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NEDERLANDSTALIG ABSTRACT 

Doel en hypothese: De doelstelling van deze masterproef was het optimaliseren en 

aanpassen van de bestaande Nederlandstalige SVHI-10 (Vandevyvere, 2015) door 

het  uitvoeren van een hervertaling van de SVHI-10-NL, het vergelijken van de SVHI-

10-NL tussen zangers met en zonder stemproblemen en het bepalen van een cut-off 

score. De SVHI-10-NL is een vragenlijst bestaande uit 10 stellingen die de 

zelfperceptie van de patiënt in verband met zijn/haar zangstem nagaat. Deze studie 

is een vervolgonderzoek op de masterproef van Vandevyvere (2015). 

 

Methode: De bestaande Nederlandstalige SVHI-10 werd opnieuw vertaald naar het 

Engels om na te gaan of er inhoudelijke en structurele aanpassingen noodzakelijk 

waren. De definitieve SVHI-10-NL en de aanvullende vragenlijst met betrekking tot 

de stem en stemklachten werd ingevuld door een controlegroep van 274 zangers 

zonder stemproblemen (179 vrouwen, 95 mannen; 18-78 jaar) en een testgroep van 

54 zangers met stemproblemen (34 vrouwen, 20 mannen; 19-71 jaar). In deze studie 

werden 16 zangers met stemproblemen gerekruteerd. De andere proefpersonen 

weden door Vandevyvere (2015) gerekruteerd. Bij 6 proefpersonen werd de 

stemkwaliteit objectief gemeten aan de hand van de AVQI en DSI. Daarnaast werd er 

bij 9 proefpersonen een subjectieve beoordeling afgenomen van de stemkwaliteit 

aan de hand van de GRBASI-schaal. Tenslotte wordt aan de hand van de ROC-

curve een cut-off score bepaald met een bepaalde sensitiviteit en specificiteit.  

 

Resultaten: Na een hervertaling van de bestaande SVHI-10-NL bleken er geen 

inhoudelijke of structurele aanpassingen noodzakelijk. De testsomscores van  de 

zangers met en zonder stemproblemen aan de hand van de niet-parametrische 

Mann-Whitney U-test bleek sterk significant verschillend te zijn (p<0.001). De 

gemiddelde testsomscore bij de groep met stemproblemen was 20/40 (SD 7) en bij 

de groep zonder stemproblemen was dit 12/40 (SD 5). Voor de AVQI is de 

gemiddelde score bij de proefpersonen met stemproblemen 3,76 (SD 1,13) voor de 

DSI is dit 4,76 (SD 1,93). De graad of ernst van de stemafwijking op basis van de 

GRBASI-schaal varieerde van 0 tot maximum 2 en had een gemiddelde 0,78.  Aan 

de hand van de Receiver Operating Characteristics (ROC)-curve kwamen we tot het 

resultaat dat de SVHI-10-NL een sensitiviteit van 78% en een specificiteit van 65%  

heeft op basis van een cut-off score van 14. 
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Conclusies: De SVHI-10-NL is een valide instrument dat een sensitiviteit heeft van 

78% en specificiteit van 65% voor de cut-off score 14. De zangers met 

stemproblemen kunnen in 78% van de gevallen herkend en geclassificeerd worden 

als zijnde een zanger met stemproblemen door de tool omwille van een hogere 

testsomscore.  
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ENGELSTALIG ABSTRACT 

Goal and hypothesis: The purpose of this study was to optimize and to adjust the 

existing Dutch SVHI-10 (Vandevyvere, 2015) by dint of a back translation of the 

SVHI-10-NL. Secondly, to compare the SVHI-10-NL between singers with and 

without voice disorders and at last to determine a cut-off score. The SVHI-10-NL is a 

self-assessment instrument of 10 questions in connection with his/her singing voice.  

 

Method: The existing Dutch SVHI-10 was translated to English to investigate if any 

substantive or structural adjustments were necessary. The final SVHI-10-NL and the 

additional questionnaire concerning the voice and voice disorders was completed by 

274 singers without voice disorders (179 women, 95 men; 18-78 years old) and 54 

singers with voice disorders (34 women, 20 men; 19-71 years old). In this study we 

recruited 16 singers with voice disorders. The other subjects were recruited by 

Vandevyvere (2015). The voice quality of 6 subjects was measured by two objective 

instruments, the DSI and AVQI. The GRBASI-scale gave a subjective rating of the 

voice quality of 9 subjects. At last, the cut-off score with a certain sensitivity and 

specificity was determined by the ROC-curve.  

 

Results: After the back translation of the SVHI-10-NL there was no need to adjust 

the SVHI-10-NL. There was a  significant difference between results of the testscores 

of the singers with and without voice disorders with the non-parametric Mann-

Whitney U-test (p<0.001). The mean testscore of the singers with voice disorders 

was 20/40 (SD 7) and the singers without voice disorders had mean testscore of 

12/40 (SD 5). The mean score of the subjects with voice disorders for the AVQI was 

3,76 (SD 1,13) and for the DSI 4,76 (SD 1,93). Based on the GRBASI-scale the 

grade of the voice disorder had a range of 0 to 2 and a mean score < 1. The ROC-

curve indicated that the SVHI-10-NL had a sensitivity of 78% and a specificity of 65% 

for a cut-off score of 14. 

 

Conclusions: The SVHI-10-NL is a valid instrument with a sensitivity of 78% and a 

specificity of 65% for the cut-off score 14. The tool recognizes the singer with voice 

disorders in 78% of the cases due to their higher testscore. 
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INLEIDING 

 

De diagnostiek van stemstoornissen bestaat uit een combinatie van onderzoeken die 

de mogelijkheden van de stem zo volledig mogelijk in kaart trachten te brengen 

waaronder een perceptuele beoordeling, objectieve metingen van de stemkwaliteit 

en het subjectieve oordeel van de patiënt. De perceptuele beoordeling is van 

essentieel belang als rationele factor waartegen instrumentele metingen worden 

afgewogen. Het is vaak de doorslaggevende beoordeling in klinische beslissingen. 

De meest gebruikte perceptuele schaal is de GRBAS-schaal (Hirano, 1981). De 

verschillende componenten worden voorgesteld door het letterwoord dat staat voor 

“Grade”, “Rough”, “Breathy”, “Asthenic” en “Strained”. De GRBAS-schaal is de 

tentatieve standaard van de Japanse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en 

ontleent haar bekendheid aan de gezaghebbende publicatie “Clinical Examination of 

Voice” van Hirano (1981). De vijf parameters worden gescoord aan de hand van een 

vierpuntenschaal van 0 tot 3 (normaal, licht gestoord, matig gestoord en ernstig 

gestoord). Deze schaal is voornamelijk bedoeld om de mate van heesheid te 

beschrijven en dekt wel niet de volledige perceptuele beoordeling van de 

stemkwaliteit.  

De perceptuele beoordeling van de stem heeft als belangrijk nadeel dat ze subjectief 

en variabel is. Daarom is er binnen de diagnostiek van stemstoornissen ook nood 

aan objectieve metingen (Baken and Orlikoff, 2000). Als objectieve metingen kan er 

gebruik gemaakt worden van multiparametrische indexen zoals de Dysphonia 

Severity Index (Wuyts et al., 2000) en de Acoustic Voice Quality Index (Maryn et al., 

2010). De Dysphonia Severity Index is een objectieve maat voor de stemkwaliteit. 

Het is een multiparametrische index die verschillende objectieve metingen omvat die 

ten opzichte van elkaar worden afgewogen, namelijk de laagste intensiteit (I-low), de 

hoogste frequentie (Fo-high), de jitter en de maximale fonatietijd (MFT). De score 

varieert van 5 (goede stem) en -5 (ernstige dysfonie) maar de score kan ook 

overschreden worden bij heel goede of zeer slechte stemmen. Vanaf een score van 

≥ 1.6 wordt het als een normale stem beschouwd (Wuyts et al., 2000).  

De Acoustic Voice Quality Index (AVQI) is een objectieve maat voor de mate van 

heesheid  in doorlopende spraak en aangehouden vocalen en is gebaseerd op zes 

parameters namelijk de cepstral peak prominence (CPP), de shimmer local, shimmer 
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local (dB), slope of long-term average spectrum (LTAS), tilt of trendline through LTAS 

en de harmonics-to-noize ratio (HNR). De score varieert van 0 tot 10. Hoe hoger de 

AVQI, hoe slechter de stemkwaliteit. Vanaf een score van < 2.91 heeft de persoon 

een normale stemkwaliteit (Maryn et al., 2010).  

 

Een belangrijk onderdeel binnen de diagnostiek is het subjectieve oordeel van de 

patiënt. Een begrip dat hiermee in verband staat is Quality of Life. Het is een breed 

concept dat niet louter focust op gezondheidsgerelateerde aspecten maar aandacht 

heeft voor een ruimere variatie aan aspecten uit iemands leven die mogelijks voor 

hem of haar belangrijk zijn. “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of 

andere lichamelijke gebreken” , een definitie volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1980). Gezondheid en algemeen welzijn is 

dus veel meer dan enkel de aan- of afwezigheid van een aandoening. Het wordt 

zowel bepaald door objectieve als subjectieve factoren en hierbij staan persoonlijke 

waarden, doelen en verwachtingen voorop. Het is belangrijk als clinicus om de 

impact van een probleem op het dagelijks leven te kunnen inschatten. Door 

Jacobson et at. (1997) werd vanuit deze visie de Voice Handicap Index ontwikkeld. 

