetaalverwervers. Simultane en sequentiële taalverwervers laten zowel 

overeenkomsten als verschillen zien in de taalontwikkeling (Julien, 2010). 

 

Wanneer wordt ingezoomd op de Turkse gemeenschap in Nederland blijkt dat veel Turken 

sequentiële taalverwervers zijn. Dit is te verklaren doordat de eerste generatie Turken de taal 

simpelweg niet beheerste op het moment dat ze immigreerde, met als gevolg dat de kinderen van 

deze generatie pas in aanraking kwamen met de Nederlandse taal toen ze de schoolleeftijd 

bereikten. Daarnaast zijn veel Turken in Nederland, ondanks dat ze niet in Turkije wonen, nog sterk 

gericht op Turkije (Julien, 2010; Nunez, Nunez-Mahdi & Popma, 2014). De meeste ouders vinden het 

tevens belangrijk dat hun kinderen goed Turks leren spreken. Uit het onderzoek van Steenge (2006) 

komt naar voren dat vooral bij de groep sequentiële taalverwervers het vaak voorkomt dat het Turks 

de dominante taal blijft gedurende de periode op de basisschool. 

 

3.2.2 Lexicale kennis 

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat onder andere de lexicale kennis van de luisteraar het 

spraakverstaan beïnvloedt (Rietveld & Van Heuven, 1997). De omvang van de receptieve 

woordenschat lijkt een belangrijke rol te spelen bij het spraakverstaan in ruis. In de afgelopen 

decennia zijn verschillende modellen ontwikkeld die laten zien dat woorden die zijn opgeslagen in 

het mentale lexicon, gemakkelijker herkend en gereproduceerd worden dan woorden die niet zijn 

opgeslagen (Morton, 1969; Marslen-Wilson, 1987; Luce & Pisoni, 1998; McLelland & Elman, 1986; 

Norris & Mcqueen, 2008). Een belangrijke factor hierin is de lexicale toegang. Hiermee wordt 

verwezen naar de vaardigheid om vocabulaire op te halen uit het lexicon. In het onderzoek van 

Kaandorp, de Groot, Festen, Smits & Goverts (2015b) is gekeken naar de invloed van de 

woordenschatgrootte en de lexicale toegang op het spraakverstaan bij moedertaalsprekers en 

tweedetaalsprekers. Uit de resultaten blijkt dat deze aspecten sterk correleren. Uit hun onderzoek 

kwam ook naar voren dat moedertaalsprekers vaardiger waren in spraakaudiometrie in ruis dan 

tweedetaalsprekers. Volgens Kaandorp en zijn collega’s (2015b) wordt dit gedeeltelijk verklaard 

doordat de lexicale toegang in een tweede taal minder goed is ontwikkeld dan in een eerste taal. 

 

3.3 Spraakaudiometrie  

In de volgende paragraaf komt het doel van spraakaudiometrie en de verschillende uitvoeringen 

ervan aan bod. 

3.3.1 Spraakaudiometrische testen 
Het gebruik van spraak als communicatiemiddel is de belangrijkste functie van het gehoororgaan. 
Andere functies zoals het luisteren naar muziek en het gewaarworden en identificeren van gevaar, 
geluiden en signalen zijn ook van belang, maar worden veelal beschouwd als secundair ten opzichte 
van het gebruik als communicatiemiddel (Rijntjes, 1951). Voor het gehoororgaan is verbale 
communicatie essentieel. Volgens Rijntjes (1951) hangen de algehele ontwikkeling, opvoeding en 
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sociale aanpassing ervan af. Een goed gehoor en het leren van productieve taal zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden ligt het voor de hand om het functionele horen te 
onderzoeken met spraak als prikkel. Volgens Lyregraad (1987) heeft het gebruik van spraak als 
stimulusmateriaal een hogere ecologische validiteit in vergelijking met toonaudiometrie.  
In de audiologische praktijk worden gegevens uit het toonaudiogram vaak aangevuld met gegevens 
van een spraakaudiometrische test. Op die manier heeft de audioloog een goed beeld van zowel het 
puur auditief functioneren van de luisteraar, als van zijn potentieel functioneren in een horende 
maatschappij waarin gesproken communicatieve vaardigheden een centrale rol vervullen.  
 
Spraakaudiometrie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Er kan gebruik worden 
gemaakt van verschillende materialen en methoden. Zo kan spraakstimuli gebruikt worden om het 
identificatievermogen te bepalen in een geluidsarme omgeving; de zogeheten spraakaudiometrie in 
stilte. Daarnaast kan de invloed van achtergrondgeluid op het spraakverstaan in kaart worden 
gebracht aan de hand van de zogenaamde spraakaudiometrie in ruis. Ten slotte kunnen 
spraakstimuli worden ingezet om centraal auditieve testen af te nemen, waarbij de mate van 
samenwerking tussen de oren en/of de uitvoering van complexe auditieve taken in kaart wordt 
gebracht. Omdat dit niet aan de orde is in deze scriptie, wordt dit laatste niet nader toegelicht. 
 
In Nederland en Vlaanderen bestaan verschillende spraakaudiometrische testen. Al sinds de jaren ‘40 
bestaan er Nederlandstalige spraakaudiometrische testen voor volwassenen. Pas in de jaren ‘70 zijn 
spraakaudiometrische testen ook voor kinderen ontwikkeld. In het artikel van Hammer, Coene en 
Govaerts (2013) wordt een overzicht gegeven van de bestaande spraakaudiometrische testen in 
Nederland en Vlaanderen (zie figuur 2). 
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Figuur 2. Schematische weergave van de belangrijkste componenten van de spraakaudiometrie. 
Overgenomen uit "Zinnen of woorden. Een bespreking van het spraakmateriaal binnen de 

Nederlandse en Vlaamse spraakaudiometrie" van Hammer, Coene & Govaerts, 2013 

(https://sstp.nl/article/view/11247/8759). 
 
Zoals in de tabel is te zien, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen spraakaudiometrische 
testen voor kinderen en spraakaudiometrische testen voor volwassenen. Ook wordt binnen het 
stimulusmateriaal een onderscheid gemaakt in redundantieniveaus. Zoals in hoofdstuk 3.1.3 
beschreven, kan het stimulusmateriaal bestaan uit pseudowoorden, monosyllabische woorden, 
cijfers, spondeeën en zinnen. De stimuli worden ingesproken en vervolgens met behulp van een 
audiometer en luidspreker aangeboden aan de luisteraar in stilte of in ruis met verschillende 
intensiteitsniveaus.  
Bij de afname van een spraakaudiometrische test moeten luisteraars de stimuli herhalen of 
aanwijzen op een afbeelding. Hierbij wordt bijgehouden hoeveel procent van de responsen correct 
is. Het percentage correcte items waarbij de stimulus overeenkomt met de respons van de luisteraar 
wordt weergegeven als functie van de intensiteit waarop de spraakstimulus wordt aangeboden. De 
verkregen resultaten worden in een spraakaudiogram weergegeven (figuur 3).  
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Figuur 3. Voorbeeld van een spraakaudiogram met een referentiecurve van een normaalhorend 

persoon (Kapteyn & Lamoré, 2011). 

Het type spraakstimuli beïnvloedt de helling van een curve in het spraakaudiogram. Bij perceptueel 

homogene spraakstimuli wordt een steilere helling geobserveerd dan bij perceptueel variërende 

spraakstimuli. In het laatste geval wordt de helling van een curve afgevlakt (Bosman, 1989, geciteerd 

in Hammer, Coene & Govaerts, 2013). Uit onderzoek is bekend dat bij hoog-redundant 

spraakmateriaal een steilere helling wordt geobserveerd dan bij laag-redundant spraakmateriaal 

(Lyregaard, 1987). 

 

3.3.2 Spraakaudiometrie in ruis  

Spraakaudiometrie kan op verschillende manieren afgenomen worden. Een mogelijke uitvoering is 

spraakaudiometrie in stilte, zoals hierboven beschreven. Een andere manier om spraakaudiometrie 

uit te voeren is tegen een achtergrond van ruis. De verhouding tussen het intensiteitsniveau van de 

stimuli en het intensiteitsniveau van de ruis wordt de signaal-ruisverhouding (Eng. Signal-to Noise-

Ratio, SNR) genoemd. Zo heeft bij een positieve SNR de stimulus een hogere intensiteit dan de ruis. 

Bij een negatieve SNR is dit precies andersom (Lamoré & Houtgast, 2016). Het percentage waarbij de 

helft (50%) van de spraakitems bij een bepaald SNR-niveau foutloos wordt verstaan, wordt de Speech 

Recognition Treshold (SRT) genoemd (Hammer, Coene & Govaerts, 2013). Hierbij is een steile 

psychometrische curve een effectieve manier om de SRT te meten (Coene & Govaerts, 2013). In dit 

onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van een SRT-bepaling, maar wordt spraakaudiometrie in ruis 

vergeleken aan de hand van drie vaste SNR-niveaus, namelijk 0, -5 en -10 dB. Deze meetniveaus zijn 

gekozen, omdat een pilotstudie aangaf dat de te verwachten waarden grotendeels tussen 20% – 90% 

zouden liggen.  

 

Uit het onderzoek van Uslar en collega’s (2011) komt naar voren dat de eigenschappen van de stimuli 

een essentiële rol spelen bij het aanbieden van spraakaudiometrie in ruis. Na het analyseren van de 

linguïstische complexiteit van de in ruis aangeboden stimuli, is gebleken dat de ambiguïteit en de 

variatie in syntactische structuren en woordfrequentie van de stimuli een belangrijk aandeel hebben 

in het spraakverstaan. Spraakmateriaal waarbij rekening gehouden wordt met linguïstische 

complexiteit laat zien dat er sprake is van een interactie tussen algemene procesvaardigheden en 

spraakverstaan-in-ruis-testen. De ambiguïteit en de variatie in syntactische structuren en 

woordfrequentie van de stimuli hebben volgens de resultaten van dit onderzoek een belangrijk 
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aandeel in het spraakverstaan in ruis. Rekening houden met linguïstische complexiteit in 

spraakverstaan-in-ruis-testen kan daarom leiden tot een betere interpretatie van de audiometrie-

resultaten met betrekking tot het spraakverstaan in het dagelijks leven. Uit een ander onderzoek is 

gebleken dat ruis een groter effect heeft op het verwerken en begrijpen van syntactisch complexere 

delen dan op syntactisch minder complexe delen van een zin (Carroll & Ruigendijk, 2013). De ruis 

maskeert hierbij de akoestische en linguïstische informatie. Dit speelt in mindere mate een rol bij 

laag-redundant spraakmateriaal, zoals monosyllabische woorden. Het wordt namelijk moeilijker om 

in ruis de aangeboden zin te filteren en op de structuur van de zin te focussen. Bij complexer 

spraakmateriaal is meer focus nodig, waardoor in deze gevallen een groter beroep wordt gedaan op 

cognitieve processen. 

3.4 Spraakverstaan van eentaligen versus twee- of meertaligen 
Wanneer een luisteraar luistert naar een andere taal dan zijn moedertaal, heeft dit invloed op het 

spraakverstaan (Wijngaarden, Steeneken & Houtgast 2002). Volgens de literatuur zijn duidelijke 

verschillen geobserveerd in het spraakverstaan tussen moedertaalsprekers van een taal en 

tweedetaalverwervers. Zo presteren meertalige sprekers op verschillende redundantieniveaus 

slechter op spraakverstaantesten dan moedertaalsprekers. Dit wordt vooral geobserveerd wanneer 

ruis wordt toegevoegd aan de stimuli. Takata en Nábělek (1990) merken een verschil op in het 

verstaan van consonanten in ruis tussen moedertaalsprekers van het Engels en 

tweedetaalverwervers van het Engels met Japans als moedertaal. Ook in dit onderzoek speelde ruis 

een grote rol. In een ander onderzoek is een verschil gevonden op woordniveau tussen eentalige 

sprekers van het Engels en tweedetaalverwervers van het Engels met Spaans als moedertaal. De 

tweedetaalverwervers van het Engels waren ondanks hun goede taalvaardigheid in het Engels, 

minder goed in het verstaan van Engelse monosyllabische woorden in ruis (Rogers et al., 2006). 

