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SUPPLEMENT: PROTOCOL SYSTEMATIC REVIEW
Stage 1: Identification

Search strategy
The following databases will be searched:
Pubmed; 
Ebscohost:

PsycINFO; 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL); 
Educational Resources Information Center (ERIC); 
Communication & Mass Media Complete; 

Excerpta Medica database (EMBASE).

Studies published from 1954 (studies of auditory processing began in 1954 (Myklebust in Cacace & 
McFarland, 2009) and 1955 (Bocca, Calearo, Cassinari & Migliavacca in Cacace & McFarland, 2009)), 
written in English and published in a peer-reviewed journal, containing primary research were initially 
considered for the review. 

Results will be incorporated in a Prisma flow chart (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, The PRISMA Group, 
2009). 

Keywords:
Pubmed:
("Auditory Diseases, Central"[Mesh] OR auditory processing[tiab] OR auditory perceptual[tiab]) AND 
(child[tiab] OR children[tiab] OR adolescent*[tiab])

• We decide to use the MeSH-term one above in hierarchy (MeSH-term “Auditory diseases, 
• central” instead of “Auditory Perceptual Disorders”). Search on the broader term will retrieve 

articles with that heading as well as all of the narrower terms indented below. 
PsycInfo, Eric, CINAHL, Communication & Mass media complete:
(TI "auditory processing" OR TI "auditory perception" OR TI "auditory perceptual") OR (AB "auditory 
processing" OR AB "auditory perception" OR AB "auditory perceptual") AND (AB child OR AB 
adolescent)
EMBASE (until March 15 2012):
“auditory processing”, “auditory perception”, “auditory perceptual” child:ab OR children:ab OR 
adolescent:ab OR adolescents:ab. 

• Import all possibly eligible studies in Refworks in a separate folder (“Total search”). 
• Assess exact duplicates and close duplicates in Refworks and remove exact duplicates. 

Stage 2: Screening

Step 1) Screening of titles 
The titles of studies located and stored in Refworks are screened against the inclusion/exclusion criteria 
by two researchers (EW and MV). 

• Indicate, based on the title per Refworks page (in written form on paper), per reference if the 
study should be included (+) or excluded (-) in the review.
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The selection of both reviewers will be compared. When both reviewers have assessed a reference with 
the symbol “-“, the study is stored in a folder “Out”. When both reviewers have assessed a reference 
with the symbol “+”, the reference will be stored in the Refworks folder “In on title”. When the 
reviewers have no consensus, the abstract will be opened and reviewed and discussed between the two 
reviewers. After reaching agreement, the reference is stored in the “in on title” or “out” folder. 

Inclusion criteria title 
1. Published in English 
2. Addressed factors in title about: 
• Auditory Processing in combination with deficit(s), impairment(s), problem(s), difficulties, or  

disorder(s)
3. The following terms are also considered for inclusion:
• Auditory problem(s)
• Auditory perceptual or auditory perception 
• Auditory (dys)function
• Auditory abilities
• Listen(ing) 
• Speech perception or processing

Step 2) Screening of abstracts
The abstracts of the studies stored in the Refworks folder “In on title” will be screened against the eight 
inclusion/exclusion criteria by two of the three researchers (EW and MV or EW and ML). 

• Indicate, based on the abstract (in written form on paper), per reference if the study should be 
included (+) or excluded (-) in the review. In the event of exclusion, state the reason of exclusion 
by writing down the number corresponding with the inclusion/exclusion criteria (1-8) where the 
study does not meet the inclusion criteria. 

Abstracts that satisfy the inclusion criteria will be moved to the Refworks folder “In on abstract”. Where 
there is uncertainty, the abstract will be reviewed and discussed between the three reviewers. As it is not 
always obvious from the abstract whether the study satisfied the inclusion criteria, remaining studies are 
read more extensively for eligibility (Step 3) by one of the three reviewers (EW, MV, and ML). 