Het is een instrument om de beperkingen en handicap die het gevolg zijn van een 

stemprobleem te meten. De test werd vertaald en gevalideerd  voor het Nederlandse 

taalgebied door De Bodt et al. (2001). De VHI bestaat uit 30 stellingen die de patiënt 

moet scoren volgens de psychosociale impact die op hem/haar van toepassing is. 

Deze vragenlijst bestaat uit 3 subschalen: een functionele, fysieke en emotionele 

schaal. “Nooit” wordt gescoord met 0, “bijna nooit” met  1, “soms” met 2, “bijna altijd” 

met 3 en “altijd” met 4. De totaalscore is de som van de scores (maximum 120) en 

vanaf een score > 60 wordt het stemprobleem als een handicap beschouwd. Vanaf 

een score hoger dan 20 veroorzaakt de stem psychosociale beperkingen. De 

doelgroep voor dit instrument zijn patiënten met stemproblemen.  

De VHI van Jacobson et al. (1997) bleek echter niet sensitief genoeg voor zangers 

met stemproblemen in vergelijking met niet-zangers met stemproblemen (Rosen et 

al., 2000). Zangers zijn personen die beroepsmatig met zingen bezig zijn. Het is een 

aparte groep die specifieke noden en zorgen vereisen. Stemgebruikers worden in 

verschillende groepen ingedeeld op basis van economische afhankelijkheid van de 

stem (Koufman en Isaacson, 1991). Zangers behoren tot de elite vocal performers. 
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Zij stellen hun stemplooien en larynx frequent bloot aan grote fysieke stress. Dit 

maakt hen bijzonder kwetsbaar om stemproblemen te ontwikkelen. Ze ervaren hun 

stemproblemen in tegenstelling tot anderen als een groter probleem met een enorme 

emotionele impact (De Bodt et al., 2008). Zij zullen sneller medische hulp zoeken 

(Rosen et al, 2000). Om deze populatie beter te kunnen begeleiden is het dus 

noodzakelijk om een specifiek instrument te ontwikkelen om de impact van hun 

stemprobleem te meten op hun dagelijks leven.  

 

Om hieraan tegemoet te komen werd de originele VHI van Jacobson et al. (1997) 

systematisch aangepast door verschillende auteurs. De behoefte om dit te doen werd 

bekrachtigd door het onderzoek van Rosen et al. (2000). Zij onderzochten de 

outcome van de VHI bij zangers. Het onderzoek geeft aan dat zangers significant 

lager scoorden en dus minder ernstige problemen hebben in vergelijking met niet-

zangers. Dit wil niet zeggen dat zangers minder problemen hebben. Het is volgens 

deze studie voornamelijk te wijten aan het feit dat er slecht een beperkt aantal 

vragen gericht zijn aan de specifieke problemen van zangers. De vragen van de VHI 

zijn voornamelijk gericht op spreken en in mindere mate op zingen. Zangers 

scoorden wel hoger op het emotionele deel van de VHI. Dit bevestigt nog eens dat 

de emotionele impact bij zangers groter is en er duidelijk nood was aan een 

vragenlijst aangepast aan de zangstem.  

 

Schmitt en Balteau. (2003) zijn de eerste auteurs die VHI (Jacobson et al., 1997)  

aangepast hebben aan de zangstem.  Slechts 5 items van de VHI waren sensitief 

genoeg voor zangers volgens hen. De andere stellingen werden niet opgenomen. 

Door de deskundige bijstand van NKO-artsen en logopedisten gespecialiseerd in 

stemstoornissen ontwikkelden ze een instrument met 46 items. Na een eerste 

grondige analyse bleven er nog 31 stellingen over. Ze gingen de relevantie van deze 

items na door de test voor te leggen aan een heterogene groep van zangers en niet-

zangers en ze te vergelijken ten opzichte van elkaar. De lijst bleek betrouwbaar maar 

wegens praktische redenen reduceerden ze de lijst tot 18 stellingen. Morsomme et 

al. (2005) herbekeken de stellingen van Schmitt en Balteau in 2005 en maakten er 

28 stellingen van. Na validatie bij zangers met en zonder stemproblemen 

suggereerden zij zelf 9 aanpassingen ter verbetering van de interne consistentie. 

Lesage et al. (2005) voerde de door Morsomme et al. (2005) voorgestelde 
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aanpassingen uit. Ze voegde nog een aantal kritische bedenkingen toe om de test 

verder te optimaliseren in de toekomst.  

 

Na de bewerkingen van bovenstaande auteurs ontwikkelende Morsomme et al. 

(2007) de VHI adapté aux chanteurs. Het is een klinisch instrument voor klassieke 

zangers om de zelfbeoordeling van hun handicap tijdens het zingen te evalueren. 

Het bevat 30 items en 3 subschalen namelijk een emotionele, functionele en fysieke 

schaal. Alle items worden gescoord door de patiënt aan de hand van een 5-

puntenschaal waarbij 0 als “nooit” wordt aangegeven en 5 als “altijd”. Hoe hoger de 

score, hoe meer de patiënt zijn stemprobleem als een handicap wordt beschouwd.  

 

De test werd later vertaald door D’haeseleer et al. (2010-2011) en zo ontstond de 

VHI aangepast aan de zangstem. De test was een vertaling en validering van de VHI 

adapté aux chanteurs (Morsomme et al., 2007). Men onderzocht klassieke zangers in 

vergelijking met niet-zangers om een valide Nederlandstalige versie van de originele 

test te bekomen. Het onderzoek had slechts een beperkt aantal dysfone zangers 

waardoor verder onderzoek nodig was. Zo is dit onderzoek en tevens ook de 

originele versie VHI adapté aux chanteurs enkel gericht op klassieke zangers. 

Zangers zijn toch een zeer heterogene groep waardoor het wel is aangewezen dit 

verder uit te breiden. Dit moet de toepasbaarheid van de test vergroten. De 

heterogeniteit zal hoogstwaarschijnlijk de interne consistentie negatief beïnvloeden in 

vergelijking met een meer homogene groep enkel bestaande uit klassieke zangers. 

Met een meer representatieve steekproef kan men de test generaliseren naar de 

gehele populatie.  

 

Naast de aangepaste versie van Morsomme et al. (2007) maakte Cohen et al. (2007) 

een  eigen versie van de VHI voor zangers (Jacobson et al., 1997) namelijk de 

Singing Voice Handicap Index (SVHI). Het is een test die uit 36 items bestaat die elk 

gescoord worden aan de hand van een 5-puntenschaal. Zij breidden de test verder 

uit naar een meer heterogene groep. In tegenstelling tot de VHI adapté aux 

chanteurs (Morsomme et al., 2007) bestaat de proefgroep uit zangers van 

verschillende genres in plaats van enkel klassiek geschoolde zangers. Ook in deze 

studie werden zangers met en zonder stemproblemen vergeleken met elkaar. De test 

bevat geen subschalen meer zoals in voorgaande testen. Het is opgesteld in het 



12 
 

Engels, wat de verspreiding ervan positief beïnvloedde. De test werd wereldwijd al in 

verschillende talen vertaald. Bijvoorbeeld in het Italiaans (Baracca, Cantarella, Forti, 

Pignataro, Fussi, 2013), in het Duits (Lorenz, Kleber, Buttner, 2013) en in het 

Portugees (Capucho, Ruah, Silva, Escada PA, 2011). Ze verwezen allen naar het 

onderzoek van de Engelstalige SVHI van Cohen et al. (2007). De SVHI is een 

betrouwbaar, valide instrument en sensitiever voor zangers dan de VHI (Jacobson et 

al., 1997).   

 

Ondertussen heeft de SVHI duidelijk zijn nut en klinische toepassing bewezen in de 

alledaagse praktijk. De test werd nog geoptimaliseerd door een verkorte versie te 

ontwikkelen namelijk de SVHI-10 (Cohen et al., 2009). De hoge test-

hertestbetrouwbaarheid en een verminderd aantal items maakt de SVHI-10 meer 

geschikt dan de SVHI voor het onderzoeken van behandelingsgerelateerde 

veranderingen.  De validatie van de test gebeurde aan de hand van een onderzoek 

met zangers met verschillende zangstemproblemen, zangstatus, zangstijl en 

zangniveau. Deze heterogene testgroep verbreedt het toepasbaarheidsdomein van 

dit instrument.  