Hetzelfde is geobserveerd op zinsniveau; ditmaal ging het om een verschil tussen 

moedertaalsprekers van het Zweeds en tweedetaalverwervers van het Zweeds met Engels als 

moedertaal (Kilman et al., 2014). Ook hierbij presteerden moedertaalsprekers beter in verschillende 

ruiscondities dan meertalige sprekers. Het bovenstaande verschil verdwijnt echter indien getallen in 

ruis als stimuli worden aangeboden (Kaandorp et al., 2016; Benichov et al., 2012). Dit wordt 

verklaard doordat getallen-in-ruis-stimuli geen directe invloed ondervinden van de taalvaardigheid 

(Kaandorp et al., 2016).  

 

Voorgaande onderzoeken hebben uitgewezen dat een groot aantal variabelen het 

spraakverstaanproces van tweetalige luisteraars beïnvloedt (Wijngaarden, Steeneken & Houtgast 

2002). Verbale communicatie tussen tweedetaalverwervers is dan ook minder effectief dan verbale 

communicatie tussen moedertaalsprekers (Wijngaarden, Steeneken & Houtgast 2002). Dit is te zien 

wanneer de verbale communicatiestroom wordt beïnvloed door bijvoorbeeld een buitenlands accent 

of wanneer een luisteraar probeert een taal te begrijpen die niet volledig wordt beheerst. Ook wordt 

over het algemeen een lager spraakverstaan geobserveerd bij luisteraars die de taal op latere leeftijd 

hebben geleerd dan bij moedertaalsprekers (Wijngaarden, Steeneken & Houtgast 2002). Dit komt 

naar alle waarschijnlijkheid doordat tweedetaalsprekers minder effectief gebruik kunnen maken van 

contexteffecten (Florentine, 1985; Mayo et al., 1997; Bradlow & Alexander, 2007). Dit effect is lager 

naarmate de tweede taal op jongere leeftijd is verworven (Mayo, Florentine & Buus 1997; Shi, 2012). 

In de vergelijking tussen moedertaalsprekers van het Engels en tweedetaalsprekers valt op dat hoe 

lager de verwervingsleeftijd ligt, hoe beter is gescoord op spraakverstaanbaarheidstesten (Mayo et 

al., 1997). Echter, alsnog scoorden de vroege taalverwervers minder goed dan moedertaalsprekers. 

Volgens Wijngaarden, Steeneken en Houtgast (2002) kan de verminderde spraakverstaanbaarheid 

van tweedetaalverwervers vooral worden verklaard vanuit de semantische en syntactische 
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redundantie. Vooral onder ongunstige omstandigheden, zoals condities in ruis, galm of 

achtergrondlawaai, is anderstalige spraakcommunicatie in de meeste gevallen minder effectief (Lane, 

1963; Gat & Keith, 1978; Mayo et al., 1997; Nábělek & Donahue, 1984). Uit een ander onderzoek van 

Plege (1992) en Strange (1995) komt naar voren dat de verstaanbaarheid van spraak sterk afhankelijk 

is van de ervaring met de doeltaal van zowel de luisteraar als de spreker. Om de mate van elk 

verstaanbaarheidseffect met betrekking tot tweedetaalverwervers te kunnen voorspellen, moet de 

populatie van luisteraars gespecificeerd worden in termen van deze factoren (Wijngaarden, 

Steeneken & Houtgast 2002). 

Ten slotte wordt een verschil gezien in de prestaties op spraakverstaantesten tussen 

tweedetaalverwervers met een hoge taalvaardigheid en tweedetaalverwervers met een lage 

taalvaardigheid. Hierbij geldt dat hoe hoger het taalvaardigheidsniveau is, hoe beter gescoord wordt 

op de spraakverstaantest in ruis (Kilman et al., 2014; Von Hapsburg, Champlin & Shette 2004; 

Kerkhof, 2016). Hoe taalvaardiger iemand dus is, hoe meer geprofiteerd kan worden van deze factor 

op de spraakverstaantest in ruis. In het huidige onderzoek wordt net als in bovenstaande 

onderzoeken verwacht dat de moedertaalsprekers beter scoren op de spraakverstaan-in-ruis-test in 

de taal waarbij de taalvaardigheid het sterkst is. 

 
4. Methodologie 
 

4.1 Participanten 

Er zijn 52 volwassenen benaderd voor dit onderzoek. Uiteindelijk bestond de steekproef van dit 

onderzoek uit 41 tweetalige Turks-Nederlandse volwassenen. De exclusiecriteria voor deelname 

waren een gekende taal- en/of spraakstoornis, (Turkse) eentaligheid, gehoorproblemen, een 

verstandelijke beperking en eventuele andere beperkingen die een goede deelname aan het 

onderzoek konden beperken. Deze laatste exclusiecriteria zijn getoetst op basis van een anamnese 

bestaande uit een korte anamneselijst (bijlage I) voor de afname van de spraakitems. Ook is vooraf 

een gehoorscreening uitgevoerd met behulp van toonaudiometrie, om zo eventuele 

gehoorproblemen in kaart te brengen. Op basis van het exclusiecriterium gehoorproblemen is na de 

gehoorscreening 1 participant uitgesloten van deelname (zie bijlage II). Hierdoor kwam het aantal 

participanten op 40. Van de overgebleven participanten waren 25 vrouwen en 15 mannen (zie tabel 

1). 

 

Tabel 1  

Een weergave van de geslachtsverdeling.  

Vrouw 25 62.5% 

Man 15 37.5% 

Totaal 40 100.0% 
  

De participanten zijn select gekozen via het sneeuwbaleffect, omdat zo de populatie van dit 

onderzoek gemakkelijker te benaderen was. Een voordeel van de sneeuwbalsteekproef is dat het 

opsporen van moeilijk te bereiken respondenten gemakkelijker gaat.  

De leeftijd van de participanten varieerde tussen 19,2 en 51,6 jaar. In tabel 2 is een overzicht hiervan 

te vinden.  
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Tabel 2 

Een weergave van de leeftijdsverdeling. 

Leeftijdsklasse <= 26 13 32.5% 

27 - 35 18 45.0% 

36+ 9 22.5% 

Totaal 40 100.0% 
 

De jongste participant was 19 jaar en de oudste participant 51. De gemiddelde leeftijd was 30,5 jaar. 

In tabel 3 is een overzicht hiervan te vinden. 

 

Tabel 3  

Descriptieve data leeftijd. 

 

 

 

 

De participanten zijn voor het onderzoek zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd (bijlage III) 

over het onderzoek. Hierna hebben zij een informed consent ingevuld en ondertekend (bijlage IV). In 

paragraaf 3.2.2 wordt dieper ingegaan op de inclusiecriteria wat betreft de gehoordrempels.  

 

4.2 Testmateriaal 

Om de participanten te includeren in of te excluderen van het onderzoek is ervoor gekozen om 

voorafgaand aan het onderzoek de anamnese en het standaard audiometrisch onderzoek af te 

nemen, omdat hieruit duidelijk wordt of de proefpersonen aan de inclusie- en exclusiecriteria 

voldoen. Daarna zijn de receptieve woordenschattesten en de Turkse en de Nederlandse spraakitems 

afgenomen. In de volgende paragrafen wordt dit toegelicht. 

 

4.2.1 Anamnese 

In de anamnese zijn aanvullende gegevens verzameld (zie bijlage I) die van belang waren voor de 

inclusie- en exclusiecriteria. De vragen zijn opgesteld aan de hand van standaard anamneselijsten en 

literatuur (Kuiper, 2007). Ook zijn de variabelen (zie hoofdstuk 2) die mogelijk van invloed zijn op het 

spraakverstaan meegenomen in de anamnese.  

Eerst zijn de persoonlijke gegevens genoteerd, daarna de informatie die van belang was voor het 

includeren of excluderen van de participant en als laatst de variabelen die van invloed konden zijn op 

de onderzoeksresultaten. De vragen zijn zo geformuleerd dat er een kort ja- of nee-antwoord op 

gegeven kon worden. Deze korte anamnese duurde maximaal zeven minuten. 

 

4.2.2 Gehoorscreening 

Naast de anamnese is bij alle participanten een gehoorscreening gedaan. Op basis van de gevonden 

gehoordrempels zijn de inclusiecriteria gecontroleerd. De afnameprocedure is uitgevoerd in een 

geluidsarme kamer bij de onderzoeker thuis. Voor elke deelnemer is met behulp van een 

Interacoustics AS608 type 4-audiometer en een Amplivox Audiocups-hoofdtelefoon het zuivere 

toongemiddelde (PTA) voor zowel het linker- als het rechteroor eerst gemeten op 500, 1000, 2000 en 

4000 Hz volgens de gemodificeerde Hughson-Westlake-procedure (Carhart & Jerger 1959). De 

 

     

Gemiddelde 

Standaard- 

deviatie Minimum Maximum N 

Leeftijd 30.5 8.4 19 51 40 
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gevonden drempels zijn genoteerd in de tabel onder het kopje ‘toonaudiogram’ op het 

scoreformulier (bijlage V). Enkel de resultaten van participanten die aan beide zijden een PTA van < 

25 dB hadden, zijn in deze studie opgenomen. 

 

4.2.3 Receptieve woordenschattest 

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat onder andere de lexicale kennis van de luisteraar het 

spraakverstaan beïnvloedt (Rietveld & Van Heuven, 1997). In de afgelopen decennia zijn 

verschillende modellen ontwikkeld die laten zien dat woorden die zijn opgeslagen in het mentale 

lexicon gemakkelijker herkend worden (Morton 1969, Marslen & Wilson, 1987, Luce & Pisoni 1998, 

mCcelland & Elman 1986, Norris 1984/Norris& Mcqueen 2008). Om het effect van de woordkennis 

van tweetalige volwassenen te onderzoeken, is de passieve woordenschat van de participanten 

zowel in het Nederlands als in het Turks nader gescreend. 

 

4.2.3.1 Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL 

De Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (PPVT-III-NL) is een diagnostisch instrument dat de 

receptieve woordenschat test door het begrip van gesproken woorden te kwantificeren (Dunn & 

Schlichting, 2005). De PPVT-III-NL omvat 204 testplaten met vier afbeeldingen per doelwoord (zie 

bijlage VI). De participant kiest de goede afbeelding uit vier afbeeldingen bij een mondeling 

aangeboden woord, net als bij een meerkeuzetest. De PPVT-III-NL is geschikt voor personen in de 

leeftijd van 2,3 tot en met 90 jaar met Nederlands als eerste taal. De behaalde score kan hierdoor 

enkel vergeleken worden met een Nederlandstalige normgroep. Hoewel de score voorzichtig 

geïnterpreteerd moet worden, geeft deze wel een indicatie van de lexicale vaardigheden in het 

Nederlands.  