Inclusion/exclusion criteria abstract
1. Published in English 
2. Addressed factors in abstract about: 
• Characteristics of APD, susAPD, or children at risk for APD, in the presence of normal hearing.
3. The following terms for APD are also considered for inclusion:

(Central) auditory processing disorder(s)
• Auditory processing deficit
• Auditory processing disease
• Auditory perceptual disorder(s)
• Auditory perception disorder(s)
• Acoustic perceptual disorder(s)
• Auditory listening problems
• Central auditory dysfunction
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• Listening disorder(s)
• Listening difficulties
• Speech perception problem(s)
• Speech perception disorder(s)
4. Participants must be under the age of 18 years because the final step in structural maturation of 

the auditory cortex occurs in later childhood between the ages of six and 12 years of age (Moore 
& Linthicum, 2007). 

5. Studies in which participants with brain damage or other deficit(s) participate will be excluded 
(neuropathy, children with cochlear implants, children with Down Syndrome or another syndrome, 
neonatal children, children with peripheral hearing loss, children with chronic otitis media, children 
with brain damage).

6. Primary research (randomized controlled trials, experiments, quasi-experiments, Meta-analyses, 
cohort studies, case-control). 

7. Published in peer-reviewed journal. 
8. Books, book chapters, dissertations, or case studies or case-series will be excluded. 

Stage 3: Eligibility

Step 1) Full-text articles assessed for eligibility
The references in the Refworks folder “In on abstract” will be divided between the three researchers 
(EW, MV, and ML). They will individually read and review the papers and accurately check them against 
the criteria for inclusion. Each researcher indicates if the study meets the inclusion criteria of the first 
systematic review (chapter 2) or the second systematic review (chapter 4). Subsequently, the first 
reviewer (EW) will check the eligibility of the second reviewer (MV) and third reviewer (ML) and vice 
versa. All reviews will be discussed in a consensus meeting and any uncertainty about a reference will 
be discussed among the three researchers. All studies that meet inclusion will be stored in the folder 
“Systematic Review: final search”. 

Procedure
The following should be present for inclusion in the first systematic review (chapter 2): 

1. Description of the study design and research method. 
2. Description of the study population: a group of children with (suspected) APD or children at risk 

for APD and a control group (typically developing (TD) children or normative group). When the 
study contains a normative group, the normative group must be described in detail (information 
about number of participants and age range must be available). When the study contains a 
control group in which children participate who were initial referred to a clinic because of listening 
difficulties but were subsequently classified as non-APD, the study will be excluded from the 
review. 

3. Description of the tests used in the study to determine if there were differences between children 
with (suspected) APD and their TD peers. 

4. The focus of the study needs to be on children with (suspected) APD. Children in the experimen-
tal groups have listening complaints in the presence of normal hearing. In the study, authors need 
to speak about APD (or one of the synonyms of APD, described by stage 2). When the focus of 
the study is on children with another developmental disorder, such as learning difficulties (LD), 
dyslexia, specific language impairment (SLI), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), or 
autism spectrum disorder (ASD), the study will be excluded.  
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5. Study meets the research question: contains information about characteristics or performance of 
children with (suspected) APD on behavioral, physiological, or brain measurements in comparison 
with their TD peers. Characteristics or performance of children with clinically diagnosed APD, 
susAPD, or at risk for APD, in the presence of normal hearing. 

6. In the results section, the following must be indicated: a comparison between the performance of 
children with (suspected) APD and typically developing children.

7. The study meets all of the criteria described at Stage 2: screening of abstracts

The following should be present for inclusion in the second systematic review (chapter 4):
1. Description of the study design and research method. 
2. The focus of the study needs to be on the comparison of the behaviors and/or performance on 

various measurements of children with (suspected) APD and children diagnosed with a different 
developmental disorder (SLI, Dyslexia, ADHD, ASD, or LD). 

3. Description of the study population: a group of children with (suspected) APD and a group of 
children with a different developmental disorder such as SLI, Dyslexia, ADHD, ASD, or LD. 

4. Description of the tests used in the study to determine if there were differences between children 
with (suspected) APD and other developmental disorders.

5. Study meets the research question: contains information about characteristics or performance of 
children with (suspected) APD on behavioral, physiological, or brain measurements in comparison 
with children diagnosed with a different developmental disorder. 

6. In the results section, the following must be indicated: a comparison between the performance of 
children with (suspected) APD and children with a different developmental disorder. 