 

Momenteel is er in de klinische praktijk nog geen Nederlandstalige versie van de 

SVHI-10 (Cohen et al., 2009) beschikbaar. Er is een gebrek aan normering en 

validatie. De doelstelling van de masterproef van Vandevyvere (2015) was het 

vertalen en normeren van de Engelstalige SVHI-10. Vervolgens de Nederlandstalige 

SVHI-10 te onderzoeken op vlak van betrouwbaarheid (test-hertestbetrouwbaarheid 

en interne consistentie) en te valideren voor een grote heterogene populatie van 

Vlaamse dysfone en niet-dysfone zangers. Zij concludeerde dat de Nederlandstalige 

SVHI-10 een goede test-hertestbetrouwbaarheid en een voldoende  interne 

consistentie heeft. Er werd echter wel gesuggereerd om het instrument verder te 

optimaliseren door eerst nog een “back-translation” of hervertaling van het 

Nederlands naar het Engels uit te voeren. In haar masterproef onderzocht zij 274 

niet-dysfone zangers, wat we kunnen beschouwen als een grote normaalgroep. Met 

slechts 38 dysfone zangers is er een duidelijk tekort om normatieve waarden op te 

stellen. Er werd bijgevolg nog geen cut-offscore berekend om de zangers met en 

zonder problemen te kunnen differentiëren.  
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De eerste doelstelling van deze masterproef is het uitvoeren van een hervertaling 

van de Nederlandse SVHI-10 en deze te vergelijken met de oorspronkelijke SVHI 

van Cohen et al. (2009). De tweede doelstelling van dit onderzoek is het nagaan van 

de validiteit van de Nederlandstalige Singing Voice Handicap Index – 10. De 

resultaten van de Nederlandse SVHI-10 van een groep niet-dysfone zangers zonder 

stemklachten zullen daarom vergeleken worden met een groep zangers met 

stemklachten. Ten slotte zal de cut-offscore bepaald worden voor de SVHI-10 om 

zangers met en zonder stemklachten te kunnen onderscheiden.  
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METHODOLOGIE 

 

Deze studie werd goedgekeurd door de commissie voor medische ethiek van het UZ 

Gent. Het nummer van goedkeuring is EC/2015/1099. 

 

Proefpersonen 

 

De normale zangers werden door Van de Vyvere (2015) gerekruteerd in februari, 

maart en april van 2015. De dysfone zangers uit deze studie werden gerekruteerd 

vanaf februari tot en met juni 2016. We hebben conservatoria, koren, logopedisten 

gespecialiseerd in stemstoornissen, zang- en stemtherapeuten uit Vlaanderen en 

Nederland gecontacteerd via e-mail en telefoon. De volgende inclusiecriteria werden 

in acht genomen tijdens de rekrutering van proefpersonen: 18 jaar of ouder 

(populatie met mature larynx includeren) , niet volgen van logopedische therapie 

gedurende het onderzoek (m.a.w. tussen test en hertesting), personen die regelmatig 

zingen, Nederlands als moedertaal en een zelfgepercipieerde stemstoornis hebben. 

Sommige proefpersonen volgden voor het onderzoek logopedische stemtherapie of 

zangtherapie.  

 

Zoals in de masterproef van Vandevyvere worden er zangers van verschillende 

zangstijlen en leeftijdscategorieën gerekruteerd.  Alle zangers zongen minstens één 

van de volgende genres: rock, klassiek, pop, opera, musical, jazz en/ of alternatief. 

De zangers waren amateurs, semiprofessioneel of professioneel. Ze werden 

uitgebreid ingelicht over de opzet van deze studie en namen vrijwillig en anoniem 

deel.  

 

Er namen 330 proefpersonen deel aan de studie. Twee zangers waren jonger dan 18 

jaar en voldeden bijgevolg niet aan de inclusiecriteria. Er werden 328 proefpersonen 

betrokken bij het onderzoek. De leeftijd van de totale proefgroep varieerde van 17 tot 

en met 78 jaar. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 39,8 jaar. Aangezien 

de Nederlandstalige SVHI-10 niet meer gewijzigd is sinds de masterproef van 

Vandevyvere kunnen we haar proefpersonen includeren in ons onderzoek.  
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De controlegroep omvat 274 zangers zonder stemproblemen, 179 vrouwen (65%) en 

95 mannen (35%).  Binnen deze groep rapporteerden de zangers in het kader van 

stemhygiëne de volgende zaken: 13 (5%) regelmatige rokers, 43 (16%) regelmatige 

alcoholgebruikers, 150 (55%) regelmatige cafeïnegebruikers, 36 (13%) leven in 

ongunstige leef- en/of woonomgeving en 52 (19%) misbruiken hun stem regelmatig 

(masterproef Vandevyvere, 2015). De leeftijd van de controlegroep varieerde van 18 

tot en met 78 jaar. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 40 jaar.  

 

De testgroep bestaat uit 54 zangers met stemproblemen, 20 (37%) mannen en 34 

(63%) vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de testgroep is 40 jaar. De leeftijd van 

deze groep varieerde van 19 jaar tot en met 71 jaar. De dysfone groep uit de 

masterproef van Vandevyvere (2015) bestond uit 38 zangers. In deze studie zijn er 

bijkomend nog 16 dysfone zangers getest. Bij deze deelnemers werd er dieper 

ingegaan op de aard en symptomen van het stemprobleem. Bij 6 (35%) 

proefpersonen werd een klassiek stemonderzoek afgenomen zoals beschreven 

verderop in de methodologie. De proefpersonen werden tot de testgroep gerekend 

indien ze een zelfgepercipieerd stemprobleem hadden. De zangers maakten 

gemiddeld 7 uren per week gebruik van hun zangstem met een minimum van 1 uur 

per week en maximum van 30 uren per week. Alle zangers maakten intensief gebruik 

van hun zangstem maar vanwege hun stemproblemen moest hun aantal uren per 

week afnemen. Daardoor werden ook personen die momenteel 1 uur per week 

gebruik maken van hun stem geïncludeerd. Bij 14 (26%) zangers werd hun 

stemprobleem reeds gediagnosticeerd door een NKO-arts. De overige 40 (74%) 

zangers hadden nog geen NKO-arts geconsulteerd en was er geen objectieve 

diagnose vastgesteld. In tabel 1 wordt een volledig overzicht gegeven van de 

aanwezige stemklachten en hun frequentie van voorkomen. Deze vragen werden 

enkel gesteld aan 17 (31%) van de proefpersonen, namelijk die proefpersonen die 

door middel van deze studie zijn opgenomen. Bij de overige 37 (69%) zangers uit de 

masterproef van Vandevyvere wordt er niet dieper ingegaan op het stemprobleem 

van de zangers. Er zijn 20 (38%) zangers die één of meerdere allergieën hebben 

(missing data: 1; 0.2%), 29 (54%) zangers hebben een infectie van de bovenste 

luchtwegen, 13 (25%) van de dysfone proefgroep heeft reflux (missing data: 1; 0,2%) 

en  12 (36%) van de 34 vrouwen zitten reeds in hun menopauze. Met betrekking tot 

de stemhygiëne zijn er 8 (15%) regelmatig alcoholgebruikers, 29 (54%) regelmatige 
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cafeïnegebruikers, 5 (9,5%) regelmatige rokers, 11 (20%) zangers werken in 

ongunstige leef- en/of woonomgeving, 21 (39%) zangers misbruiken hun stem 

regelmatig en 28 (52%) zangers hebben duidelijk persoonlijke of professionele 

stress. Tabel 2 geeft een overzicht van het voorkomen van een aantal (niet-

stemgebonden) klachten binnen de testgroep.  

 

Tabel 1: Overzicht van de aanwezige stemklachten en hun frequentie van 

voorkomen.  

Omschrijvingen (N=16) Aantal zangers (N) 

  normaal matig onvoldoende slecht 

ruis of wilde lucht op de stem 3 (18,5%) 6 (38%) 3 (18,5%) 4 (25%) 

vermoeidheid 1 (6,5%) 3 (18,5%) 9 (56,5%) 3 (18,5%) 

volumestoringen 8 (50%) 2 (12,5%) 3 (18,5%) 3 (18,5%) 

frequentiestoringen 8 (50%) 3 (18,5%) 4 (25%) 1 (6,5%) 

pijn in de hals tijdens het zingen of 

spreken 6 (38%) 4 (25%) 3 (18,5%) 3 (18,5%) 

globus faryngeus 2 (12,5%) 3 (18,5%) 6 (38%) 5 (31%) 

beperkt stembereik 2 (12,5%) 5 (31%) 7 (44%) 2 (12,5%) 

verlengde opwarmingstijd 9 (56,5%) 3 (18,5%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 

stem slechter in de ochtend 7 (44%) 5 (31%) 3 (18,5%) 1 (6,5%) 

stem slechter in de dag 5 (31%) 7 (44%) 3 (18,5%) 1 (6,5%) 

frequent moeten bijademen 5 (31%) 3 (18,5%) 5 (31%) 3 (18,5%) 

kriebel of irritatie in de keel 1 (6,5%) 4 (25%) 5 (31%) 6 (38%) 

 

Tabel 2: Overzicht van het voorkomen van een aantal (niet-stemgebonden) klachten. 