4.2.3.2 Isitsel Anlama testi (Turkse receptieve woordenschattest) 

De Isitsel Anlama Testi (IAT) is een Turkstalige receptieve woordenschattest afkomstig uit Turkije. De 

ontwikkelaars van dit instrument zijn prof. dr. Ilknur Maviş en dr. Öğr. Ü. Aylin Müge Tunçer, beiden 

werkzaam aan de Anadolu Universiteit op de afdeling Spraak- en taalstoornissen. Het testinstrument 

is nog volop in ontwikkeling voor eentalige Turkse volwassenen, maar is met akkoord van de 

ontwikkelaars beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. De concrete leeftijdsgrenzen van de 

doelgroep van de IAT zijn nog niet bekend. De afnameprocedure is deels gelijk aan de eerder 

genoemde PPVT-III-NL. De IAT bestaat uit vijftig items met afbeeldingen van concrete objecten en 

acties. Elk item bevat vijf afbeeldingen, waarvan vier afbeeldingen afleiders zijn en één het 

doelwoord is (zie bijlage VII). De woorden zijn door middel van afbeeldingen gepresenteerd aan de 

participanten. In tegenstelling tot de bovengenoemde PPVT-III-NL, die slechts gedeeltelijk is 

afgenomen, is de IAT bij iedere participant in zijn geheel afgenomen. De afname van de IAT was 

verder identiek aan de afname van de PPVT-III-NL. Het is onduidelijk wat de psychometrische 

waarden van deze woordenschattest zijn, aangezien de test nog in ontwikkeling is en derhalve voor 

het eerst gebruikt wordt. Welbeschouwd wordt de IAT voor het eerst afgenomen bij tweetalige 

Turks-Nederlandssprekende participanten, waardoor nog geen referentiewaarden bekend zijn voor 

deze specifieke groep van taalgebruikers.  

4.2.4 Spraakaudiometrische test 

Het spraakverstaan is getest aan de hand van stimuli bestaande uit twee woordlijsten, waarvan één 

Turkstalig en de andere Nederlandstalig is (zie Bijlage VIIIa en VIIIb). De Turkstalige woordlijsten die 

zijn gebruikt in de spraakaudiometrische test zijn specifiek ontworpen voor deze studie. Voor de 

Nederlandstalige versie is gebruikgemaakt van de woordlijsten van de Nederlandse Vereniging voor 

Audiologie, ook wel de NVA-lijsten genoemd (Bosman, 1995). De woorden in de NVA-lijst zijn 

fonetisch gebalanceerd. Het evenwicht is zowel intern als extern aangebracht. Het interne evenwicht 
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moet er zorg voor dragen dat elke lijst hetzelfde aantal gelijke fonemen heeft. Het externe evenwicht 

refereert aan de bekendheid van de woorden in het Nederlands. Alle participanten kregen beide 

woordenlijsten te horen. De spraakitems in beide woordenlijsten zijn monosyllabische, bestaande 

woorden. De Turkse woorden zijn ingesproken door een mannelijke audioloog uit Turkije. De 

woorden zijn langzaam ingesproken en duidelijk gearticuleerd, wat de test toegankelijk maakt 

(Hammer, Coene & Govaerts, 2013). De ingesproken woorden zijn met behulp van de 

A§E/Audiqueen® 2018 audiometric assessment software (Govaerts et al., 2006) via een audiometer 

en luidspreker aangeboden aan de luisteraar. Het spraakverstaan is in deze twee talen met elkaar 

vergeleken aan de hand van laag-redundant spraakmateriaal. Het Turkse spraakmateriaal is 

samengesteld uit een corpus modern Turks en bestaat uit monosyllabische, bestaande CVC-clusters. 

De woordclusters bevatten alle consonanten die woordinitieel en woordfinaal voorkomen in het 

Turks. In totaal zijn er achttien sets bestaande uit twaalf unieke woorden. De woorden zijn nader 

geanalyseerd op frequentie en woordbekendheid met het Nationaal Corpus Turks als referentie en 

zijn fonemisch gebalanceerd (Sezer & Sezer, 2013). Dit houdt in dat de distributie van de fonemen in 

de woordenlijst overeenkomt met de distributie van de fonemen in de dagelijkse Turkse spraak. 

4.3 Procedure 
 
4.3.1 Anamnese 
Voorafgaand aan het aanbieden van de Turkse en de Nederlandse spraakitems zijn alle participanten 

nogmaals geïnformeerd over de verscenhillende stappen van de onderzoeksprocedure. Hierna zijn 

met behulp van de anamnese achtergrondgegevens verkregen van de participanten en zijn ze 

gevraagd een toestemmingsverklaring in te vullen. 

 

4.3.2 Gehoorscreening 

Vervolgens is de gehoorscreening uitgevoerd. De participanten kregen hierbij de volgende 

instructies: Je krijgt straks een koptelefoon op: blauw is voor links en rood is voor rechts. Je krijgt 

steeds korte piepjes te horen op verschillende toonhoogtes. Als je een piepje hoort, druk je op deze 

knop. De piepjes worden steeds zachter. Het is daarom belangrijk om je goed te concentreren. 

Hiervoor helpt het je ogen dicht te doen. Heb je nog vragen? Indien uit deze test een onvoldoende 

(PTA van < 25 dB) gehoor bleek, werd de test een aantal dagen later herhaald. Indien dan nog steeds 

geen voldoende werd behaald, werden de resultaten van de betreffende participant uitgesloten van 

de studie en is de participant van het potentieel verminderde gehoor op de hoogte gesteld en 

doorverwezen naar een audiologisch centrum voor nader onderzoek.  

 

4.3.3 Receptieve woordenschat 

Na de gehoorscreening is de PPVT-III-NL afgenomen en direct daarna volgde de afname van de IAT. 

De testleider bood mondeling een woord aan en de participanten werd gevraagd om het plaatje aan 

te wijzen waarvan hij of zij meende dat dit het beste paste bij de woordstimulus. De participanten 

mochten in plaats van de afbeelding aan te wijzen ook het getal benoemen dat naast de 

afbeeldingen genoteerd stond. De testleider noteerde bij elk mondeling aangeboden woord het 

antwoord van de participanten op een testformulier. De startsets waren relatief eenvoudig (concrete 

objecten of simpele acties) en de doelwoorden werden naarmate de test vorderde, steeds 

complexer. Bij de PPVT-III-NL startte iedere participant in de set die passend was bij zijn of haar 

leeftijd. Wanneer vier of meer fouten werden gemaakt in de startset, werd eveneens een lagere set 

afgenomen. Indien meer dan negen fouten werden gemaakt in één set, werd de test afgebroken. Het 

(eventueel) door- en terugtoetsen is noodzakelijk om voor elke participant een gestandaardiseerde 

en leeftijdsgecorrigeerde score uit te kunnen rekenen, in dit geval ook wel het woordbegripsquotiënt 

(WBQ) genoemd. Normaal gesproken zou uit de totale som van de ruwe score een gestandaardiseerd 
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woordbegripsquotiënt voortvloeien, maar omdat het een tweetalige doelgroep betreft, zijn de 

quotiëntscore voorzichtig geïnterpreteerd en zijn de normscores enkel als kwantitatieve maat voor 

lexicale kennis meegenomen.  

 

4.3.4 Spraakaudiometrie 

Ten slotte is het spraakverstaan getest. De participanten kregen voorafgaand de volgende instructies: 

Je hoort straks Nederlandse woorden die worden afgespeeld via die speaker. De woorden worden 

afgespeeld in ruis en worden steeds moeilijker te verstaan omdat het spraaksignaal steeds zachter 

wordt. Het is dus normaal als je gedurende de test het woord niet of nauwelijks meer kunt horen. Het 

is de bedoeling dat je het woord zo goed mogelijk herhaalt, ook als het resulteert in een raar woord. 

Raden, gokken en aanvullen is dus toegestaan, net zoals je in het dagelijks leven ook zou doen als je 

iets niet goed hebt verstaan. Het is belangrijk dat je zo veel mogelijk stil blijft zitten en bijvoorbeeld 

niet te ver naar voren leunt op je stoel om het beter te kunnen horen. Heb je nog vragen?’ De eerste 

drie woorden uit een woordlijst werden gebruikt als oefenrijtje. De woordlijsten waaruit drie 

oefenwoorden werden geselecteerd, werden niet gebruikt buiten de oefening bij dezelfde 

participant. Bij de overgang naar de woordlijst in de andere taal werd de participant hiervan op de 

hoogte gebracht. Voorafgaand aan elke testsituatie werden de geluidsboxen gekalibreerd tegen een 

referentiesignaal van 70 dB. Alle participanten kregen zowel de Turkse als de Nederlandse woorden 

te horen. In iedere taal werden drie woordlijsten bestaande uit twaalf woorden afgenomen. De 

keuze van de lijst werd gerandomiseerd volgens een Latijns vierkant. Voor elke taal werden lijsten 

afgenomen op drie vaste SNR-niveaus (SNR 0, -5, -10 met de ruis op 65dB en de spraakstimuli op 

65dB, 60 dB en 55 dB). Alle woorden werden ingevoerd als wave-files in A§E/Audiqueen® 2018 

audiometric assessment software (Govaerts et al., 2006) en werden met behulp van dit 

softwareprogramma ook aangeboden aan de participanten. Ten slotte werden zowel correcte als 

foutieve herhalingen van de woorden direct op woord- en foneemniveau in het A§E/Audiqueen-

softwareprogramma gescoord door de tweetalige (Turks-Nederlands) onderzoeker. Afsluitend zijn 

alle participanten geïnformeerd over de behaalde resultaten. 
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5. Resultaten  
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en statistisch geanalyseerd. 
Allereerst worden in paragraaf 5.1 de toetsen weergegeven om te onderzoeken of er verschillen zijn 
in spraakverstaan in het Turks en in het Nederlands. Tevens worden in deze paragraaf de SNR-
niveaus in de twee verschillende talen met elkaar vergeleken en wordt er dieper ingegaan op de 
gevonden verschillen tussen taalachtergrond en het spraakverstaan. Paragraaf 5.2 geeft een 
weergave van de analyse van de mogelijke samenhang tussen woordenschat en spraakverstaan. 
Hierbij wordt tevens nagegaan of de gevonden samenhangen voor beide talen gelden.  
 
5.1 Spraakverstaan Nederlands versus Turks 
Om te onderzoeken of spraakverstaan van Nederlandse monosyllabische woorden verschilt van 
Turkse monosyllabische woorden bij Turks-Nederlands sprekende volwassenen, zijn de scores van de 
Nederlandse woordlijsten vergeleken met de scores van de Turkse woordlijsten in een binnen-
persoonsvergelijking. In totaal zijn drie woordlijsten per participant afgenomen op drie verschillende 
SNR-niveaus (zie tabel 4).  
 
Tabel 4 
Onderzoeksopzet woordlijsten met een overzicht van de verschillende SNR-niveaus.  

 

 
In tabel 5 zijn de descriptieve data van de gemiddelden per SNR niveau per taal te zien. 
 

Tabel 5  

Gemiddelden en standaarddeviaties van percentages correct 

woordverstaan per lijst voor de drie SNR-niveaus voor het Turks en 

het Nederlands. 

 Gemiddelde Standaarddeviatie N 

TR SNR -10 64.93 10.73 40 

TR SNR -5 78.54 8.13 40 

TR SNR 0 87.99 6.33 40 

NL SNR -10 51.91 11.79 40 

NL SNR -5 72.68 10.61 40 

NL SNR 0 82.92 9.41 40 

 
Op basis van visuele inspectie komt uit de gegevens van tabel 5 naar voren dat de participanten 
hogere gemiddelden behalen op de spraakaudiometrische test in het Turks dan in het Nederlands.  

TAAL             SIGNAALNIVEAU Signaal-ruisverhouding 

Turks SNR -10 Spraakstimuli 55 dB – ruisniveau 65 dB  

SNR -5 Spraakstimuli 60 dB – ruisniveau 65 dB  

SNR 0 Spraakstimuli 65 dB – ruisniveau 65 dB  

Nederlands SNR -10 Spraakstimuli 55 dB – ruisniveau 65 dB  

SNR -5 Spraakstimuli 60 dB – ruisniveau 65 dB  

SNR 0 Spraakstimuli 65 dB – ruisniveau 65 dB  
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Bij de volgende stap wordt getoetst of deze verschillen statistisch significant zijn met behulp van een 
repeated measures ANOVA-analyse. Daarbij zijn er twee within-subjects-factoren: binnen de factor 
‘taal’ is de vergelijking tussen Turks en Nederlands terug te vinden; binnen de factor ‘SNR’ worden 0, 
-5 en -10 SNR-niveaus met elkaar vergeleken.  
 
