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Ontwikkelcentrum Spraak- en Taaltechnologie (OSTT) ten behoeve van 

de spraak- en taalpathologie en revalidatie in het algemeen, 

samenwerking van Sint Maartenskliniek RD&E, Nijmegen, Faculteit der 

Letteren RU Nijmegen en afd. Revalidatie van het UMCN Nijmegen.
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Overzicht van de lezing

Uitgangspunt:

OC is meer dan ondersteuning tijdens de communicatie, maar 

omvat ook training en assessment t.b.v. communicatie.

• Wat willen we?

• Wat kunnen we?

• Hoe komen we waar we heen willen?
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ASH

tekst

spraak-

synthese
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Een voorbeeld: spraakherkenning + spraaksynthese
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Basis van de lezing: het NTU-rapport dat in 2011 

is uitgekomen: Taal- en Spraaktechnologie voor 

mensen met communicatieve beperkingen

a) Wat zijn wenselijke TST-producten en –diensten?

b) Wat is de beschikbaarheid basisvoorzieningen

(commercieel en experimenteel)?

a) Wat is de kwaliteit van de TST-modules (S – O – V – G)?

d) Welke onderzoeksinspanning is benodigd voor (uit) te

ontwikkelen basisvoorzieningen? (Low Complexity: LC -

Medium Complexity: MC - High Complexity: HC).

Conclusies bereikt op basis van rondetafelconferentie, vele

interviews, en discussies in resonansgroep (NL en VL).
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Structuur van het rapport voor de NTU:

Het rapport is een goede gids voor beantwoording van de 
vragen ‘wat willen we?’, ‘wat kunnen we?’ en ‘hoe 
komen we waar we heen willen?’

De beantwoording van de vragen wordt gestructureerd 
door de invoering van matrices, bestaande uit 
combinaties van drie assen:

I Applicaties (wat willen we?) 

II Conversies (hoe komen we waar we heen willen?)

III Modules (wat kunnen we?)
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Matrices

• Applicaties x conversies: Welke conversies (omzettingen) 
tussen communicatiekanalen zijn noodzakelijk om de 
gewenste applicatie te realiseren?

• Conversies x modules: Welke modules (digitale 
basisvoorzieningen) zijn nodig om elke conversie te 
bewerkstelligen?

• Modules x data: Welke data zijn nodig om de betreffende 
modules te ontwikkelen of trainen?
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As I: Applicaties

Beschrijving van de op TST gebaseerde diensten en 

producten waaraan gebruikers van het Nederlands met 

communicatieve beperkingen behoefte hebben:

• Doel van de toepassing: diagnostiek, monitoring,        

therapie, ondersteunde communicatie (OC).

• Communicatieve functie: begrijpen gesproken of  

geschreven boodschappen, spreken of schrijven.

• Doelgroep: mentaal/cognitief, sensorisch, stem en  

spraak, bewegingsapparaat.

• Leeftijd: kinderen en jongeren, volwassenen, ouderen.
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Een voorbeeld van een TST-applicatie 

Bijvoorbeeld:Tekstvereenvoudiging i.v.m. toegankelijkheid 
informatie op websites.

Toelichting: Middels TST zou - conform het Europese referentiekader 
taalniveaus - automatisch een indicatie van de complexiteit van het 
taalgebruik gegeven kunnen worden. Een vervolgstap zou kunnen 
bestaan uit het automatisch vereenvoudigen van de taal.

•Doel toepassing: OC

•Communicatiefunctie: begrijpen geschreven taal

•Doelgroep: cognitief (verst.beperking, afasie en dyslexie)

•Leeftijd: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen

•Conversie: modificeren van geschreven taal

9



Congres Oratie Hans van Balkom 16 juni 2011

As II: Conversies

Een specificatie van de communicatiekanalen (1-5) die 
ingezet worden om de communicatieve activiteit waarin 
beperkingen worden ervaren tóch uit te voeren. Mogelijke in-
en uitvoer van de TST-applicatie: 

(1) Verbaal mondeling, d.w.z. gesproken taal (spraak)

(2) Verbaal schriftelijk, d.w.z. geschreven taal (tekst)

(3) Non-verbaal, d.w.z. afbeeldingen, symbolen of gebaren

(4) Tactiel, d.w.z. Braille of 3D-plaatjes met reliëf

(5) Concepten, d.w.z. data, afbeeldingen of trefwoorden
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Conversies: enkele voorbeelden

Conversie Omschrijving 

1               2 Het omzetten van gesproken taal in geschreven taal  

(= spraakherkenning) 

2               1 Het omzetten van geschreven taal in gesproken taal  

(= spraaksynthese) 