Omschrijving (N=16) Aantal zangers (N) 

frequent keelschrapen 8 (50%) 

frequent keelpijn 3 (18,5%) 

frequent zuurbranden 1 (6,5%) 

bittere of zure smaak in de keel 0 

late avondmalen 4 (25%) 

gebruik van vrij verkrijgbare 

maagmedicatie 0 

diepzittende hoest 0 
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halitosis 1 (6,5%) 

frequent dorst, uitdroging 4 (25%) 

frequent fysieke inspanning 4 (25%) 

kaakgewrichtproblemen 4 (25%) 

 

 

Onderzoeksprotocol 

 

1. Hervertaling  van de Nederlandstalig Singing Voice Handicap Index – 10 

(SVHI-10-NL) 

 

In de masterproef van Vandevyvere (2015) werd de Engelstalige SVHI-10 (Cohen et 

al., 2007) vertaald door drie onafhankelijke tolken. Op basis van deze onafhankelijke 

vertalingen werd er een definitieve eindvertaling opgesteld. Om de betrouwbaarheid 

van deze vertaling na te gaan, zijn we ons onderzoek gestart met de 

Nederlandstalige Singing Voice Handicap Index – 10, opgesteld door Vandevyvere, 

terug te vertalen naar het Engels. Onze vertaling is gebaseerd op drie onafhankelijke 

vertalingen van meertalige personen Engels-Nederlands met één van beide als 

moedertaal. Alle drie vertalingen zijn terug te vinden in bijlage 1. De eerste persoon 

is successief meertalig Engels-Nederlands met Engels als tweede taal. De tweede 

persoon is een masterstudent taal- en letterkunde Engels-Frans (Universiteit Gent) 

en de laatste persoon is simultaan meertalig Engels-Nederlands met Engels als 

moedertaal. De drie vertalingen werden beoordeeld en vergeleken met de originele 

Singing Voice Handicap Index – 10 (Cohen et al., 2007) door de onderzoekers (n=2). 

Deze twee experten, een masterstudent logopedische en audiologische 

wetenschappen en een stemexpert met 10 jaar ervaring, kwamen tot een 

consensusbeoordeling die leidde tot de definitieve versie van de SVHI-10 (bijlage 2). 

Deze versie is identiek aan de versie uit de masterproef van Vandevyvere (schooljaar 

2014-2015). Na de vertaling van haar Nederlandstalige versie van de SVHI-10 

bleken er geen aanpassingen noodzakelijk.  
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2. Afname van de aanvullende vragenlijst 

 

Door elke patiënt (n=328) werd een vragenlijst ingevuld. De aanvullende vragenlijst 

opgesteld door Vandevyvere (2015) werd in deze studie uitgebreid waarbij er dieper 

werd ingegaan op de aard en symptomen van het stemprobleem. De vragenlijst van 

Vandevyvere werd door 312 proefpersonen ingevuld en de uitgebreide versie door 

16 proefpersonen. Het bevat verschillende variabelen onder andere persoonlijke 

gegevens, medische gegevens en gegevens met betrekking tot het stemprobleem 

(bijlage 3). De proefpersoon dient in deze vragenlijst zijn stemprobleem te 

beoordelen aan de hand van een 4-puntenschaal, gaande van 0 ( = normaal) tot 3 ( 

= slecht). Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal open vragen zoals leeftijd, 

geslacht, type zang, diagnose van het stemprobleem. 

 

 

3. Afname van de Singing Voice Handicap Index – 10 (SVHI-10-NL) 

 

De Singing Voice Handicap Index – 10 is een vragenlijst die bestaat uit 10 stellingen 

(bijlage 2). Deze vragen toetsen naar de zelfperceptie van de patiënt in verband met 

zijn/ haar stemprobleem. De proefpersoon dient in deze vragenlijst zijn stemprobleem 

te beoordelen aan de hand van een 5-puntenschaal ( 0 = nooit, 1 = bijna nooit, 2 = 

soms, 3 = bijna altijd en 4 = altijd). De SVHI – 10 werd tijdens een persoonlijk 

gesprek met de patiënt ingevuld. Nadien werd de patiënt per e-mail gecontacteerd 

om de SVHI – 10 voor een tweede keer in te vullen. Er werd gestreefd naar een 

interval van 14 dagen tussen de test en hertest. De bedoeling hiervan is de test-

hertestbetrouwbaarheid te berekenen.   

 

 

4. Objectieve stemkwaliteit 

 

In de huidige studie werden twee objectieve testen afgenomen namelijk de 

Dysphonia Severty Index (DSI) en de Acoustic Voice Quality Index (AVQI) aan de 

hand van het softwareprogramma Praat.  
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De Dysphonia Severity Index is een objectieve maat voor de stemkwaliteit. Het 

omvat verschillende objectieve metingen die ten opzichte van elkaar worden 

afgewogen, namelijk de laagste intensiteit (I-low), de hoogste frequentie (Fo-high), de 

jitter en de maximale fonatietijd (MFT). De combinatie van deze gewogen variabelen 

resulteert in de DSI: DSI = 0.13*MPT + 0.0053*Fo-high – 0.26*I-low -1.18*jitter 

+12.4. Met behulp van het softwareprogramma Praat worden deze verschillende 

parameters opgenomen. Via een script kan dan de DSI bepaald worden. Een score < 

1,6 wordt als pathologisch beschouwd.  

 

De Acoustic Voice Quality Index (AVQI) is een mutiparametrische index voor de mate 

van heesheid in doorlopende spraak en aangehouden vocalen en bestaat uit zes 

parameters namelijk de cepstral peak prominence (CPP), de shimmer local, shimmer 

local (dB), slope of long-term average spectrum (LTAS), tilt of trendline through LTAS 

en de harmonics-to-noize ratio (HNR). De eerste parameter, cepstral peak 

prominence, staat voor de scherpte van de pieken van een spectrum. Het wordt 

beïnvloed door het sluitingpatroon van de stemplooien en aperiodiciteit ervan 

(Corthals, P., cursusmateriaal Instrumentele fonetiek). Spectrale pieken zijn meer 

prominent wanneer de maxima van de oscillatie een gefixeerd ritme hebben. 

Shimmer local is de mate van aperiodiciteit in amplitude. Het is namelijk het 

gemiddelde verschil tussen de amplitudes van de opeenvolgende periodes. Shimmer 

local (dB) is het logaritmische equivalent van deze parameter uitgedrukt in decibel 

(dB) (©ppbg, Index of Praat manuel). De LTAS is de logaritmische spectrale densiteit 

in functie van de frequentie (uitgedrukt in dB/ Hz). Spectral tilt (de helling/ slope of 

LTAS) is de vermindering in energie tussen de eerste twee harmonieken van een 

geluidssignaal (H1 en H2 worden vergeleken) (Corthals, P., cursusmateriaal 

Instrumentele fonetiek). Het wordt beïnvloed door de scherpte van de piek van een 

geluidsignaal (crest factor) en sluitingpatroon van de stemplooien. De laatste 

parameter is de harmonics-to-noize ratio. Het is de verhouding tussen de energie in 

harmonieken en niet-harmonieken. Deze parameter correleert met de mate van 

breathiness. Een hoger HNR wijst op een betere stem met minder luchtverlies of ruis 

(breathiness) (Corthals, P., cursusmateriaal Instrumentele fonetiek).  De score 

varieert van 0 tot 10. Hoe hoger de AVQI, hoe slechter de stemkwaliteit. Vanaf een 

score van < 2.91 heeft de persoon een normale stemkwaliteit (Maryn et al., 2010). 

De AVQI wordt ook berekend aan de hand van een script in Praat. De patiënt moet 
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hiervoor een kort stukje voorlezen van de gestandaardiseerde oronasale test ‘Papa 

en Marloes’ (Van de Weijer en Slis, 1991). Deze tekst vindt u in bijlage 4.  

Vervolgens moet de patiënt een langgerekte [a:] foneren. Deze twee fragmenten, 

namelijk ‘continuous speech’ en ‘sustained vowel’, geven aan de hand van een 

Praatscript een score die de mate van heesheid weerspiegelt. Een score > 2,91 is 

pathologisch.  

 

 

5. Perceptuele stemkwaliteit 

 

De perceptuele beoordeling wordt afgenomen door een masterstudent logopedie 

(A.D.V.) van de Universiteit Gent aan de hand van de GRBAS-schaal (Hirano, 1981). 

De verschillende componenten worden voorgesteld door het letterwoord dat staat 

voor “Grade”, “Rough”, “Breathy”, “Asthenic” en “Strained”. De vijf parameters 

worden gescoord aan de hand van een vierpuntenschaal van 0 tot 3 (normaal, licht 

gestoord, matig gestoord en ernstig gestoord). In dit onderzoek wordt er ook een 

zesde parameter gescoord namelijk instabiliteitsfacor (“I”), een uitbreiding tot 

GRBASI-schaal. Deze staat voor “stemtremor”, “spasmodische stem” en 

“stembreuken”.  

 

 

Statische analyse en verwerking  

 

De gegevens werden verzameld en geanalyseerd met het statische programma 

SPSS statistics 22.  