Ten eerste is Mauchly’s test of Sphericity uitgevoerd om na te gaan of aan de voorwaarden is voldaan 
om een repeated measures-analyse uit te voeren (zie tabel 6).  
 
Tabel 6  
De resultaten van de toets op sfericiteit (Mauchly's test).  

Effect  Chi-kwadraatwaarde Vrijheidsgraden Significantie 
    

TAAL n.v.t* n.v.t* n.v.t.* 

SNR-NIVEAU 1.79 2 .41 

Interactie TAAL * 

SNR-NIVEAU 

.41 2 .82 

* Voor TAAL was deze toets niet van toepassing omdat TAAL twee groepen definieert. 
 
Mauchly's test laat zien dat de assumptie van sfericiteit kan worden gehandhaafd voor het 
hoofdeffect van het SNR-niveau, χ(2)=1.79, p > .05, en tevens voor interactie-effect tussen taal en 
SNR-niveau, χ(2)=0.41, p > .05 (voor het hoofdeffect van taal is Mauchly's test niet van toepassing, 
omdat deze factor twee groepen definieert). 
 
Dit betekent dat vervolgens de reguliere F-test kan worden uitgevoerd om te toetsen op de 
significantie van de effecten, zonder het aantal vrijheidsgraden te corrigeren. Tabel 7 geeft de 
resultaten weer.  
 
Tabel 7  
De resultaten van de toets op effecten (F-test). 

Effect F-waarde 

Vrijheids- 

graden Significantie 

TAAL 33.36 1, 39 .000 

SNR-NIVEAU 166.64 2, 78 .000 

Interactie TAAL * SNR NIVEAU 7.20 2, 78 .001 

  
 
Het effect van taal op de score van de spraakaudiometrische test is significant, F(1, 39) = 33.36, p < 
0.05. 
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Uit een post-hoctest met Bonferroni-correctie komt naar voren dat de score op de 
spraakaudiometrische test in het Turks gemiddeld 7.98 hoger ligt dan de score op de 
spraakaudiometrische test in het Nederlands. Met 95% zekerheid kan gezegd worden dat het interval 
[5.17, 10.78] het gemiddelde verschil in de populatie bevat. Tabel 8 geeft de resultaten weer van 
deze post-hocanalyse. 
 
Tabel 8  
De resultaten van de toets op het verschil tussen de score op de spraakaudiometrische test in het 
Turks en spraakaudiometrische test in het Nederlands. 

Gemiddelde verschil 

Turks - Nederlands Standaardfout Significantie 

95% Betrouwbaarheidsinterval voor het 

gemiddelde verschil 

Ondergrens Bovengrens 

7.98   1.38                .000       5.17 10.78 

 
Er is ook een significant effect van SNR-niveau op de score van de spraakaudiometrische test, F(2, 78) 
= 166.64, p < 0.05 (zie tabel 7). Er kan dus geconcludeerd worden dat niet alle SNR-niveaus een gelijk 
gemiddelde hebben op de spraakaudiometrische test. 
 
Om te kijken tussen welke SNR-niveaus er verschillen zijn, is opnieuw een post-hoctest met 
Bonferroni-correctie uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat alle SNR-niveaus significant van elkaar 
verschillen. Het grootste verschil zit tussen SNR-niveau 0 en SNR-niveau - 10. De score op de 
spraakaudiometrische test bij SNR-niveau -10 is gemiddeld 27.03 lager dan de score op de 
spraakaudiometrische test bij SNR-niveau 0. Tabel 9 geeft de details weer. 
 
Tabel 9 
De resultaten van de toets op de verschillen tussen de scores op de spraakaudiometrische test bij 
SNR-niveaus -10, -5 en 0.  

Vergelijking 

Gemiddelde 

verschil Standaardfout significantie 

95% betrouwbaarheidsinterval voor het 

gemiddelde verschil 

Ondergrens Bovengrens 

SNR -10 

SNR -10 

   SNR -5 -17.19 1.60 .000 -21.20 -13.18 

   SNR 0 -27.03
*
 1.55 .000 -30.91 -23.16 

 SNR -5    SNR 0 -9.84
*
 1.33 .000 -13.17 -6.51 

 

Ook het interactie-effect tussen taal en SNR-niveau op de score van de spraakaudiometrische test is 
significant, F(2, 78) = 7.18, p < 0.05 (zie tabel 7). Dit betekent dat het verschil tussen het percentage 
correct verstane Turkse woorden en het percentage correct verstane Nederlandse woorden afhangt 
van het SNR-niveau. 
 
Dit interactie-effect is gevisualiseerd in figuur 4. 
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Figuur 4. Het lijndiagram van de gemiddelde scores op de Turkse en Nederlandse 

spraakaudiometrische test (in procenten) per SNR-niveau. 

Het verschil tussen de gemiddelden voor het Turks en voor het Nederlands lijkt nagenoeg hetzelfde 
te zijn voor SNR-niveaus -5 en 0. Op SNR-niveau -10 is het verschil tussen de beide talen groter en 
daaruit is te verklaren dat het interactie-effect significant is. 
 
Dit interactie-effect kan nader onderzocht worden op persoonsniveau door per SNR-niveau, per 
persoon, het verschil te berekenen tussen de Turkse spraakaudiometrische test en de Nederlandse 
spraakaudiometrische test. Figuur 5 geeft de verdeling van deze verschilscores weer met behulp van 
boxplots. 
 

 
Figuur 5. De verschillen tussen de scores op de spraakaudiometrische test in het Turks en in het 
Nederlands, op individueel niveau. 
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Uit figuur 5 komt naar voren dat de mediaan van het verschil het hoogst is bij SNR-niveau -10. De 
medianen op de andere twee SNR-niveaus verschillen nauwelijks. Wel is de spreiding bij SNR-niveau 
0 kleiner dan bij SNR niveau -5. 
 

In dit verband kan ook worden gekeken of het al dan niet hoger scoren op de spraakaudiometrische 

test in het Turks dan in het Nederlands samenhangt met achtergrondgegevens, zoals geslacht en 

leeftijd. De variabele die het verschil aangeeft tussen de score op de spraakaudiometrische test in 

het Turks en in het Nederlands op SNR-niveau -5 leent zich het beste voor deze analyse, omdat de 

staart (de zogeheten whisker) van deze verdeling de hoogste frequentie participanten met een 

negatief verschil laat zien, wat wil zeggen dat er hoger gescoord wordt op de spraakaudiometrische 

test in het Nederlands dan in het Turks (zie figuur 5). 

In dit onderzoek is geen relatie gevonden tussen geslacht enerzijds en de hoogte van de scores op de 

audiometrische testen anderzijds, χ(1)= 1.71, p > .05 (zie bijlage IX).  

Gemiddeld genomen waren de participanten die hoger scoorden op de spraakaudiometrische test in 

het Nederlands jonger (M = 26.37, SE =1.52) dan participanten die hoger of gelijk scoorden op de 

spraakaudiometrische test in het Turks (M = 32.44, SE =1.73). Dit verschil is significant, t(38) = 2.24, p 

< 0.05 (zie bijlage X). 

 
5.2 Samenhang woordenschat en spraakverstaan  
Om te onderzoeken of er een relatie is tussen spraakverstaan en woordenschatgrootte in zowel het 
Turks als het Nederlands, zijn verschillende correlatieanalyses uitgevoerd. Dit is gedaan met de 
scores van de PPVT-III-NL en de scores van de IAT voor respectievelijk het Nederlands en het Turks 
als x-waarden, en de scores van de spraakaudiometrische test voor de twee talen als y-waarden. 
 
Allereerst geeft de volgende tabel de beschrijvende statistieken weer van de twee receptieve 
woordenschattesten. 
 
Tabel 10 
Beschrijvende statistieken van de twee receptieve woordenschattesten. 

 

 

Receptieve 

woordenschat 

Nederlands 

Receptieve 

woordenschat 

Turks 

N  40 40 

Gemiddelde 82.6 47.7 

Mediaan 83.0 48.0 

Standaarddeviatie 15.5 1.8 

Minimum 55 42 

Maximum 116 50 

Percentielen 25 70.0 46.2 

50 83.0 48.0 

75 94.7 49.0 

 
De quotiëntscore op de Nederlandse woordenschattest kan lopen van 55 tot 145; de score op de 
Turkse receptieve woordenschattest kan lopen van 0 tot 50. Tabel 10 laat zien dat de spreiding 
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(standaarddeviatie en interkwartielafstand) van de scores op de Nederlandse woordenschattest 
relatief groter is dan die op de Turkse woordenschattest. Bovendien is er sprake van een 
plafondeffect bij de scores op de Turkse woordenschattest (een frequentieverdeling van deze 
variabele liet zien dat negen personen de maximale score van 50 hadden behaald). Alhoewel het 
meetinstrument voor het woordbegrip in het Turks dus niet optimaal is, wordt het toch gebruikt, 
omdat dit op dit moment het enige beschikbare instrument is.  
 
5.2.1 Samenhang tussen Nederlandse woordenschat en spraakverstaan in het Nederlands 
Uit de Pearson’s correlatieanalyse blijkt dat op alle SNR-niveaus sprake is van een positieve correlatie 
tussen de Nederlandse woordenschat en de spraakaudiometrische test in het Nederlands (tabel 11).  
 
Tabel 11 
De resultaten van de correlatieanalyse. 

 NL SNR -10 NL SNR -5 NL SNR 0 

Receptieve woordenschat 

Nederlands 

Pearson Correlatie .39 .24 .32 

Significantie. 

(éénzijdig) 

.006 .072 .021 

N 40 40 40 

 
Hierbij is tussen SNR-niveau -10 en de receptieve woordenschat in het Nederlands een significante 
correlatie gevonden (r =0.39, p = .006; R²=0.154). Hieruit kan afgeleid worden dat 15% van de 
variantie op SNR-niveau -10 wordt verklaard door de receptieve woordenschat in het Nederlands. 
Tussen SNR-niveau 0 en de receptieve woordenschat in het Nederlands is ook een significante 
correlatie gevonden (r =0.322, p = .021; R²=0.104), met andere woorden: op dit niveau wordt 10% 
van de variantie in SNR-niveau 0 verklaard door de omvang van de receptieve woordenschat in het 
Nederlands. Tussen SNR-niveau -5 en de receptieve woordenschat was de correlatie niet significant, 
p = .072. Wellicht speelt het geringe aantal waarnemingen (N=40) hierin een rol; in het licht van de 
overige significante resultaten is te verwachten dat meer data waarschijnlijk een significant resultaat 
hadden laten zien. De hier gevonden relatie kan daarom indicatief genoemd worden. Deze relaties 
zijn hieronder gevisualiseerd in figuur 6a, 6b en 6c. 
 

 

R-Square = 0.154 
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Figuur 6a. De relatie tussen de receptieve woordenschat (Nederlands) en de scores op de 
spraakaudiometrische test bij SNR-niveau -10 (Nederlands). 
 

 

R-Square = 0.055 
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Figuur 6b. De relatie tussen de receptieve woordenschat (Nederlands) 
en de scores op de spraakaudiometrische test bij SNR-niveau -5 
(Nederlands). 
 

 
Figuur 6c. De relatie tussen de receptieve woordenschat (Nederlands) 

en de scores op de spraakaudiometrische test bij SNR-niveau 0 

(Nederlands). 