7. The study meets all of the criteria described at Stage 2: screening of abstracts

Step 2: Full-text assessed for methodological quality
Each included study will be independently reviewed and evaluated for methodological quality by two 
reviewers (EW and MV, EW and SH or EW and ML) with the American Speech-Language-Hearing 
Association’s levels-of-evidence (ASHA’s LOE) scheme (Mullen, 2007). The two reviewers, blinded to 
each other’s results, appraised each study on the basis of the quality indicators: study design, blinding, 
sampling/allocation, group/participant comparability, outcomes, significance, and precision. The quality 
assessment must be saved per study in a standard formatted Excel file (available on request from the first 
author). All discrepancies between the reviewers will be discussed and resolved by consensus between 
the three reviewers in a consensus meeting. 

Explanation ASHA’s LOE system (adapted from Mullen, 2007 & Fey et al., 2011)
Study design: design of the study is reported, or a description of the design is described in detail. Studies 
with more than one experimental group and a control group and studies with normative groups will be 
regarded as a cross-sectional study. 
Blinding: researcher, testers (observers), and/or test scores were masked with respect to the child’s group 
assignment. The tester/researcher does not know in which group the child participated. 
Sampling / allocation: participants were selected at random or were assigned randomly to groups. The 
recruitment and selection procedure of participants was descripted in detail. The main characteristics of 
the groups are described in detail; the study contained a table with a clear description of the demographic 
characteristics of the children in the different groups (e.g., gender, age range, mean age, socioeconomic 
status, type of school, language abilities). 
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Group / participant comparability: appropriate comparison between groups; homogeneous group at 
the beginning of the study (between-subject design) or well-described subjects (within-subject design). 
Inclusion and exclusion criteria of the study population are well described. Matching is described. 
Differences between subjects are described in detail. Only yes when the subjects within groups are well 
described (with participant information in a table) and are comparable to the following factors: hearing; 
language, intelligence and reading abilities, and the presence of comorbid disorders.
Outcomes: clearly defined how primary outcomes will be measured. The used measurements were 
clearly described and explained. Information about reliability and validity is included in the description 
of the measurements or reference to information about reliability and validity is included. The validity 
and reliability are reasonable when the used measurement is described in detail and when there are no 
concerns about the reliability of the measurement. 
Significance: a statistical test was reported, and p-values are reported or calculable.
Precision: an effect size, such as d, is reported along with confidence limits surrounding d. When effect 
size and confidence intervals were not reported, the study provides sufficient descriptive statistics (sample 
size of each group, means, and standard deviations) to calculate d and confidence limits around it. 

Stage 4: Included

Data extraction and analysis
Data will be extracted from the included studies by two reviewers (EW and MV, EW and SH or EW and 
ML). From the included papers, details of participants, experimental group, control group, used measures, 
and outcomes will be extracted and compiled in the standard formatted Excel file. 
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INTRODUCTIE

Goed kunnen horen is essentieel voor een goede verwerving van taal en een effectieve verbale 
communicatie (Bhatnagar & Korabic, 2006). Er zijn kinderen die, ondanks het goed functioneren van 
het perifere gehoororgaan en normale gehoordrempels, moeite hebben met het horen en verstaan van 
spraak. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, lijkt er iets mis te gaan met de verwerking van 
de auditieve informatie. Voor kinderen met dergelijke problemen is het luisteren naar en het verstaan 
van spraak in complexe luistersituaties, zoals een druk klaslokaal met veel achtergrondgeluid, vaak lastig. 
Deze kinderen worden door hun ouders en leerkrachten beschreven als kinderen die vaak “huh, wat zeg 
je” zeggen en als kinderen die problemen hebben met het volgen van mondelinge instructies. Ze hebben 
moeite met het begrijpen van snelle of gestoorde spraak, zijn niet in staat om gesprekken goed te volgen 
en zijn onoplettend of dromerig (Jerger & Musiek, 2000; Hind et al., 2011; Moore, Rosen, Bamiou, 
Campbell & Sirimanna, 2013).

Problemen in de auditieve verwerking zijn complex en er is niet altijd een duidelijke verklaring voor 
de luisterproblemen die de kinderen ervaren. Voor het luisteren naar gesproken taal is niet alleen horen 
en het verwerken van de auditieve stimulus (bottom-up verwerking) nodig. Immers, bij het verwerken 
van geluid moet de luisteraar het geluid detecteren, bepalen waar het geluid vandaan komt, het geluid 
opvangen en scheiden van achtergrondgeluiden en verwerken en interpreteren tot een betekenisvolle 
boodschap. Kortom, naast het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, vereist luisteren 
de betrokkenheid van geheugen, aandacht, intelligentie en taalkennis (BSA, 2011; 2007). Zelfs het 
verwerken van de meest eenvoudige auditieve signalen, zoals een toon, wordt beïnvloed door cognitieve 
factoren, zoals geheugen en aandacht (top-down processen). 