 

We gaan na of de SVHI-10 significant verschillend is tussen zangers met en zonder 

stemproblemen. Om dit na te gaan wordt statistisch onderzocht of de SVHI-10 

normaal verdeeld is of niet. Daarna wordt de SVHI-10 van de zangers met en zonder 

stemproblemen vergeleken ten opzichte van elkaar. Ten slotte bepalen we de cut-off 

score van de SVHI-10 tussen zangers met en zonder stemproblemen.  
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1. Vergelijking van de SVHI-10-NL score tussen zangers met en zonder 

stemproblemen 

 

De statische verwerking start met het nagaan of de continue variabelen 

normaalverdeeld zijn. Dit werd nagegaan aan de hand van de Shapiro-Wilk (α=0,01, 

p < 0,001) en Kolmogorov Smirnov test (α=0,01, p < 0,001). Deze procedures gaan 

gepaard met grafische voorstellingen namelijk histogram, Q-Q plot en de boxplot. 

Daarnaast worden ook de parameters mediaan en gemiddelde beschreven. Hieruit 

blijkt dat de SVHI-10-NL niet normaal verdeeld is. De testresultaten tussen de 

zangers met stemproblemen (testgroep) en zonder stemproblemen (controlegroep) 

werden daarom vergeleken met behulp van de niet-parametrische Mann-Whitney U-

test. Het significatieniveau situeert zich op α = 0,05.   

 

 

2. Bepalen van een cut-off score, sensitiviteit en specificiteit van de 

Nederlandstalige  SVHI-10 (SVHI-10-NL) 

 

De cut-off value of decisiegrens is een bepaalde score op de SVHI-10 uit de 

mogelijke testuitslagen. Deze grenswaarde is de scheiding tussen positieve en 

negatieve testresultaten. Een optimale cut-off score wordt vastgelegd aan de hand 

van de Receiver Operating Characteristics (ROC)-curve. Dit is een grafiek die het 

verband legt tussen de sensitiviteit en de (a)specificiteit van een bepaalde test bij 

verschillende keuzen voor de decisiegrens tussen positieve en negatieve resultaten 

(De Moor et al., 2008). De sensitiviteit van de SVHI-10 is de kans op een positief 

resultaat bij de proefpersonen om gediagnosticeerd te worden als dysfone 

zanger(es). Het kan ook omschreven worden als de ‘True Positive Rate’ (TPR) of het 

aantal terechte positieve testuitslagen. De specificiteit is het tegenovergestelde 

hiervan of de kans op een negatief testresulaat bij proefpersonen die geen 

stemprobleem hebben, met andere woorden de ‘True Negative Rate’ (TNR).  
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RESULTATEN 

 

Vergelijking van de SVHI-10-NL score tussen zangers met en zonder stemproblemen 

 

De resultaten van de SVHI-10-NL worden bij de groep van zangers met en zonder 

stemproblemen worden weergegeven in tabel 3. De gemiddelde testsomscore bij de 

groep met stemproblemen was 20/40 (SD 7). De range varieerde van 4/40 tot en met 

40/40. Bij de groep zonder stemproblemen was de gemiddelde testsomscore 12/40 

(SD 5). De range varieerde van 0/40 tot en met 31/40. Bijgevolg bleek het resultaat 

van de vergelijking van de testsomscores tussen de zangers met en zonder 

stemproblemen aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test sterk 

significant te zijn (p<0.001). De zangers met stemproblemen (N=54) scoren 

significant hoger dan de zangers zonder stemproblemen. Dit geeft weer dat de SVHI-

10-NL een goed discriminatievermogen bezit tussen zangers met en zonder 

stemproblemen.  

 

Tabel 3: Vergelijking van de SVHI-10-NL score tussen zangers met en zonder 

stemproblemen 

 Testgroep: zangers met 

stemproblemen (N=54) 

Controlegroep: zangers zonder 

stemproblemen (N=274) 

Gemiddelde testsomscore 
20/40 12/40 

Range 
4/40 – 40/40 0/40 – 31/40 

Standaarddeviatie (SD) 
7 5 

 

 

Objectieve en perceptuele stemkwaliteit 

 

Er werden twee objectieve testen afgenomen bij 6 personen met stemproblemen. De 

resultaten van deze metingen worden weergegeven in tabel 4.  Voor de AVQI is de 

gemiddelde score bij de proefpersonen met stemproblemen 3,76 (SD 1,13). De 
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range varieerde van 2,04 tot en met 5,26. De gemiddelde score van de 

proefpersonen voor de DSI is 4,76 (SD 1,93). De range varieerde van 2,6 tot 6,93. 

 

De perceptuele stemkwaliteit werd beoordeeld aan de hand van de GBRASI-schaal 

(Hirano, 1981) bij 9 personen met stemproblemen (tabel 5). De graad of ernst van de 

stemafwijking varieerde van 0 tot maximum 2 en had een gemiddelde < 1.  

 

Tabel 4: Objectieve stemkwaliteit aan de hand van DSI en AVQI (n=6). 

 

 

Tabel 5: Perceptuele stemkwaliteit aan de hand van de GRBASI-schaal (n=9). 

 

Aantal 

proefpersonen 

(n=9) 

GRBASI-score 

1 G1R0B1A1S0 

2 G2R0B1A1S0 

3 G2R0B2A0S2 

 AVQI DSI MPT CPPS HNR 
Shimmer 

local 

Shimmer 

local 

(dB) 

Slope 

LTAS  

Tilt 

LTAS 

Gemiddelde 3,76 4,76 12,27 12,54 18,85 6,03 0,51 -24,53 -10,25 

Range 
2,04 – 

5,26 

2,6 – 

6,93 

8,4 – 

16,2 

10,16 – 

14,33 

13,765,

73 – 

23,06 

3,7 – 

10,7 

0,33 – 

0,8 

(-

29,72) 

–  

(-

18,57) 

(-11,65) – 

(-8,56) 

Standaard-

deviatie (SD) 
1,13 1,93 3,0 1,61 3,0 2,76 0,21 4,36 1,15 
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4 G0R0B1A0S0I0 

5 G0R0B0A0S0I0 

6 G1R0B0A0S1I0 

7 G0R0B1A0S0I0 

8 G1R0B1A0S0I0 

9 G0R0B0A0S0I0 

 

 

 

Cut-off score, sensitiviteit en specificiteit van de SVHI-10-NL 

 

Een optimale cut-off score wordt vastgelegd aan de hand van de Receiver Operating 

Characteristics (ROC)-curve. Dit is een grafiek (figuur 1) die het verband legt tussen 

de sensitiviteit en de (a)specificiteit van een bepaalde test bij verschillende keuzen 

voor de decisiegrens tussen positieve en negatieve resultaten. De minimale cut-off 

score is de kleinste testsomscore min 1 en de maximale cut-off score is de grootste 

testsomscore plus 1. De coördinaten van deze grafiek zijn te vinden in tabel 6. Op 

basis hiervan blijkt dat de SVHI-10-NL een sensitiviteit heeft van 78% op basis van 

een cut-off score van 14 (tabel 7). Dit betekent dat je met de SVHI-10-NL bij 100 

zangers met stemproblemen in 78% van de gevallen de proefpersonen juist zal 

categoriseren, zijnde een zanger met een stemprobleem (True Positive Rate). Aan 

de andere kant wil dit wel zeggen dat de SVHI-10-NL 22% van de zangers met 

stemproblemen niet gaat detecteren (False Negative Rate). Het 95% 

betrouwbaarheidsinterval voor deze waarde ligt tussen 73% en 86%.  

De specificiteit van de SVHI-10-NL die gepaard gaat met een cut-off score van 14 is 

65% (tabel 7). Dit wil zeggen dat de SVHI-10-NL bij 100 zangers zonder 

stemproblemen in 65% van de gevallen de proefpersonen juist zal categoriseren, 

zijnde een zanger zonder een stemprobleem (True Negative Rate). Dit houdt ook in 

dat in 35% van de gevallen de SVHI-10-NL zangers met stemproblemen zal 

categoriseren als een zanger zonder een stemprobleem (False Positive Rate/ 

aspecificiteit).  
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Figuur 1: Verband tussen de sensitiviteit en aspecificiteit van de SVHI-10-NL (ROC-

curve).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6:  Verband tussen de sensitiviteit en aspecificiteit van de SVHI-10-NL 

(coördinaten bij de ROC-curve). 

 

Coordinates of the Curve 

Test Result Variable(s):   somscore test   

Positive if 

Greater Than or 

Equal Toa Sensitivity 1 – Specificity 

-1,00 1,000 1,000 

,50 1,000 ,996 

1,50 1,000 ,989 

2,50 1,000 ,985 

3,50 1,000 ,974 

4,50 ,963 ,949 

5,50 ,963 ,920 

6,50 ,963 ,847 

7,50 ,963 ,799 

8,50 ,963 ,741 

9,50 ,963 ,682 

10,50 ,926 ,620 

11,50 ,889 ,540 

12,50 ,889 ,485 
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13,50 ,815 ,412 

14,50 ,778 ,350 

15,50 ,685 ,277 

16,50 ,630 ,204 

17,50 ,611 ,150 

18,50 ,537 ,117 

19,50 ,444 ,095 

20,50 ,426 ,069 

21,50 ,370 ,044 

22,50 ,333 ,022 

23,50 ,296 ,018 

24,50 ,185 ,015 

25,50 ,167 ,007 

26,50 ,148 ,007 

28,00 ,148 ,004 

29,50 ,111 ,004 

30,50 ,093 ,004 

33,50 ,037 ,000 

38,00 ,019 ,000 

41,00 ,000 ,000 

 

 

 

Tabel 7: Verband tussen de cut-off score, sensitiviteit en specificiteit van de SVHI-10-

NL. 

