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Recent werd door George en Zekveld (te publiceren) onderzoek uitgevoerd naar de cognitieve 
factoren die een rol spelen bij het spraakverstaan in rumoer, gemeten met de SRT-test. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de Text Reception Threshold (TRT), een test waarbij aan proefpersonen werd 
gevraagd gemaskeerde zinnen te lezen (Zekveld et al, te publiceren). Uit hun onderzoek bleek dat er 
een correlatie bestaat tussen de score op de SRT- en de TRT-test. Daaruit werd geconcludeerd dat 
dezelfde niet-auditieve factoren een rol spelen bij het verwerken van verstoorde taal, door hen 
cognitieve factoren genoemd. 
In deze voordracht wordt recent onderzoek gepresenteerd naar specifieke talige aspecten die een rol 
spelen bij het verwerken van verstoorde taal, zowel auditief als visueel. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van de SRT, TRT en drie varianten van de TRT. In deze varianten werden de testitems (Nederlandse 
zinnen) gemanipuleerd op het gebied van semantiek of lexicon of syntaxis. De testen werden 
afgenomen bij moedertaalsprekers van het Nederlands en bij tweede taalleerders. Tussen de 
proefgroepen was er hierdoor sprake van een duidelijk verschil in taalvaardigheid.  
De resultaten geven aan dat de TRT van moedertaalsprekers slechter wordt bij de drie typen 
verstoring. Daarnaast komt uit de gegevens dat tweede taalleerders meer moeite hebben met het 
verwerken van verstoorde spraak of verstoord schriftbeeld dan moedertaalsprekers van het 
Nederlands. Tweede taalleerders ondervinden een gelijke hinder van een semantische verstoring als 
moedertaalsprekers. Ze ondervinden echter minder hinder van lexicale of syntactische verstoringen 
dan moedertaalsprekers. Hieruit blijkt dat deze twee talige vaardigheden (lexicale en syntactische 
kennis) een rol spelen bij het verwerken van verstoord schriftbeeld. Bovendien correleren de 
individuele scores op de SRT  met de individuele ‘hinderscores’ voor lexicale of syntactische 
verstoring van de TRT.  
Deze onderzoeksgegevens ondersteunen de aanname dat talige aspecten een rol spelen bij het 
spraakverstaan in rumoer. Deze conclusie heeft, met de nodige voorzichtigheid, consequenties voor 
diagnostiek en revalidatie van slechthorendheid bij volwassenen en vooral bij kinderen. 
 