 

 
 
 
 
R-Square = 0.104 

5.2.2 Samenhang tussen Turkse woordenschat en spraakverstaan in het Turks 
Er is een Pearson’s correlatieanalyse uitgevoerd op de scores van de spraakaudiometrische test in 
het Turks en de scores op de IAT. In tabel 12 staan de resultaten weergegeven. 
 
Tabel 12 
Resultaten Pearson’s correlatieanalyse. 
 

 

 TR SNR -10 TR SNR -5 TR SNR 0 

Receptieve woordenschat 

Turks 

Pearson Correlatie -.00 -.18 -.07 

Significantie (éénzijdig) .498 .131 .328 

N 40 40 40 

 
Uit Pearson’s correlatieanalyse blijkt dat op alle SNR-niveaus geen sprake is van een correlatie tussen 
de Turkse woordenschat en de spraakaudiometrische test in het Turks.  
 
De gegevens uit de tabel geven niet-significante correlaties weer. De data zijn hieronder 
gevisualiseerd in figuur 7a, 7b en 7c. 
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R-Square = 0 

 
Figuur 7a. De relatie tussen de receptieve woordenschat (Turks) en de scores op de 
spraakaudiometrische test bij SNR-niveau -10 (Turks). 
 
 

 

R-Square = 0.033 

Figuur 7b. De relatie tussen de receptieve woordenschat (Turks) en de scores op de 
spraakaudiometrische test bij SNR-niveau -5 (Turks). 
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R-Square = 0.005 

 
Figuur 7c. De relatie tussen de receptieve woordenschat (Turks) en de scores op de 
spraakaudiometrische test bij SNR-niveau 0 (Turks). 
 
De bovenstaande drie figuren laten zien dat de niet-significante correlaties mogelijk op conto komen 
van de geringe spreiding van de scores op de Turkse receptieve woordenschat, zoals aangegeven in 
tabel 10. 
 
6. Conclusie & discussie 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van de huidige studie weergegeven en worden 
discussiepunten aangedragen. In paragraaf 6.1 tot en met 6.4 worden de conclusies per hoofd- en 
deelvragen besproken. Paragraaf 6.4 sluit tevens af met een samenvatting van de belangrijkste 
conclusies. Tot slot worden in paragraaf 6.5 de beperkingen van dit onderzoek uiteengezet.  
 
6.1 Beantwoording hoofdvraag 1  
De eerste hoofdvraag luidde als volgt: Is er een verschil in spraakverstaan bij tweetalige volwassenen 
bij de afname van Nederlands- en Turkstalig spraakmateriaal? 
Deze hoofdvraag is geformuleerd op basis van de gevonden verschillen in de prestaties op 
spraakaudiometrie testen tussen tweedetaalsprekers en moedertaalsprekers in eerdere studies. Een 
andere moedertaal hebben heeft invloed op de resultaten van spraakaudiometrietesten afgenomen 
in een andere taal dan de moedertaal van de luisteraar (Takata & Nábělek, 1990; Rogers et al., 2006; 
Kilman et al., 2014). Volgens Coene en collega’s (2015) wordt een grotere invloed verwacht in 
ruiscondities. Met de gevonden resultaten kan deze hypothese aangenomen worden voor de 
doelgroep in deze studie. Uit de resultaten van de huidige studie komt een duidelijk verschil naar 
voren in prestaties op de spraakaudiometrietesten tussen de twee talen. Vrijwel alle participanten 
scoren aanzienlijk beter in het Turks. Geheel volgens verwachting leidt een dalend signaal-ruisniveau 
tot dalende prestaties op de spraakaudiometrietesten voor de beide talen. Opvallend is dat het 
verschil tussen de scores op de spraakaudiometrietest in het Turks en in het Nederlands toeneemt 
met de dalende signaal-ruisverhouding. Geheel in lijn met wat voorop werd gesteld in de literatuur, 
versterkt de moeilijke luisterconditie het negatieve effect van de beperkte kennis van de tweede taal. 
Vermeldenswaardig is dat dit tweedetaal-effect zich voordoet bij de groep taalgebruikers van wie de 
meerderheid aangeeft dat de Nederlandse taal hun sterkste taal is. Vrijwel alle participanten in de 
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huidige studie wisten na afloop van de spraakaudiometrietest intuïtief te benoemen dat het verstaan 
van spraak in het Nederlands voor hen moeilijker was. Dit contrasteert opvallend met het gemak 
waarmee naar het Turks werd geluisterd. 
 
6.2 Beantwoording hoofdvraag 2  
De tweede hoofdvraag luidde als volgt: In hoeverre is de taalvaardigheid waarin het spraakverstaan 
wordt getest van invloed op de prestatie van een spraakaudiometrietest bij tweetalige Turks-
Nederlandse volwassenen in Nederland? Deze vraag is geformuleerd op basis van eerder gevonden 
onderzoeksresultaten. Deze laten zien dat de luisteraar specifieke talige kennis kan inzetten om 
hiaten in de waarneming van auditieve taal op te vullen. Deze bevindingen gelden voor zowel laag- 
als hoog-redundant spraakmateriaal (Coene, et al., 2015; Boothroyd & Nittrouer, 1998; Olsen, van 
Tasell & Speaks, 1987). Aan de hand van deze gegevens werd verwacht dat er een zekere invloed is 
van de taalvaardigheid in beide talen op de prestatie van spraakaudiometrietest in het Turks en het 
Nederlands. Deze hypothese kan deels aangenomen worden. Met name in het Nederlands is een 
samenhang gevonden tussen spraakverstaan van monosyllabische woorden en woordenschatgrootte 
in het Nederlands. Hiervoor geldt: hoe hoger de receptieve woordenschatgrootte, hoe hoger de 
prestatie op de spraakaudiometrietest. Andersom geldt ook, hoe lager de score op de receptieve 
woordenschattest, hoe lager de prestatie op de spraakaudiometrietest. Deze samenhang werd ook 
verwacht in het Turks, maar deze relatie is in de huidige studie niet gevonden tussen de grootte van 
de Turkse woordenschat en spraakverstaan van monosyllabische woorden in het Turks. 
Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat de Turkse receptieve woordenschattest niet voldoet aan de 
eisen die gesteld worden aan de moeilijkheidsgraad en het onderscheidend vermogen.  
 
6.3 Beantwoording deelvraag 1  
De eerste deelvraag luidde als volgt: In hoeverre is de grootte van de passieve Nederlandse 
woordenschat van invloed op de prestatie van Turks-Nederlandse volwassenen op een Nederlandse 
spraakaudiometrietest? 
Deze deelvraag is geformuleerd op basis van de veronderstelling dat participanten met een lage 
taalvaardigheid in het Nederlands minder goed scoren op de Nederlandse spraakaudiometrische 
testen. Dit werd verwacht op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek van Kaandorp en collega’s 
(2016). De gevonden resultaten in de huidige studie ondersteunen deze hypothese. Er is een 
significante relatie gevonden tussen woordenschatgrootte in het Nederlands en de prestatie op de 
Nederlandse spraakaudiometrietest. De Turks-Nederlandse volwassenen met een hogere score op de 
receptieve woordschattest scoren hoger op de Nederlandse spraakaudiometrietest. Dit geldt voor 
twee van de drie SNR-niveaus. Andersom is er ook een significante relatie geobserveerd. Zo blijkt uit 
de statistische analyse dat hoe hoger de leeftijd van de participanten is, des te lager ze scoren wat 
betreft Nederlandse receptieve woordenschat. In de huidige studie zijn er onvoldoende 
waarnemingen gedaan om te concluderen dat deze groep ook significant lager scoort op de 
Nederlandse spraakaudiometrietest ten opzichte van jongere participanten. Echter, te zien is dat 
deze groep over het algemeen ook lager scoort op de spraakaudiometrische test in het Nederlands. 
Volgens verschillende onderzoeken speelt tevens de leeftijd waarop een tweede taal is verworven 
een grote rol (Flege, 1995; Flege et al., 1997; Mayo et al., 1970). Een verklaring hiervoor kan zijn dat 
de participanten met een hogere leeftijd behoren tot een eerdere generatie die de Nederlandse taal 
op een latere leeftijd heeft verworven dan de participanten in een lagere leeftijdsklasse. Bijna alle 
participanten met een lagere leeftijd scoren hoger op de Nederlandse receptieve woordenschattest 
en de Nederlandse spraakaudiometrietest. Dit komt doordat de meeste participanten die in een 
jongere leeftijdsklasse vallen, de Nederlandse taal hebben verworven toen ze tussen de 3 en 4 jaar 
waren, en ze naast de mate van gebruik van de Nederlandse taal, langer Nederlandstalig onderwijs 
hebben genoten. Volgens Meador (2000) spelen deze factoren een rol binnen het 
spraakverstaanproces. 
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6.4 Beantwoording deelvraag 2  
De tweede deelvraag in dit onderzoek was: In hoeverre is de grootte van de passieve Turkse 
woordenschat van invloed op de prestatie van Turks-Nederlandse volwassenen op een Turkse 
spraakaudiometrietest? 
Deze deelvraag is geformuleerd op basis van dezelfde veronderstellingen als bij deelvraag 1. Over het 
algemeen wordt een hogere score verwacht op spraakaudiometrietesten bij participanten met een 
hoge woordenschatgrootte dan participanten met een lage woordenschatgrootte. Deze observatie is 
uit onderzoeken in verschillende talen naar voren gekomen (Kilman et al., 2014; Von Hapsburg, 
Champlin & Shette 2004; Kerkhof, 2016). Op basis hiervan werd ook in het Turks een positieve relatie 
verwacht tussen de grootte van de woordenschat en het spraakverstaan. Deze relatie is niet 
gevonden in dit onderzoek. De meest aannemelijke verklaring hiervoor is dat de ingezette Turkse 
receptieve woordenschattest niet voldoet aan de eisen voor bruikbaarheid en hanteerbaarheid. Zo 
had de test zoveel mogelijk drempel- en plafondeffecten moeten voorkomen. In dit geval is er een 
plafondeffect opgetreden. Ook voldoet de Turkse woordenschattest niet aan de eis van 
onderscheidend vermogen; er is geen variantie in de scores van verschillende participanten. 
Daarnaast is de woordenschattest nog in ontwikkeling en is deze hierdoor nog niet genormeerd. De 
scores op de receptieve woordenschattest in het Turks bevatten dusdanig weinig variantie dat geen 
relatie vastgesteld kan worden tussen de Turkse woordenschatgrootte en spraakverstaan. Daarnaast 
blijkt uit de individuele scores op de spraakaudiometrietest dat alle participanten uit een eerdere 
generatie (n= 5, 45-51 jaar) een score van 100% behalen op de Turkse woordenschattest. Aangezien 
het aantal van deze groep veel lager ligt dan bij de jongere leeftijdsklasse, kan op basis hiervan geen 
uitspraak worden gedaan over de prestaties op de Turkse spraakaudiometrietest ten opzichte van de 
jongere participanten.  
 
Gesteld kan worden dat drie van de vier hypotheses aangenomen kunnen worden voor deze 
doelgroep. Alle participanten vonden luisteren naar het Nederlands moeilijker dan luisteren naar het 
Turks. De meeste participanten wisten intuïtief te benoemen dat het spraakverstaan van 
monosyllabische woorden in het Nederlands aanzienlijk moeilijker was dan het spraakverstaan van 
Turkse monosyllabische woorden. Dit contrasteert opvallend met het gemak waarmee naar het Turks 
wordt geluisterd. Het luisteren naar monosyllabische woorden in het Nederlands wordt namelijk 
meer beïnvloed door ruis dan het luisteren naar monosyllabische woorden in het Turks. Er is een 
positieve relatie tussen de woordenschatgrootte in het Nederlands en de prestatie op de 
spraakaudiometrietest (SNR-niveau -10 en -5) gevonden. De hypothese waarbij een samenhang werd 
verwacht tussen de receptieve woordenschatgrootte in het Turks en de prestatie op de 
spraakaudiometrietest in het Turks, komt in de resultaten niet naar voren. Tot slot lijkt er sprake te 
zijn van een generatie-effect: de jongere tweetalige Turkse Nederlanders in dit onderzoek beheersen 
het Nederlands beter dan het Turks, terwijl oudere tweetalige Turkse Nederlanders meer vertrouwd 
zijn met het Turks dan met het Nederlands, wat terug te zien is in de scores op de twee 
woordenschattesten. 
 