 

cut-off score sensitiviteit specificiteit 

14 78% 65% 

15 69% 72% 
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DISCUSSIE 

 

De doelstelling van deze masterproef was het optimaliseren en aanpassen van de 

bestaande Nederlandstalige SVHI-10 (Vandevyvere, 2015) door het uit uitvoeren van 

een hervertaling van de SVHI-10-NL, het vergelijken van de SVHI-10-NL tussen 

zangers met en zonder stemproblemen en het bepalen van een cut-off score. De 

SVHI-10-NL is een vragenlijst bestaande uit 10 stellingen die de zelfperceptie van de 

patiënt in verband met zijn/haar zangstem nagaat. Deze studie is een 

vervolgonderzoek op de masterproef van Vandevyvere (2015). Zij gaf aan dat de 

Nederlandstalige SVHI-10 een goede interne consistentie bezit en een goede test-

hertestbetrouwbaarheid met sterk significante positieve correlaties tussen de test- en 

hertestsomscores in beide groepen. Er werd een normscore gevonden voor de 

zangers zonder stemproblemen van 12 op 40. De bedoeling van dit onderzoek is een 

cut-off score te berekenen en nagaan of zangers met stemproblemen afwijken van 

de norm. De bekomen normwaarden van Vandevyvere werden vergeleken met de 

gegevens van zangers met stemproblemen.  

 

In de masterproef van Vandevyvere (2015) werd de Engelstalige SVHI-10 (Cohen et 

al., 2007) vertaald naar het Nederlands door drie onafhankelijke tolken. Zij 

suggereerde een extra vertaling van de bekomen SVHI-10-NL naar het Engels 

vanwege lage inter-items correlaties van een aantal stellingen en een lage interne 

consistentie. De SVHI-10-NL werd in deze masterproef vertaald door  drie tolken en 

vergeleken met de originele Singing Voice Handicap Index – 10 (Cohen et al., 2007) 

door de onderzoekers (n=2). Idealiter zou de vertaling gebeuren door een 

onafhankelijke tweetalige expert in het vakgebied. Wegens praktische overwegen 

was dit niet mogelijk. De twee onderzoekers, een masterstudent logopedische en 

audiologische wetenschappen en een stemexpert met 10 jaar ervaring, kwamen tot 

een consensusbeoordeling die leidde tot de definitieve versie van de SVHI-10-NL. 

Ondanks de bevindingen van Vandevyvere  bleken er geen aanpassingen 

noodzakelijk.  

 

Het resultaat van de vergelijking van de testsomscores tussen de zangers met en 

zonder stemproblemen aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test 

bleek sterk significant te zijn (p<0.001). De zangers met stemproblemen (N=54) 
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scoren significant hoger dan de zangers zonder stemproblemen namelijk een 

gemiddelde testsomscore van 20/40 (SD 7) terwijl dit bij de zangers zonder 

stemproblemen 12/40 (SD 5) was. Dit geeft weer dat de SVHI-10-NL een goed 

discriminatievermogen bezit tussen zangers met en zonder stemproblemen. 

 

Er werden twee objectieve testen afgenomen bij 6 personen met stemproblemen. De 

gemiddelde score van de proefpersonen voor de DSI is 4,76 (SD 1,93). De range 

varieerde van 2,6 tot 6,93. Ondanks hun stemproblemen hebben de proefpersonen 

een bovengemiddelde score op de DSI. Vanaf een score < 1,6 wordt dit aanzien als 

pathologisch. De proefpersonen scoren allemaal boven deze cut-off score. Awan et 

al. (2010) geeft aan dat getrainde stemgebruikers significant hoger scoren dan 

ongetrainde stemgebruikers op de DSI. Voor zangers en andere professionele 

stemgebruikers is het aangewezen andere normen te hanteren. Voor de AVQI is de 

gemiddelde score bij de proefpersonen met stemproblemen 3,76 (SD 1,13). De 

range varieerde van 2,04 tot en met 5,26. Vanaf een score > 2,91 wordt de mate van 

heesheid als pathologisch beschouwd. De onderzochte zangers met stemproblemen 

hebben wel duidelijk een verhoogde mate van heesheid. Er zijn 2 zangers die lager 

scoren dan 2,91 en tevens ook een normale DSI hebben. De normen van de DSI en 

AVQI  moeten bij professionele stemgebruikers aangepast worden om een betere 

diagnose te kunnen stellen.  

Op basis van de perceptuele beoordeling met de GRBASI-schaal valt het op dat de 

stemproblemen van de zangers perceptueel vaak niet opvallen. De zangers gaven 

vaak aan dat ze voornamelijk problemen hebben met hun zangstem en niet zozeer 

met hun spreekstem.  

 

In de masterproef van Vandevyvere (2015) werd er voor de groep zonder 

stemproblemen (N=274) een gemiddelde testsomscore gevonden van 12 op 40 (SD 

5,2). Aangezien de SVHI-10-NL geen aanpassingen meer ondergaan heeft, bleven 

de normwaarden van Vandevyvere (2015) behouden. De gemiddelde testsomscore 

van de zangers met stemproblemen (n=54) was 20/40 (SD 7). Cohen et al. (2009) 

vond in zijn onderzoek een normwaarde op de SVHI-10 van 21,4 (SD 1,05) voor de 

zangers met stemproblemen en 8,4 (SD 0,50) voor de zangers zonder 

stemproblemen. De normwaarde voor zangers zonder stemproblemen in dit 

onderzoek ligt iets lager in vergelijking met Cohen et al. (2009) maar op basis van het 
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95% betrouwbaarheidsinterval (gemiddelde 12 tot 13) kunnen we besluiten dat dit 

een betrouwbare waarde is.  

 

De normwaarde van de zangers met stemproblemen ligt in de lijn van vorige 

onderzoeken maar er is wel nog geen cut-off score berekend in vorige onderzoeken. 

Aan de hand van de Receiver Operating Characteristics (ROC)-curve kwamen we tot 

het resultaat dat de SVHI-10-NL een sensitiviteit van 78% heeft op basis van een cut-

off score van 14. Dit betekent dat je met de SVHI-10 bij 100 zangers met 

stemproblemen in 78% van de gevallen de proefpersonen juist zal categoriseren, 

zijnde een zanger met een stemprobleem (True Positive Rate). Aan de andere kant 

wil dit wel zeggen dat de SVHI-10 22% van de zangers met stemproblemen niet gaat 

detecteren (False Negative Rate). De specificiteit van de SVHI-10-NL die gepaard 

gaat met een cut-off score van 14 is 65%. Dit wil zeggen dat de SVHI-10-NL bij 100 

zangers zonder stemproblemen in 65% van de gevallen de proefpersonen juist zal 

categoriseren, zijnde een zanger zonder een stemprobleem (True Negative Rate). Dit 

houdt ook in dat in 35% van de gevallen de SVHI-10-NL zangers met stemproblemen 

zal categoriseren als een zanger zonder een stemprobleem (False Positive Rate/ 

aspecificiteit).  

De ideale test heeft een sensitiviteit en specificiteit van 100%. In de praktijk komt dit 

niet voor. In onze testgroep (zangers met stemproblemen) hebben 44 zangers 

(81,5%) een testsomscore van 14 of meer, 10 (18,5%) zangers hebben een 

testsomscore lager dan 14 en 25 (46%) zangers heeft een testsomscore van 20 of 

meer. Deze sensitiviteit komt overeen met een aspecificiteit (1-specificiteit) van 35% 

(tabel 3). Dit is gelijk aan het aantal vals positieve testuitslagen (False Positive Rate). 

In de controlegroep (zangers zonder stemproblemen) hebben 113 (41%) zangers 

een testsomscore van 14 of meer op de SVHI-10-NL. Dit wil zeggen dat ze op basis 

van de gevonden cut-off score geclassificeerd zouden worden als zijnde een zanger 

met een stemprobleem terwijl ze zelf aangeven geen stemprobleem te hebben. 

Ondanks deze cijfers kunnen we besluiten uit de coördinaten van de ROC-curve 

(tabel 6) dat de cut-off score 14 het meeste betrouwbaar is in functie van een zo 

hoog mogelijke sensitiviteit en specificiteit. De opzet van de SVHI-10-NL is om zoveel 

mogelijk proefpersonen juist te classificeren, zijnde een zanger met (sensitiviteit) of 

zonder een stemprobleem (specificiteit). De sensitiviteit zal stijgen indien de cut-off 

score stijgt maar dan stijgt ook de aspecificiteit of False Positive Rate. Dit wil zeggen 
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dat er meer proefpersonen fout geclassificeerd worden als een zanger met een 

stemprobleem terwijl ze er geen hebben. Met een sensitiviteit van 78% en 

specificiteit van 65% kunnen we concluderen dat een cut-off score van 14 een 

betrouwbare waarde is.  