De term ‘luisterproblemen’ (in dit proefschrift: ‘listening difficulties’ (LiD)) wordt gebruikt om de  
problemen met het horen en luisteren, ondanks het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, 
samen te vatten. Deze problemen worden meestal gemeld door de ouder(s) of de leerkracht van het 
kind en verwijzen naar symptomen, zoals het hebben van problemen met het volgen van mondelinge 
instructies waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De term ‘luisterproblemen’ is dan ook geen 
diagnostisch label (Moore, 2018). Internationaal wordt de term ‘auditory processing disorder’ (APD) als 
klinisch label of diagnose in een aantal landen gebruikt om de hierboven beschreven luisterproblemen, 
ondanks het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, te classificeren (Moore et al., 2013). 
In Nederland wordt hiervoor ook wel de term ‘auditieve verwerkingsproblemen’ (AVP) gebruikt. Een 
beschrijving die vaak wordt gegeven voor APD is: "Wat we niet doen met wat we horen" (Katz, Stecker 
& Henderson, 1992). Onlangs is APD opgenomen als een stoornis (H93.25) in de 10e versie van de 
International Classification of Diseases (ICD-10) [Internationale Classificatie van Ziekten] (Iliadou et al., 
2017).

Echter, niet overal ter wereld wordt de diagnose APD gebruikt om de problemen van kinderen met 
luisterproblemen, ondanks het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, te classificeren. Dit 
is te wijten aan de onzekerheden die er bestaan met betrekking tot de onderliggende oorzaak van de 
luisterproblemen bij kinderen en aan de overlap tussen de kenmerken van APD met de kenmerken van 
andere neurologische ontwikkelingsstoornissen, zoals een specifieke taalontwikkelingsstoornis (TOS), 
dyslexie, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) en autismespectrumstoornis (ASS) (Bamiou, 
Musiek & Luxon, 2001; Rosen, 2005; Hind, 2006; Moore, 2006; Cacace & McFarland, 2009). Het is 
onduidelijk of de problemen in de auditieve verwerking bij kinderen moeten worden beschouwd als 
een zuivere auditieve stoornis waarbij de problemen alleen plaatsvinden in de auditieve verwerking en 
hierdoor gezien moeten worden als een opzichzelfstaande klinische entiteit die zich onderscheidt van 
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andere leerstoornissen, of dat de luisterproblemen worden veroorzaakt door tekorten op het gebied van 
intelligentie, taal, lezen en spelling, aandacht en/of concentratie (Moore, 2006; Dawes & Bishop, 2009; 
Miller & Wagstaff, 2011). 

In Nederland worden kinderen met onverklaarde luisterproblemen meestal onderzocht in een 
audiologisch centrum. Een audiologisch centrum is een expertisecentrum voor horen, spreken en taal 
waar diverse professionals (bijvoorbeeld audioloog, logopedist, linguïst, psycholoog, orthopedagoog, 
maatschappelijk werker) werkzaam zijn. Uit onderzoek (de Boer & Kuijpers, 2011) is gebleken dat er 
een grote variatie is tussen de Nederlandse centra in de diagnostische procedures en de begeleiding van 
kinderen die last hebben van luisterproblemen. Het gebrek aan uniformiteit in Nederland komt overeen 
met de internationale discussie over de oorzaak, diagnostische procedures en de behandeling van 
kinderen met onverklaarde luisterproblemen.

Vraagstelling 
In dit proefschrift is onderzocht wat de kenmerken zijn van kinderen met luisterproblemen, of de 
luisterproblemen verklaard kunnen worden door een stoornis in de auditieve verwerking en of de 
luisterproblemen beschouwd moeten worden als een opzichzelfstaande klinische en identificeerbare 
entiteit of dat er sprake is van een mogelijke andere verklaring voor de luisterproblemen. 