In paragraaf 6.5 wordt verder ingegaan op de bovenstaande bevindingen door de beperkingen van 
dit onderzoek te presenteren. 
 
6.5 Beperkingen van dit onderzoek 
Een aantal beperkingen van dit onderzoek kan worden opgemerkt. Allereerst waren de beschikbare 
tijd en middelen beperkt en dit heeft veel invloed gehad op het rekruteren van participanten. Het 
beperkte aantal participanten was een gemis voor de beantwoording van de verschillende hoofd- en 
deelvragen. Tussen de Nederlandse woordenschatgrootte en twee van de drie SNR-niveaus zijn 
significante (positieve) correlaties gevonden. Tussen SNR-niveau -5 (NL) en de receptieve 
woordenschat in het Nederlands is geen significatie correlatie gevonden. Dit kan hoogstwaarschijnlijk 
verklaard worden doordat te weinig participanten deelnamen, en er daarmee te weinig 
waarnemingen zijn gedaan. Toch kan op basis van deze bevindingen gesteld worden dat het 
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ontbreken van aangepast spraaktestmateriaal voor Turks-Nederlandse participanten een probleem 
vormt binnen het klinisch-audiologisch werkveld in Nederland. De spraakverstaanvaardigheden 
kunnen op deze manier namelijk ondergewaardeerd worden wanneer er niet in de moedertaal wordt 
getest. Het huidige spraakmateriaal voor tweetalige Turks-Nederlandse volwassenen in de klinische 
praktijk is aan de hand van de gevonden resultaten niet betrouwbaar en valide te noemen voor de te 
testen taal die de patiënt in zijn dagelijkse communicatie gebruikt.  
Daarnaast zijn enkel de factoren voor de beantwoording van de specifieke hoofd- en deelvragen 
meegenomen in het onderzoek, terwijl ook andere variabelen een rol spelen bij het spraakverstaan 
van tweetalige sprekers.  
 
Een methodologische beperking van de woordenschattest in het Turks is de afwezigheid van een 
genormeerd Turkstalig onderzoeksinstrument om de receptieve woordenschat adequaat in kaart te 
brengen. De Turkse receptieve woordenschat is in dit onderzoek om die reden gemeten met de enige 
bestaande woordenschattest, die als relatief eenvoudig kan worden beschouwd. Dit verklaart 
waarom er een quasi-plafondeffect optrad. Het is mogelijk dat bij gebruik van een uitgebreide 
genormeerde woordenschattest wel een significante relatie gevonden zou zijn tussen 
woordenschatomvang en spraakverstaan.  
Een andere methodologische beperking kan opgemerkt worden aangaande de representativiteit van 
de receptieve woordenschatquotiënt. De PPVT-III-NL is aanvankelijk ontworpen voor een eentalige 
doelgroep met Nederlands als moedertaal. Dit betekent dat bij de normering geen rekening is 
gehouden met meertaligheid. 
 
In de huidige studie is een significante relatie gevonden tussen de grootte van de woordenschat in 
het Nederlands en het spraakverstaan, maar deze is relatief klein. De vraag is of de grootte van de 
relatie anders zou zijn wanneer een receptieve woordenschattest ingezet zou worden die in de 
normering rekening houdt met een meertalige doelgroep. Ten slotte konden in verband met de 
beperkte tijd niet alle variabelen die een rol spelen bij tweetaligheid meegenomen worden in de 
statistische analyse. Interessant zou zijn om de documentatie uit het diepteonderzoek in een 
vervolgonderzoek mee te nemen in de statistische analyse. 
 
7. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en worden implicaties voor de 
klinische praktijk beschreven. De aanbevelingen zijn niet alleen interessant voor de klinische praktijk, 
maar ook voor (aanstaande) collega-onderzoekers. Mogelijk kunnen de aanbevelingen uit dit 
onderzoek verwerkt worden in vervolgonderzoeken en in de klinische praktijk. 
 
7.1 Aanbevelingen vervolgonderzoek  
Een interessante vervolgstap naar aanleiding van dit onderzoek is de gegevens uit de huidige studie 
complementeren met gegevens van eentalige Nederlandse sprekers en eentalige Turkse sprekers. 
Niet alleen is het aan te raden om dit onderzoek uit te voeren onder slechthorende participanten, 
maar ook bij tweetalige kinderen.  
Voor de relatie die is gevonden tussen de receptieve woordenschat en het spraakverstaan,  
is het interessant om op grotere schaal onderzoek uit te voeren en de bijkomende aspecten van 
tweetaligheid nader te onderzoeken. Zo is wegens beperkte beschikbare tijd en het aantal 
participanten de variabele leeftijd niet meegenomen in de huidige studie. Het zou interessant zijn 
een onderscheid te maken tussen de verschillende Turkse generaties in Nederland. Mogelijk wordt 
dan zichtbaar of in de klinische praktijk een aanpassing gedaan moet worden voor alle generaties 
(leeftijdsklassen) Turken in Nederland.  
 
Taal is dynamisch. Julien (2010) schrijft in haar boek het volgende over meertaligheid: 
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Er bestaat dus een kans dat twee- of meertaligen nooit hetzelfde taalniveau bereiken in hun talen als 
een moedertaalspreker. In dit onderzoek komt naar voren dat ondanks dat de participanten 
aangeven dat Nederlands hun dominante taal is, ze beter scoren in hun moedertaal op de Turkse 
woordenschattest. Hierbij moet worden vermeld dat de IAT relatief gemakkelijk is voor volwassen 
sprekers van het Turks. Wat vooral opvallend is, is dat alle participanten beter scoren op de 
spraakaudiometrische test in het Turks dan in het Nederlands. Ook hebben vrijwel alle participanten 
aangegeven beter te zijn in de ene taal dan de andere taal. Slechts 19,5% gaf aan de beide talen 
ongeveer op gelijk niveau te spreken. Met name de jongere participanten geven aan Nederlands als 
dominante taal te spreken, terwijl dit bij de oudere generatie juist andersom is. Deze diversiteit is 
bijzonder en nader onderzoek naar unbalanced bilingualism en de relatie met het spraakverstaan is 
daarom aan te raden.  
Indien blijkt dat de participanten in dit onderzoek daadwerkelijk een kleine Turkse woordenschat 
hebben, zouden competitie-effecten de hogere scores op de Turkse spraakaudiometrische test 
mogelijk kunnen verklaren (bv. Morris et al., 1995). Volgens Cutler (2004) kan het paradoxaal nuttig 
zijn om te beschikken over een kleine woordenschat wanneer de participant bekende woorden 
hoort. Zodoende is binnen de bekende lexicale kennis minder sprake van competitie en is het 
gemakkelijker om te luisteren naar de moedertaal dan naar een andere taal. Deze competitie-
effecten bij tweedetaal- en moedertaalsprekers zouden nader bestudeerd moeten worden om te 
onderzoeken of dergelijke competitie-effecten zich ook voordoen in de moedertaal.  
Gezien de correlatie die is gevonden tussen woordenschatgrootte en spraakverstaan, is het 
interessant om te onderzoeken of er een ondergrens bepaald kan worden voor de  
woordenschatkennis die clinici kunnen aanhouden om op een betrouwbare manier patiënten te 
testen in de verschillende talen. 
Zoals in het theoretisch kader genoemd, zijn spraakverstaan en meertaligheid complexe fenomenen. 
Zo zijn er veel aspecten van meertaligheid die een rol kunnen spelen in het verstaan van gesproken 
taal. Veel van deze aspecten zijn wegens de beperkt beschikbare tijd in de huidige studie 
onderbelicht gebleven. Interessant zou zijn om bijvoorbeeld op een grotere schaal onderzoek te 
doen naar tweetaligheid en spraakverstaan, waarbij zoveel mogelijk variabelen worden opgenomen 
in het onderzoek. Daarbij kunnen de gebruikelijke taalaspecten semantiek, fonologie, morfosyntaxis 
en pragmatiek (zowel wat betreft taalbegrip als wat betreft taalproductie) onderzocht worden in 
relatie tot spraakverstaan.  
Een laatste aanbeveling is om te onderzoeken of het gebruik van woordlijsten in de moedertaal van 
participanten ook in andere talen dan het Nederlands aan te bevelen is. Ook voor andere 
moedertaalsprekers dan het Nederlands in Nederland kan dit een toegevoegde waarde hebben. Dit 
geldt met name voor moedertaalsprekers van wie het Nederlands gebrekkig is.  
Samenvattend is verder onderzoek naar de gevonden relaties tussen tweetaligheid, receptieve 
woordenschat en spraakverstaan sterk aan te bevelen. De huidige studie heeft tenslotte alleen 
betrekking op het luisteren naar monosyllabische woorden in het Turks en in het Nederlands bij 
Turks-Nederlandse volwassenen. Hierbij is de rol van het gebruik van culturele context op hoger 
niveau nog niet aan de orde geweest. Ook dit kan een interessant onderzoek opleveren. 
 
7.2 Implicaties voor de praktijk 
De resultaten uit deze studie kunnen direct geïmplementeerd worden in de klinische praktijk. Het 
inzetten van woordlijsten in de moedertaal van Turkse patiënten tijdens de afname van een 

Meertaligheid kan beschouwd worden als een glijdende schaal of een continuüm: 

meertalige mensen bevinden zich op verschillende punten op deze glijdende schaal. Een 

minderheid bevindt zich dicht bij het theoretisch ideaal van perfecte, gelijke beheersing 

van de talen. De meeste meertalige sprekers bevinden zich ergens in het midden van de 

schaal en de overgebleven groep heeft een (heel) beperkte vaardigheid in een of meer van 

de talen en een goede beheersing van een andere taal. 