 

In de  praktijk viel het op dat er vaak nog onduidelijkheden en dubbelzinnigheden 

waren in verband met de stellingen. Zoals reeds werd aangehaald door Vandevyvere 

(masterproef, schooljaar 2014-2015) ondervonden de proefpersonen ook in dit 

onderzoek de meeste problemen met stelling 9: “Als ik niet kan zingen ervaar ik dat 

als een gemis in mijn leven.”. Daarnaast was er ook onduidelijkheid in verband met 

de inleidende zin: “Omcirkel het cijfer dat weergeeft hoe vaak u hetzelfde ervaren 

hebt gedurende afgelopen maand.”. De zangers met stemproblemen hadden hun 

stemgebruik vaak drastisch verminderd. Velen volgden reeds zangtherapie of 

logopedie waardoor ze hun zangstem vaak bijna niet meer gebruikten of beperkten 

tot het minimum. Het was soms onduidelijk of de zangers met stemproblemen de 

SVHI-10-NL moesten invullen op basis van hun huidige symptomen of op basis van 

hun symptomen op het moment dat hun stemprobleem het ernstigste  was. Een 

stemprobleem is zeer variabel gedurende één maand en afhankelijk van veel 

beïnvloedende variabelen zoals allergieën, reflux, stress, vermoeidheid…(De Bodt et 

al., 2008). Bij de afname van de SVHI-10-NL is persoonlijk contact met de patiënt 

dus zeer belangrijk om deze onduidelijkheden te vermijden en een goede afname 

van de test te verzekeren. Dit is tevens een eerste beperking van het huidig 

onderzoek. Niet alle proefpersonen hadden een persoonlijk contact met de 

onderzoeker. 13% van de gegevens (nl. 7 zangers) werd verkregen door contact met 

stemtherapeuten afkomstig uit Nederland. De informatie werd via e-mail 

doorgestuurd en zij namen zelf de SVHI-10 en aanvullende vragenlijst af bij de 

patiënt. Eventuele onduidelijkheden of opmerkingen konden dan niet worden 

bijgestuurd door de onderzoeker. Persoonlijk contact met de proefpersonen 

beïnvloedt de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek (De Bodt et al., 2008).  

Aangezien we in deze studie specifiek op zoek waren naar zangers met 

stemproblemen zou het teveel tijd vragen om alle koren persoonlijk te bezoeken. Er 

werd een groot aantal koren telefonisch of per e-mail gecontacteerd en zij gaven aan 

dat er geen zangers met stemproblemen in het koor zaten. De reden hiervoor is 

enerzijds dat zangers met stemproblemen meestal geen intensief gebruik meer 



31 
 

maken van hun zangstem. Anderzijds is er toch nog steeds sprake van een taboe bij 

zangers in verband met hun stemprobleem en komen ze daar vaak niet openlijk voor 

uit. 

 

Professionele zangers behoren tot de elite vocal performers waardoor kleine 

stemproblemen enorme consequenties voor hun uitvoerende werkzaamheden. Ze 

gaan, in tegenstelling tot andere doelgroepen, sneller medische hulp zoeken en het 

probleem sneller laten behandelen. Preventief zijn ze vaak ook enorm bezig met 

stemhygiëne waardoor hoogstwaarschijnlijk de prevalentie van ernstige 

stemproblemen lager ligt dan andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld leerkrachten 

(Ormezzano, 2000). Hierdoor was het zeer moeilijk om professionele zangers te 

vinden die wouden deelnemen aan het onderzoek. Er namen 46 (85%) amateurs en 

7 (13 %) professionelen of semiprofessionelen deel aan het onderzoek. Het 

onderzoek zou betrouwbaarder zijn indien de meerderheid van de proefpersonen 

professionelen of semiprofessionelen waren. Zoals hierboven beschreven zijn zij 

bewuster van hun stem en kunnen zij de tekortkomingen en veranderingen omwille 

van hun stemprobleem beter aangeven dan amateurs. Dit blijkt ook uit het aantal 

proefpersonen dat aangeven regelmatig hun stem te misbruiken, namelijk 21 (39%) 

zangers. Door de regels in verband met stemhygiëne in acht te nemen, kunnen veel 

stemproblemen voorkomen worden.  

 

In het huidig onderzoek zijn de zangers met stemproblemen uitgebreider 

ondervraagd waarbij er dieper werd ingegaan op de aard en symptomen van het 

stemprobleem. Daarnaast werden bij een aantal proefpersonen (n=6) objectieve 

stemonderzoeken afgenomen namelijk de DSI en AVQI. Bij 9 proefpersonen werd 

ook de subjectieve stemkwaliteit beoordeeld aan de hand van de GRBASI-schaal. 

Een beperking van dit onderzoek is dat een consensusevaluatie bij de perceptuele 

beoordelingen ontbreekt. In verder onderzoek moeten we dit toch trachten te doen 

om een betrouwbare score te verkrijgen. Ondanks het kleine aantal is dit toch een 

goede aanzet naar verder onderzoek. Door de proefpersonen met stemproblemen 

grondiger te onderzoeken, krijgen we een globaler beeld van hun klachten. Het zou 

interessant zijn om na te gaan wat het effect is van de verschillende variabelen op de 

aan- of afwezigheid van een stemprobleem. Op deze manier zouden we 

stemproblemen in de toekomst beter kunnen behandelen en voorkomen.  Een 
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beperking van dit onderzoek is dat zowel de objectieve en subjectieve onderzoeken 

niet bij alle proefpersonen zijn afgenomen. Daarnaast is het ook aangewezen om niet 

enkel de vragenlijsten twee maal af te nemen maar ook het stemonderzoek. 

Samen met de proefpersonen die gerekruteerd werden door Vandevyvere (2015), 

bestaat zowel de testgroep (n=54) als de controlegroep (n=274) uit een grote 

normaalgroep. De controlegroep (zangers zonder stemproblemen) vormen een 

goede basis voor verder onderzoek. Daarnaast is de testgroep ook voldoende groot 

om betrouwbare waarden te bekomen. Dit huidig aantal van zangers met 

stemproblemen kan in verder onderzoek nog verder worden uitgebreid. Idealiter zijn 

de controle- en testgroep even groot.  
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CONCLUSIE 

 

Uit de masterproef van Vandevyvere (2015) bleek dat de SVHI-10-NL een goede 

interne consistentie bezit en een goede test-hertestbetrouwbaarheid met sterk 

significante positieve correlaties tussen de test- en hertestsomscores in beide 

groepen. Na een hervertaling van de bestaande SVHI-10-NL (Vandevyvere, 2015) 

en een consensusbeoordeling van twee onderzoekers bleek dat er geen inhoudelijke 

of structurele aanpassingen noodzakelijk waren van de SVHI-10-NL. Voor de 

zangers zonder stemproblemen werd er reeds door Vandevyvere (2015) een 

normscore gevonden van 12 op 40 (SD 5). In dit onderzoek scoorden de zangers 

met stemproblemen sterk significant hoger dan de zangers zonder stemproblemen. 

Ze hadden namelijk een gemiddelde testsomscore van 20/40 (SD 7). Hieruit kunnen 

we besluiten dat de SVHI-10-NL een goed discriminatievermogen bezit tussen 

zangers met en zonder stemproblemen.  Aan de hand van de Receiver Operating 

Characteristics (ROC)-curve kwamen we tot het resultaat dat de SVHI-10-NL een 

sensitiviteit van 78% en een specificiteit van 65%  heeft op basis van een cut-off 

score van 14. In vergelijking met de bekomen norm door Vandevyvere (2015) voor 

de zangers zonder stemproblemen, komen we tot de conclusie dat zangers met 

stemproblemen duidelijk afwijken van de norm. Tevens bleek het instrument sensitief 

genoeg te zijn om zangers met stemproblemen duidelijk te kunnen herkennen en 

classificeren.  In verder onderzoek is het aangewezen het aantal zangers met 

stemproblemen nog te vergroten, telkens objectief en subjectief stemonderzoek af te 

nemen en verder in te gaan op het effect van de verschillende variabelen op het 

stemprobleem.  
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: drie onafhankelijke hervertalingen van de SVHI-10 naar het Engels 

 

Vertaling Ann Balus, volwassen Vlaming geëmigreerd naar Dubai in 2010 

 

First name:     Date of birth:   Date: 

 

Instructions: Here below you will find statements of people that were used 

numerously to describe their singing voice and their singing skills/ ability to sing and 

the effect of it on their  lives. Draw a circle around the figure that represents best the 

number of  times you have experienced similar feelings during the past month. 