2               2 Het modificeren van geschreven taal, bijvoorbeeld 

samenvatten, vereenvoudigen, inkorten en parafraseren 

2               4 Het omzetten van geschreven taal in Braille 

3               1 Het omzetten van afbeeldingen, pictogrammen, animaties, 

symbolen of gebaren (NGT, NmG of  SMOG) in spraak 

2               3 Het omzetten van tekst in afbeeldingen, pictogrammen, 

animaties, symbolen, gebaren (NGT, NmG of SMOG) 
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Hiërarchie conversies

Criterium: multi-inzetbaarheid

Conversies (N = 97)  Frequentie (in %) 

1 Spraaksynthese (conversie 2  1)  32 

2 Spraakherkenning (conversie 1  2)  26 

3 Tekstmodificatie (conversie 2  2)  12 

4 Non-verbaal naar spraak (conversie 3  1) 8 

5 Tekst naar non-verbaal (conversie 2  3) 7 
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Communicatiekanalen: (1) = schriftelijk, (2) = mondeling, 

(3) = non-verbaal, (4) = tactiel, (5) = concepten 
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As III: Modules

De spraak- en taaltechnologen uit de resonansgroep 
specificeerden welke digitale basisvoorzieningen 
(software modules) nodig zijn om elke conversie te 
realiseren. Relevant:

a) Wat is de kwaliteit van de TST-modules (S – O – V – G)?

b) Welke onderzoeksinspanning is benodigd voor (uit) te

ontwikkelen basisvoorzieningen? (Low Complexity: LC -

Medium Complexity: MC - High Complexity: HC).
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Een paar voorbeelden van 

A) Makkelijk te realiseren toepassingen en

B) Toepassingen waarvoor een relatief grote 
onderzoeksinspanning nodig is.
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A) Relatief makkelijk te realiseren 

(1 voorbeeld)

TST-toepassingen (alleen) gebaseerd op spraaksynthese:

• Alle benodigde digitale basisvoorzieningen zijn 
beschikbaar

• M.u.v. module tekstvoorverwerking zijn alle modules 
van voldoende of goede kwaliteit

• De module tekstvoorverwerking is zonder al te grote 
onderzoeksinspanning uit te ontwikkelen (LC)

• Meest voorkomende conversie (32%)

Extra: bijvoorbeeld voorleessoftware (uitbreiding aanbod 
stemmen, intonatiepatronen, synthese van formules).
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Voorbeeld 1: Spraaksynthese in voorleessoftware

• Doel toepassing: therapie & OC

• Communicatiefunctie: begrijpen van geschreven 
boodschappen

• Doelgroep: Doelgroep: cognitieve beperkingen 
(dyslexie, afasie of verstandelijke beperking) 

• Leeftijd: jongeren, volwassenen en ouderen

• Omschrijving: Hoewel de reeds beschikbare voor-
leessoftware in zijn huidige vorm de leesvaardigheid 
van bovengenoemde doelgroepen ondersteunt, zou 
deze software op een aantal punten nog verder 
verbeterd kunnen worden:
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1) De behoefte bestaat alleen aan meerdere

vrouwen-, mannen- en kinderstemmen.

2) De gesynthetiseerde stemmen zouden meer natuurlijk

intonatiepatronen moeten krijgen.

3) Formules binnen de wiskunde, e.d. leveren veel

problemen op, omdat er geen standaard is voor

symbolen. Daardoor kunnen die symbolen niet correct

herkend worden met tekstherkenning (Optical

Character Recognition, OCR).

Conversie: 

Verbaal schriftelijk  Verbaal mondeling (spraaksynthese)
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B) Onderzoeksinspanningen vereist (drie 

voorbeelden):

Voorbeeld 1: Digitale gebarentolk

• Doel toepassing: OC, therapie

• Communicatiefunctie: begrijpen van geschreven en 
gesproken boodschappen

• Doelgroep: sensorisch (doven en slechthorenden) en 
cognitief (afasie en verstandelijke beperking)
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• Omschrijving: Avatars met gebarensystemen zouden

bovengenoemde doelgroepen kunnen ondersteunen

in het begrijpen van geschreven (en gesproken) 

taal. Het leesinhoudelijk taalbegrip is namelijk 

vaak ontoereikend om snel en makkelijk informatie

op te kunnen nemen. 

Conversies: 

tekst     non-verbaal

spraak   non-verbaal
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Onderzoeksinspanningen vereist (cont.)

Voorbeeld 2: Objectieve beoordeling verstaanbaarheid

• Doel toepassing: diagnostiek, monitoring, therapie

• Communicatiefunctie: spreken

• Doelgroep: stem en spraak 

• Leeftijd: alle leeftijden

• Omschrijving: De spraak van mensen met stem- of 

spraakproblemen zou middels een TST-applicatie 

automatisch en objectief beoordeeld kunnen worden op 

verstaanbaarheid. 