(Julien, 2010, p. 50) 
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spraakaudiometrische test met laag-redundant spraakmateriaal zoals toegepast in deze studie, levert 
een bijdrage aan de kennis en inzichten over de spraakverstaanvaardigheden van deze doelgroep. 
Deze verhoogde kennis zorgt ervoor dat tweedetaalsprekers van het Nederlands met een Turkse 
achtergrond minder onderschat worden in hun spraakverstaanvaardigheden van monosyllabische 
woorden. Dit zijn wenselijke uitkomsten in klinisch-audiologische onderzoeken en daarom is het een 
aanbeveling om deze interventie standaard in te zetten bij tweedetaalsprekers van het Nederlands 
met Turks als moedertaal.  
Daarnaast wordt met behulp van toonaudiometrie de waarnemingsdrempel bepaald; met aanvulling 
van spraakaudiometrie krijgen onderzoekers inzicht in welke mate, boven de waarnemingsdrempel, 
spraakklanken adequaat onderscheiden kunnen worden. Wanneer woordlijsten in de moedertaal 
van Turkse patiënten worden ingezet, wordt een betere indruk verkregen van de juistheid van het 
toonaudiogram en het dynamisch bereik van het gehoor. Indien de Nederlandse woordlijsten toch 
worden ingezet bij Turks-Nederlandse patiënten, is het sterk aan te raden om voorafgaand het 
niveau van de Nederlandse woordenschat te controleren. 
Tot slot is het van belang dat professionals een kritische houding aannemen ten opzichte van de 
verkregen informatie over de patiënten. Oordeelsvorming wordt in de praktijk in grote mate 
beïnvloed door de (mondeling) verkregen informatie. In de huidige studie kwam naar voren dat 
patiënten beter scoren op de Turkse woordlijsten, terwijl een meerderheid (80%) Nederlands als 
dominante taal had opgegeven tijdens de anamnese. Hieruit blijkt dat taalgebruikers wellicht niet 
altijd een adequate inschatting kunnen maken van hun eigen taalvaardigheidsniveau. Doordat de 
woordenschatgrootte in het Nederlands samenhang vertoont met de prestatie op 
spraakaudiometrische testen, is het aan te raden om ook de receptieve woordenschat te meten. 
Juiste kennis over taalvaardigheden is een belangrijke voorwaarde voor betrouwbare resultaten uit 
spraakaudiometrische testen. Met deze kennis kan de professional nauwkeurigere inzichten 
verkrijgen over de prestatie op spraakaudiometrische testen, met als gevolg een beter inzicht in de 
communicatieve mogelijkheden van patiënten. Op deze manier kan een behandeltraject op maat 
ontwikkeld worden. 
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9. Referenties 

 

Bijlage I Anamneseformulier  

Participant nummer  

Naam  

Geboortedatum  

Geslacht Man / vrouw 

Aanvullende gegevens 

 

Visus Normaal / normaal gecorrigeerd met bril / lenzen 

Gehoor Voldoende ja / nee 

Tweetalig ja / nee  

Indien ja, leeftijd verwerving tweedetaal:  

Moedertaal Nederlands - Turks 

Tweedetaal Nederlands - Turks 

Dominante taal Nederlands – Turks 

Hoogstgenoten opleidingsniveau  

Lichamelijk gezond ja / nee 

Leerstoornissen ja / nee 

Geheugenproblemen ja / nee 

Opmerkingen 

 

 

 

(verkouden/oorontsteking?) 

Datum  
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Bijlage II Voorbeeld data slechthorende participant 

 

Hieronder zijn de scores op de spraakaudiometrische testen te zien met links de gemiddelden per 

SNR-niveau van de Turkstalige spraakaudiometrietest en rechts de gemiddelden per SNR-niveau van 

de Nederlandstalige spraakaudiometrietest. Participant met ID = 37 is een (extreme) uitbijter op alle 

variabelen. Deze participant is uitgesloten van het onderzoek omdat hij of zij niet tot de doelgroep 

behoort. De resultaten zijn opmerkelijk. Ook deze slechthorende participant scoort op SNR -10 beter 

in het Turks dan in het Nederlands op de spraakaudiometrische test. Op de overige SNR-niveaus 

scoort hij relatief gelijk voor beide talen.  
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Bijlage III Informatiebrief  

 

Geachte mevrouw, heer, 

Hartelijk dank voor de interesse in het onderzoek naar spraakverstaan. We zouden het erg fijn vinden 

als u meedoet aan het onderzoek. U mag zelf beslissen of u meedoet. Voordat u de beslissing neemt, 

is het belangrijk om iets meer te weten over het onderzoek. Leest u daarom deze informatiebrief 

rustig door. Mocht u tijdens of na het lezen van de brief nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen 

aan de onderzoeker. De contactgegevens staan aan het einde van deze brief. 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Op dit moment wordt het spraakverstaan binnen de audiologische centra enkel in het Nederlands 

getest. Binnen dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht of er een verschil is tussen het 

spraakverstaan in het Turks en in het Nederlands bij Turks-Nederlandssprekende personen. 

Daarnaast wordt onderzocht of er een relatie is tussen spraakverstaan, woordenschat en 

taalachtergrond.  

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Voor dit onderzoek is het van belang om achtergrondinformatie te verkrijgen over onder andere uw 

algehele gezondheid, gehoor en uw taalontwikkeling en taalvaardigheden. De achtergrondgegevens 

worden met behulp van een vragenlijst verzameld. Daarnaast wordt een korte gehoorscreening 

uitgevoerd, om te bepalen of het gehoor van invloed kan zijn op de testresultaten. Uw receptieve 

woordenschat wordt getest aan de hand van een woordenschattest in het Turks en in het 

Nederlands. In de laatste test zult u naar woorden luisteren die u vervolgens moet herhalen. Het 

gehele onderzoek duurt gewoonlijk ongeveer een uur.  

Wanneer kunt u deelnemen aan het onderzoek? 
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar volwassenen van 16 tot en met 60 jaar. U kunt alleen 

deelnemen aan het onderzoek als u tweetalig bent opgevoed, een normale algehele ontwikkeling 

heeft gehad en een normaal gehoor heeft. Om dit laatste te testen, neemt de onderzoeker in dit 

onderzoek een korte gehoortest af. Deze gehoortest is geen medisch keuringsinstrument, dus als 

blijkt dat uw gehoor niet voldoet aan de eisen van dit onderzoek, kunt u het beste uw gehoor laten 

testen bij een audicien. Mocht dit voor u het geval zijn, dan krijgt u van de onderzoeker een kort 

overzicht mee, inclusief de adressen van enkele audiciens in de buurt.  

Wat gebeurt er als u (niet) wilt deelnemen aan het onderzoek? 

U beslist zelf of u deelneemt aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Er zijn geen kosten of 

vergoedingen verbonden aan deelname aan deze studie. U kunt op elk moment, zowel voor, tijdens 

of na het onderzoek, besluiten dat u toch niet meer mee wilt doen, ook als u op een ander moment 

uw deelname al heeft toegezegd. Afzien van deelname heeft op geen enkele manier consequenties 

voor u. Daarnaast zullen dan al uw reeds verzamelde gegevens worden vernietigd en deze zullen niet 

worden meegenomen in het onderzoek.  

Als u nu besluit dat u niet wilt meedoen, dan hoeft u verder niets te doen. Als u wel wilt deelnemen, 

vragen wij u om het bijgevoegde toestemmingsformulier te lezen, in te vullen en te ondertekenen. 

De onderzoeker zal het formulier op de dag van het onderzoek ook ondertekenen als u geen verdere 

vragen meer heeft. Vervolgens maakt de onderzoeker, Canan Sonkaya-Özay, een afspraak met u om 

de benodigde resultaten te verzamelen.  

Wat gebeurt er met uw gegevens en de resultaten van het onderzoek? 
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Al uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd (aan de hand van codes) en apart van de 

onderzoeksgegevens bewaard, zodat door buitenstaanders geen link kan worden gelegd tussen uw 

resultaten en uw gegevens. Alleen de onderzoeker heeft toegang tot beide sets gegevens. De 

resultaten die voortkomen uit dit onderzoek, worden gebruikt voor de masterscriptie van Canan 

Sonkaya-Özay aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De resultaten kunnen ook worden gebruikt 

voor andere wetenschappelijke doeleinden, zoals publicaties, (congres)presentaties of 

vervolgonderzoek. In alle gevallen zullen de resultaten alleen in geanonimiseerde vorm worden 

gepresenteerd.  

Wilt u verder nog iets weten? 
U kunt al uw vragen stellen aan de onderzoeker. Zie hieronder voor de benodigde gegevens. 

Canan Sonkaya-Özay 

Masterstudent Toegepaste Taalwetenschappen 

c.ozay_37@hotmail.com 

Tel. 0631750518 

 

Prof. dr. M. M. R. Coene 

Begeleider Masterscriptie 

Vrije Universiteit Amsterdam  

Faculteit der Letteren 

m.m.r.coene@vu.nl  

Tel. +31/20/6986414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.m.r.coene@vu.nl
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Bijlage IV Informed Consent 

Naam:  
 
 

Geslacht: 
M / 
V 

Geboortedatum: _____ / _____ / ________ Plaats: 
 
 

Telefoon: 
 
 

E-mail: 
 
 

 

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de deelname aan het wetenschappelijk onderzoek 

De relatie tussen tweetaligheid, receptieve woordenschat en spraakverstaan bij Turkse volwassenen 

voor de masterscriptie van Canan Sonkaya-Özay aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.  

In deze studie wordt de relatie tussen tweetaligheid, woordenschat en het spraakverstaan bij Turks-

Nederlandse volwassenen onderzocht. De ondergetekende wordt gevraagd om een korte vragenlijst 

in te vullen. Daarnaast wordt uw gehoor gescreend en wordt er een receptieve woordenschattest in 

het Nederlands en in het Turks afgenomen. Ten slotte wordt de ondergetekende gevraagd om 

verschillende woorden in het Nederlands en Turks te beluisteren en te herhalen. 

De onderzoeker, Canan Sonkaya-Özay, verklaart dat:  

o zij de bovenstaande informatie zo volledig mogelijk heeft uitgelegd aan de ondergetekende; 

o zij alle vragen naar waarheid heeft beantwoord; 

o de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is. 

Datum Handtekening 
 
_____ / _____ / ____ 
 

 

 

De ondertekende verklaart: 

o voldoende te zijn ingelicht over de aard van de studie, het doel en de uitvoering ervan; 

o te weten dat zij/hij zich op elk moment kan terugtrekken uit de studie, zonder enige 

consequenties; 

o erover ingelicht te zijn dat de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden voor het 

schrijven van een masterscriptie aan de Vrije Universiteit en eventueel voor 

wetenschappelijke doeleinden (zoals publicaties en congressen), en dat hiervoor alle 

persoonsgegevens worden geanonimiseerd; 

o erover ingelicht te zijn dat geen kosten noch vergoedingen verbonden zijn aan deelname aan 

deze studie. 

De ondergetekende begrijpt deze instemming volledig en ondertekent deze geheel vrijwillig, zonder 

enige verplichting. Door dit document te ondertekenen geeft zij/hij expliciet goedkeuring deel te 

nemen aan het onderzoek zoals beschreven. De ondergetekende weet dat zij/hij eventuele vragen 

steeds kan stellen aan de onderzoeker. 

Datum Handtekening 
_____ / _____ / ____  
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Bijlage V Voorbeeld formulier toonaudiogram  
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Bijlage VI Score formulier Peabody Picture Vocabularity Test –III-NL  
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Afbeeldingen van de Peabody Picture Vocabularity Test-III-NL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Alt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nautisch) 
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Bijlage VII Score formulier İşitsel Anlama Testi 

 

İşitsel Anlama Testi 

Sözcük Çeşitleri Alt Testi (Kategori, Ad, Eylem) 

Adı Soyadı: 

Yaşı: 

Cinsiyet: 

Eğitim: 

Tanı: 

Tarih:  

 

 

Yönerge: “Sana söyleyeceğim sözcüğü dinle. Dikkatlice düşün ve söylediğim sözcüğün resmini göster. 

Tüm resimlere bakmayı unutma.” 

İşaretleme Yönergesi: Katılımcının gösterdiği seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyin. Eğer katılımcı 

hemen seçeneğini değiştirirse, ilk seçeneğe ‘k/d’ (kendini düzeltme) yazın ve sonraki seçeneğini 

işaretleyin. Eğer katılımcı iki (veya daha fazla) seçenek arasında kararsız kaldıysa ‘?’ ile işaretleyin. 

Katılımcıya seçeneğin doğru olup olmadığı ile ilgili geri dönüt vermeyin. 

 

NOT: 

 

 

KATEGORİ 

No Hedef 1. Çeldirici 2. Çeldirici 3. Çeldirici 4. Çeldirici 

K1 Hayvan /dier  İnsan/mens  Bitki/plant  Makine/machin

e 

 Meyve/fruit  

K2 Meyve /fruit  Elbise/kleding  Patlıcan/aubergi

ne 

 El/hand  Solucan/worm  

K3 Taşıt /voertuig  Tarak/kam  Tavşan/konijn  Tabure/kruk  Apartman/apart

ement 

 

K4 Giysi /kleding  Düğme/knoop  Yün/wol  Koyun/schaap  Saat/klok  

K5 Vücut böl. 