 

0 = never 1 = hardly 2 = sometimes  3 = almost always 4 = always 

 

1. It's a lot of effort for me to sing.  

2. I'm very insecure about the sound of my voice when I'll sing. 

3. My voice is gone whenever I start to sing.                                         

4. I get very upset about my singing voice.                                                 

5. I don't have any confidence in my singing skills.                                            

6. I have problems making my voice sound the way I want it to sound.          

7. I really have to strain myself to produce any volume when I sing.                   

8. My singing voice exhausts easily.                                                      

9. If I can't sing, it feels like an emptiness in my life.                                  

10. I can't reach the high pitches.                                                             
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Vertaling Thibauld Van der Velde, masterstudent taal- en letterkunde 

 

Surname:     Date of birth:    Date: 

 

Instructions: Below you can find statements of people whose singing voice and 

singing skills were tested several times, as well as the effect of these two elements 

on their lives. Please circle the number that best represents your agreement with the 

following statements 

.  

0 = never 1 = occasionally 2 = sometimes  3 = usually  4 = always 

 

1. Singing takes a lot of effort.          

2. When I am singing, I am unsecure about the sound of my voice.   

3. My voice loses strength when I am singing.      

4. My singing voice upsets me.        

5. I don’t feel confident about my singing voice.   

6. I find it hard to control my voice   

7. I have to force myself to produce voice    

8. My singing voice easily wears down.       

9. When I am not singing I feel like I miss something important in my life.   

10. I cannot reach my higher notes.  
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Vertaling Maxime Thornborough, Nederlands sprekende Britse dame 

 

First name:     Date of birth:    Date: 

 

Instructions: Here below you will find statements of people that were used 

numerously to describe their singing voice and their singing skills/ ability to sing and 

the effect of it on their  lives. Draw a circle around the figure that represents best the 

number of  times you have experienced similar feelings during the past month. 

 

0 = never 1 = hardly 2 = sometimes  3 = almost always 4 = always 

 

1. It requires a lot of effort for me to sing                                                

2. I'm very insecure about the sound of my voice when I sing.                  

3. I lose my voice whenever I start to sing.                             

4. I get very upset about my singing voice.                   

5. I don't have any confidence in my singing skills.       

6. I have problems making my voice sound the way I want it to sound.             

7. I really have to strain myself to produce any volume when I sing.      

8. My singing voice tires /expires/strains easily.                      

9. If I can't sing, it feels like an emptiness/ a void in my life.          

10. I can't reach the high pitches/high tones.                                                   
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 Bijlage 2: Definitieve versie van de SVHI – 10 

 

Voornaam:..................................Geboortedatum:………………...Datum:………………  

 

Instructies: hieronder vindt u uitspraken van mensen die veelvuldig gebruikt werden 

om hun zangstem en zangcapaciteiten en het effect ervan op hun leven te 

beschrijven. Omcirkel het cijfer dat weergeeft hoe vaak u hetzelfde ervaren hebt 

gedurende afgelopen maand.  

 

0 = nooit  1 = bijna nooit  2 = soms  3 = bijna altijd  4 = altijd 

 

1. Het kost me veel moeite om te zingen.      0 1 2 3 4  

2. Ik ben onzeker over hoe mijn stem zal klinken als ik zing.   0 1 2 3 4  

3. Mijn stem laat het afweten als ik zing.      0 1 2 3 4  

4. Mijn zangstem maakt me van streek.       0 1 2 3 4  

5. Ik heb geen vertrouwen in mijn zangstem.      0 1 2 3 4  

6. Ik ondervind problemen om mijn stem te laten doen wat ik wil.   0 1 2 3 4  

7. Ik moet me forceren om stem te produceren als ik zing.    0 1 2 3 4  

8. Mijn zangstem raakt snel vermoeid.       0 1 2 3 4  

9. Als ik niet kan zingen ervaar ik dat als een gemis in mijn leven.   0 1 2 3 4  

10. Ik kan mijn hoge tonen niet bereiken.      0 1 2 3 4  

 

Maak uw totaal alstublieft. 
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Bijlage 3: vragenlijst aanvullend bij de studie: validatie van de Nederlandstalige 

Singing Voice Handicap Index – 10  

 

Voornaam:…………... 

Datum: ………………. 

 

Persoonlijke gegevens: 

Leeftijd:…………… 

Geslacht: M / V 

Beroep(en):………………………………………………………. 

Graad van professionaliteit m.b.t. zingen (duid aan wat best past):  

• Professioneel (zingen is de belangrijkste bron van inkomen)  

• Semiprofessioneel (een tweede bron van inkomen naast zingen) 

• Amateur 

• Andere: ……………… 

Type zang:………………………………………...... 

Stemtype: bas/ bariton/ tenor/ alt/ mezzo-sopraan/ sopraan 

Ik zing als: solist / koorlid / beide / andere: …………..... 

Ik volgde een: spreekopleiding / zangopleiding / beide / andere…………. 

Ik bespeel een muziekinstrument (blaasinstrument): JA / NEE 

Ik maak intensief gebruik van mijn zangstem: ……….. uren/dag, 

……………dagen/week. 

Ik doe regelmatig stemoefeningen: JA/ NEE 

Indien JA: Welke?......................................................... 

Ik doe aan stemopwarming en/of stemafkoeling bij een stemopdracht (presentatie, 

repetitie of optreden): JA/ NEE 

Indien JA: Welke?.......................................................... 

 

Medische gegevens: 

Ik onderging eerder al een NKO-gerelateerde ingreep: JA / NEE.  

Indien JA, welke?…………………………………………………………………………. 

Allergie: JA / NEE 

Indien JA, 

welke?................................................................................................................. 



42 
 

Infectie van de bovenste luchtwegen: JA / NEE.  

Indien JA, hoeveel in het voorbije 

jaar?............................................................................... 

Astma: JA / NEE 

Gebruik van inhalatoren (puffers): JA / NEE 

Andere medicatie: JA / NEE 

Indien JA, 

welke?................................................................................................................ 

Gastro- oesophageale reflux (oprispend maagzuur): JA / NEE 

Neurologische problemen: JA / NEE 

Indien JA, 

welke?............................................................................................................... 

Wanneer werd dit 

vastgesteld?........................................................................................... 

Gehoorproblemen: JA/ NEE 

Indien JA, 

welke?.............................................................................................................. 

Stemproblemen in de familie (geweest): JA/ NEE 

Indien JA, 

welke?.............................................................................................................. 

Menopauze: JA / NEE 

 

Gegevens met betrekking tot de stemklachten: 

Stemklachten: JA / NEE 

Indien JA: is er al een diagnose? 

Welke?............................................................................. 

Korte beschrijving van stemklachten: (0 = normaal, 3= slecht) 

• Ruis of wilde lucht op stem   0 1 2 3 

• Vermoeidheid      0 1 2 3 

= onmogelijkheid om gedurende langere periode de stem te gebruiken zonder veranderingen 

in stemkwaliteit en/of - controle 

• Volumestoringen     0 1 2 3 

• Frequentieverstoringen    0 1 2 3 

= het verlies van toonbereik 
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• Pijn in hals tijdens zingen of spreken  0 1 2 3 

• Globus faryngeus     0 1 2 3 

= de sensatie dat ‘iets vastzit’ ter hoogte van de keel of het gevoel van overmatige spanning 

• Beperkt stembereik     0 1 2 3 

= verlies van hoge en/ of lage tonen 

• Verlengde opwarmingstijd    0 1 2 3 

(> 30 minuten nodig) 

• Stem slechter in de ochtend   0 1 2 3 

• Stem slechter tijdens de dag   0 1 2 3 

• Frequent moeten bijademen   0 1 2 3 

• Kriebel of irritatie in de keel   0 1 2 3 

 

Welke van de volgende (niet-stemgebonden) klachten gelden voor u?  

 frequent keelschrapen  werken in rokerige omgeving 

 frequent keelpijn  werken in extreem droge 

omstandigheden 

 frequent ‘zuurbranden’  diepzittende hoest 

 regelmatig alcoholgebruik  halitosis (slechte ademgeur) 

 regelmatig roken  frequent dorst, uitdroging 

 regelmatig cafeïnegebruik  regelmatig stemmisbruik 

(roepen, lang en veel telefoneren of luid 

spreken, imitaties,…) 

 bitttere of zure smaak in de keel  duidelijke (persoonlijke of 

professionele) stress 

 late avondmalen  frequente fysieke inspanning 

 gebruik van vrij verkrijgbare 

maagmedicatie 

 kaakgewrichtproblemen 

 andere: 
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Bijlage 4: Gestandaardiseerde oronasale test ‘Papa en Marloes’ (Van de Weijer en 

Slis, 1991) 

 

Papa en Marloes staan op het station. 

Ze wachten op de trein. 

Eerst hebben ze een kaartje gekocht. 

Er stond een hele lange rij, dus dat duurde wel even. 

Nu wachten ze tot de trein eraan komt. 

Het is al vijf over drie, dus het duurt nog vier minuten. 

Er staan nog veel meer mensen te wachten. 

Marloes kijkt naar links, in de verte ziet ze de trein al aankomen. 

 