• Conversie: Verbaal mondeling Verbaal schriftelijk 

(spraakherkenning). In België reeds veel vooruitgang i.d.
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Onderzoeksinspanningen vereist (cont.)

Voorbeeld 3: Virtuele trainingsomgeving

• Doel toepassing: diagnostiek en therapie

• Communicatiefunctie: spreken

• Doelgroep: cognitief (afasie)

• Leeftijd: volwassenen en ouderen
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Toelichting: In een digitale omgeving als de Virtuele Wereld 

kunnen alledaagse communicatiesituaties gesimuleerd 

worden, waarin de patiënt communiceert met een virtuele 

gesprekspartner. 

De patiënt krijgt verbale en non-verbale feedback over de 

mate waarin zijn communicatieve intentie achterhaald kan 

worden, alsmede de mate waarin de informatie-overdracht 

efficiënt verliep.

Conversies: 

Verbaal mondeling   Verbaal schriftelijk (spraakherkenning)

Verbaal schriftelijk  Verbaal mondeling  (spraaksynthese)

Verbaal schriftelijk  Verbaal schriftelijk (tekstmodificatie)  

Verbaal mondeling   Non-verbaal (pictogrammen e.d.)
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In de volgende dia wordt een multidisciplinair project 

beschreven dat ten doel heeft om afatici een trainings-

omgeving te bieden (samenwerking VU, RU, SMK).

Wat willen we? Afatici de mogelijkheid bieden om 

functionele communicatie intensief te oefenen.

Wat is daarvoor nodig? Spraak- en taaltechnologie.

Wat kunnen we al? ‘Spraakherkenning voor ‘gewone’ 

sprekers of sprekers met dysartrie. 

Wat is het probleem? O.a. zgn. ‘taalmodel’ voor de 

spraakherkenning en de realisatie van de juiste feedback.
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Afkortingen:

• ASG Automated Speech Generation

• ASR Automated Speech Recognition

• DM Dialogue Manager

• FA Feedback Assistant

• IS Information State

• VR Vocabulary Resolution

• WSD Word-sense-disambiguation
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Conclusie: 1) Spraaksynthese

Reeds uitgebreid besproken aan het begin van de 

presentatie

Congres Oratie Hans van Balkom 16 juni 2011

26



Congres Oratie Hans van Balkom 16 juni 2011

Conclusie: 2) Spraakherkenning

• Op een na meest voorkomende conversie (26%)

• 7 van de 10 benodigde modules beschikbaar

• 5 van de 10 modules heeft slechte of 

onvoldoende kwaliteit

• Relatief grote onderzoeksinpanning (3 x MC -2 x 

HC) is nog noodzakelijk om de resterende 

modules (uit) te ontwikkelen.
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Conclusie: 3) Tekstmodificatie

• Behelst 12% van de conversies

• 5 van de 7 benodigde modules beschikbaar

• 4 van de 7 modules slechte of onvoldoende kwaliteit

• De onderzoeksinpanning die nodig is om de resterende 

modules (uit) te ontwikkelen varieert (1 x LC ; 1 x MC ; 

2  xHC).
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Conclusie: 4)  Non-verbaal-naar-spraak

• Behelst 8% van de conversies

• 5 van de 8 benodigde modules beschikbaar

• 5 van de 8 modules slechte of onvoldoende kwaliteit

• De onderzoeksinpanning die nodig is om de resterende 
modules (uit) te ontwikkelen varieert (2 x LC – 1 x MC –
2 x HC).

Voor het realiseren van TST-toepassingen gebaseerd op 
non-verbaal-naar-spraak is nog een relatief grote 
onderzoeksinspanning nodig.
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Conclusies: 5) Tekst naar non-verbaal

• Behelst 7% van de conversies

• 10 van de 11 benodigde modules beschikbaar

• 5 van de 10 modules slechte of onvoldoende kwaliteit

• De onderzoeksinpanning die nodig is om de resterende 

modules (uit) te ontwikkelen varieert (2 x LC – 2 x MC –

1 xHC).
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Een succesje (nationale zorgvernieuwingsprijs 2008): 

EST: E-learning Spraaktherapie (mw. drs. L. Beijer, SMK).

Doel: het bieden van een trainingsomgeving aan 

dysartriepatienten (CVA en Parkinson) op afstand.

Voordelen:

• Intensieve training mogelijk;

• Training kan op elk tijdstip plaatsvinden;

• Patiënten hoeven niet te reizen;

• Maintenance is goed realiseerbaar.
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Visual Feedback

E-learning based Speech Therapy (EST)

Uit: Beijer, L. et al. (2010). Evaluating the Feasibility and the Potential Efficacy of e-Learning-

Based Speech Therapy for Speech Training in Dysarthric Patients with Parkinson’s Disease: A Case 

Study. Telemedicine and e-Health, 16(6), 732-738.