/lichaamsdee 

 Yüzük/ring  Makas/schaar  Bardak/beker  Oje/nagellak  

K6 Vahşi hayvan  Kaptan/kapitein  Orman/bos  İnek/koe  Köpek/hond  
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/wilde dier 

K7 Yaz meyvesi/zomer 

fruit 

 Nar/granaatapp

el 

 Dondurma/ijs  Güneş/zon  Kabak/pompoe

n 

 

K8 Deniz 

taşıtı/watervoertui

g 

 Balon/ballon  Helikopter/helik

opter 

 Balık/vis  Çapa/anker  

K9 Kış giysisi /winter 

kleding 

 Mayo/badpak  Sandalet/sandal

en 

 Şömine/openha

ard 

 Şemsiye/parapl

u 

 

K10 Duyu organı 

/zintuigelijk orgaan 

 Gözlük/bril  Kalp/hart  Kulaklık/koptel

efoon 

 Böbrek/nier  

AD 

No Hedef Yakın Semantik 

Çeldirici 

Uzak Semantik  

Çeldirici 

Görsel İlişkili 

Çeldirici 

İlişkisiz  

Çeldirici 

A1 Kedi /poes  Köpek/hond  Fil/olifant  Salyangoz/slak  Deniz 

kabuğu/schelp 

 

A2 Domates/tomaat  Biber/peper  Limon/citroen  Top/bal  Balon/ballon  

A3 Ahtapot/octopus  Denizanası/kw

al 

 Denizatı/zeepaar

d 

 Örümcek/spin  Karınca/mier  

A4 Uçak/vliegtuig  Helikopter/hel

icopter 

 Kamyon/vracht

wagen 

 Ütü 

masası/strijkpla

nk 

 Ütü/stijkijzer  

A5 Kerpeten/tang  İngiliz 

anahtarı/moer

sleutel 

 Tornavida/schro

evendraaier 

 Mandal/wasknij

per 

 Askı/hanger  

A6 Ayak/voet  El/hand  Kulak/oor  Paten/schaats  Kızak/slee  

A7 Ananas/ananas  Karpuz/water

meloen 

 Üzüm/druiven  Kozalak/kegel  Çam/naaldboo

m 

 

A8 Masa/tafel  Tabure/kruk  Yatak/bed  At/paard  Zürafa/giraf  

A9 Tırpan/zeis  Balta/bijl  Kürek/schep  Olta/hengel  Kanca/haak  

A10 Ranza/slaapbank  Yatak/bed  Kanepe/divan  Piyano/piano  Keman/viool  

A11 Kapı/deur  Pencere/raam  Çit/hek  Işık 

düğmesi/lichtk

nop 

 Ampul/gloeilam

p 

 

A12 Pantolon/broek  Şort/korte 

broek 

 Etek/rok  Bacak/been  Kol/arm  

A13 Omurga/wervelkol  İskelet/skelet  Beyin/hersenen  Yılan/slang  Kurbağa/kikker  
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om 

A14 Turp/radijs  Soğan/ui  Mantar/paddest

oel 

 Topaç/tol  Uçan 

daire/vliegende 

schotel 

 

A15 Kalem/pen  Kalemtıraş/pu

ntenslijper 

 Defter/schrift  Diş 

fırçası/tandenb

orstel 

 Diş 

macunu/tandpa

sta 

 

A16 Tırtıl/rups  Salyangoz/slak  Yılan/slang  Zincir/ketting-

keten 

 Kolye/ketting  

A17 Ekmek/brood  Peynir/kaas  Pasta/taart  Sandık/kist  Sepet/mand  

A18 Çorap/sok  Ayakkabı/scho

en 

 Eldiven/handsch

oen 

 Burun /neus  Göz/oog  

A19 Yelkenli/zeilboot  Gemi /boot  Helikopter/helik

opter 

 Uçurtma/vliege

r 

 Bayrak/vlag  

A20 Silindir/cilinder  Küre/bol  Küp/kubus  Bardak/beker  Sürahi/karaf  

EYLEM 

No Hedef 1. Çeldirici 2. Çeldirici 3. Çeldirici 4. Çeldirici 

E1 İçmek /drinken  Yemek/eten  Yalamak/likken  F. 

Çalmak/stelen 

 Öpmek/ kussen  

E2 Kazmak /graven  Doldurmak/vul

len 

 Sulamak/water 

geven 

 Dikmek/naaien  Biçmek/ maaien  

E3 Yıkanmak/zich 

wassen 

 Saç 

yıkamak/hare

n wassen 

 Çamaşır 

yıkamak/kleren 

wassen 

 Diş 

fırçalamak/tand

en poetsen 

 Saç kestirmek/ 

haren laten 

knippen 

 

E4 Ağlamak /huilen  Gülmek/ 

lachen 

 Düşünmek/denk

en 

 Üzülmek/verdri

etig zijn 

 Şaşırmak/ 

verbaasd 

worden 

 

E5 Beslemek/voeden  Kovalamak/ac

htervolgd 

worden 

 Gezdirmek/rondl

eiden 

 Sevmek/houde

n van 

 Isırmak/ bijten  

E6 Silmek /vegen  Yıkamak/wass

en 

 Süpürmek/vege

n 

 Boyamak/verve

n 

 Çizmek/ 

schetsen 

 

E7 Tırmanmak 

/klimmen 

 Dövüşmek/ruz

ie maken 

 Düşmek/vallen  Kaymak/glijden  Sallanmak/ 

schommelen 

 

E8 Tokalaşmak /hand 

geven 

 Sarılmak/omh

elzen 

 Selamlamak/ged

ag zeggen 

 Alkışlamak/klap

pen 

 Tokat atmak/ 

klap geven 

 

E9 Çalışmak /werken  Tv.  Yıkanmak/zich  Uyumak/slapen  Futbol  
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Seyretmek/tv 

kijken 

wassen-baden oynamak/ 

voetballen 

E10 Pişirmek /koken  Bulaşık 

yıkamak/afwas

sen 

 Piknik yapmak-

Picknicken 

 Tatil 

yapmak/vakant

ie houden 

 Yemek/ eten  

E11 Yüzmek /zwemmen  Dalmak/duike

n 

 Balık 

tutmak/vissen 

 Yürümek/lopen  Kürek çekmek/ 

roeien 

 

E12 Taşımak /dragen  Çekmek/trekk

en 

 İtmek/duwen  Çakmak/klap 

geven 

  Tamir etmek/ 

repareren 

 

E13 Uyumak /slapen  Uzanmak/ligge

n 

 Uyanmak/slapen  Yüzmek/ 

zwemmen 

 Dalmak/ duiken  

E14 Bakışmak/elkaar 

aankijken 

 Bakmak/kijken  Aramak/bellen-

zoeken 

 Tıraş 

olmak/zich 

scheren 

 Fotoğraf 

çekmek/ 

fotograferen 

 

E15 Okumak /lezen  Oturmak/zitte

n 

 Yazmak/schrijve

n 

 Resim 

yapmak/tekeni

ng maken 

 TV. Seyretmek/ 

tv kijken 

 

E16 Kutlamak/vieren  Şarkı 

söylemek/zing

en 

 Dans 

etmek/dansen 

 Çalmak/ stelen  Yemek/eten  

E17 Konuşmak /praten  Seslenmek/ro

epen 

 Azarlamak/zoek

en 

 Küsmek/vriend

eschap-goede 

band verbreken 

 Şarkı 

söylemek/zinge

n 

 

E18 İçirmek/laten 

drinken 

 İçmek/drinken  Gezdirmek/rondl

eiden 

 Emeklemek/kru

ipen 

 Yedirmek/voed

en 

 

E19 Yürümek /lopen  Koşmak/renne

n 

 Oturmak/zitten  Atlamak/spring

en 

 Beklemek/wach

ten 

 

E20 Kovalanmak/achter

volgd worden 

 Takip 

etmek/volgen 

 Korkutmak/laten 

schrikken 

 Uyarmak/ 

waarschuwen 

 Koşmak/renne

n 
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Enkele voorbeelden van afbeeldingen: 
 

 
 
(Omurga - verwelkolom) 
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(Yelkenli – zeilboot) 

 

 

 

 

 



58 
 

Bijlage VIIIa De Turkse woordlijst 

 

Enkele voorbeelden uit de Turkse woordlijst: 

    Lijst 1     Lijst 2     Lijst 3     Lijst 4     Lijst 5     Lijst 6 

bağ baz ben bin bön but 

çap çat cep çok çit çöl 

dil dem dal düz düş diz 

fen hür fil hor hak han 

hem kim hız kaç kel kip 

kat kol kan kış kız küf 

koz mis kot pil not laf 

muş pak mor ruj pat pul 

rol ret pis sağ sac rus 

sur sığ suç tan tam şak 

tıs top  tüm tek tir set 

tüp tuş vah zat ver tas 

      

 

BIJLAGE VIIIb De NVA-lijst 

 

Enkele voorbeelden uit de NVA-lijst: 

Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 Lijst 5 Lijst 6 
bus rood dun door roos put 

vaak hoek tol jong nep buik 
pen loop geit doek boeg zeep 
leeg dam lach goud kom mijn 

dief huis nieuw kieuw wees poot 

hoed maai men zin vuil dom 
wip kok geef hooi hang wig 
mooi fout boek pijl toon niet 
kous geeuw zing sap lied lef 

som bel hoop bes gif koel 
zang zich duim laag dijk taai 
bijl tien kaas neef zaai gang 
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Bijlage IX Extra analyse (Deel 2) 

 

Tabel 1 

Relatie tussen al dan niet hoger scoren op de Turkse spraakaudiometrische test dande  Nederlandse 

spraakaudiometrische test enerzijds en geslacht anderzijds. 

 

Geslacht 

Total Vrouw Man 

Verschil tussen 

Turks en 

Nederlands 

score Turks >= score 

Nederlands 

Count 15 12 27 

% within Geslacht 60.0% 80.0% 67.5% 

score Nederlands > 

score Turks 

Count 10 3 13 

% within Geslacht 40.0% 20.0% 32.5% 

Total Count 25 15 40 

% within Geslacht 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Tabel 2 

Toets op significantie van de relatie tussen al dan niet hoger scoren op de Turkse 

spraakaudiometrische test dan de Nederlandse spraakaudiometrische test enerzijds en geslacht 

anderzijds. 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.709
a
 1 .191   

Continuity Correction
b
 .919 1 .338   

Likelihood Ratio 1.784 1 .182   

Fisher's Exact Test    .298 .169 

N of Valid Cases 40     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.88. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bijlage X Extra analyse (Deel 2) 

Tabel 1 

Relatie tussen al dan niet hoger scoren op de Turkse spraakaudiometrische test dan de Nederlandse 

spraakaudiometrische test enerzijds en leeftijd. 

 

 Verschil tussen Turks en 

Nederlands N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Leeftijd score Turks >= score 

Nederlands 

27 32.44 8.973 1.727 

score Nederlands > score 

Turks 

13 26.37 5.460 1.514 

 

Tabel 2 

Toets op significantie van de relatie tussen al dan niet hoger scoren op de Turkse 

spraakaudiometrische test dan de Nederlandse spraakaudiometrische test enerzijds en leeftijd 

anderzijds. 

 

Levene's toets op gelijke varianties. 

 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Leeftijd Equal variances assumed 1.393 .245 

 

(Vervolg) T toets op gelijkheid van gemiddelden. 

 

 

t-test for Equality of Means 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Leeftijd Equal 

variances 

assumed 

2.238 38 .031 6.068 2.711 .579 11.556 

 

 

 