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. In deel I van dit proefschrift zijn de studies opgenomen die 
uitgevoerd zijn om te onderzoeken welke kenmerken geassocieerd zijn met luisterproblemen en APD, 
welke kenmerken overlappen tussen APD en andere neurologische ontwikkelingsstoornissen en wat 
de rol van top-down cognitieve processen is bij kinderen met een vermoedelijke APD. In deel II van 
dit proefschrift zijn de studies opgenomen die zijn uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van 
het ‘Dutch Position Statement Kinderen met Luisterproblemen’. Hiervoor is, in samenwerking met 
Nederlandse logopedisten en audiologen, getracht een uniforme en bruikbare definitie en werkwijze 
rondom signalering, diagnostiek en behandeling voor Nederlandse audiologische centra op te stellen. De 
onderzoeksvragen die ik in mijn proefschrift heb behandeld zijn:

1. Welke kenmerken zijn geassocieerd met (vermoedelijke) APD bij kinderen? 
(Hoofdstuk 2 en 3)

2. Welke kenmerken van kinderen met (vermoedelijke) APD overlappen met de kenmerken van 
kinderen met een andere neurologische ontwikkelingsstoornis, zoals specifieke taalontwikkelings- 
stoornis (TOS), dyslexie, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) en autismespectrum- 
stoornis (ASS)?  
(Hoofdstuk 4)

3. Hoe presteren kinderen met vermoedelijke APD op auditieve en visuele aandachtstaken in 
vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen?  
(Hoofdstuk 5)

4. Wat is een bruikbare definitie en diagnostische procedure voor luisterproblemen voor Nederlandse 
professionals die werken met kinderen met luisterproblemen in de klinische praktijk? 
(Hoofdstuk 6, 7 en 8)



238

Nederlandse samenvatting

BEVINDINGEN
Deel I

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een systematische review beschreven waarin is onderzocht 
wat de kenmerken zijn van kinderen met een (vermoedelijke) APD. Hiervoor is in de huidige literatuur 
gekeken wat er bekend is over hoe kinderen met luisterproblemen (het vermoeden van APD of een 
gediagnosticeerde APD) scoren op verschillende vragenlijsten en tests in vergelijking met hun typisch (= 
geen ontwikkelingsproblemen) ontwikkelende leeftijdsgenoten. We wilden weten of APD moet worden 
beschouwd als een stoornis die veroorzaakt wordt door een defect in de auditieve verwerking of dat er 
sprake is van een defect in meerdere gebieden (bijvoorbeeld auditief, visueel, cognitief). De problemen 
van de kinderen met (vermoedelijke) APD bleken niet specifiek voor de auditieve modaliteit. Uit diverse 
studies komt naar voren dat kinderen met luisterproblemen moeite hebben met zowel auditieve, als 
visuele, cognitieve en mondelinge en schriftelijke taaltaken. Onze systematische review toonde aan 
dat kinderen met luisterproblemen, in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen, de volgende 
kenmerken kunnen hebben:

• een zwakkere prestatie op auditieve patroonherkenningstesten (frequentiepatroontest en/of  
duurpatroontest) en tests waarin de ruis gescheiden is van de stimuli;

• een lagere score op visuele verwerkingstaken;
• slechtere luistervaardigen in de klas;
• slechtere communicatieve vaardigheden en lagere scores op tests voor taal (grammatica,  

fonologie en woordenschat) en lezen;
• zwakkere non-verbale intelligentie en verminderde geheugen- en aandachtsvaardigheden;
• meer psychosociale problemen;
• verschillen in hersenactiviteit en witte-stof-microstructuur;
• verminderde transient evoked otoacoustic emissions (OAE) en afwijkingen in latentie en amplitude 

in auditieve evoked potentials.

Deze kenmerken zeggen echter niets over de mogelijke oorzaak van de luisterproblemen. Er spelen 
meerdere processen een rol bij het luisteren. 

APD is een zeer controversieel onderwerp waarin een langdurige intellectuele, theoretische en praktische 
impasse bestaat. Het is daarom niet verrassend dat er in wetenschappelijke tijdschriften veel op elkaars 
publicaties wordt gereageerd. Op de systematische review die beschreven staat in hoofdstuk 2 is een 
reactie gekomen van professor dr. Moncrieff. Deze ingezonden brief is gepubliceerd in 2017 in het 
wetenschappelijke tijdschrift Journal of Speech, Language and Hearing Research. Professor dr. Moncrieff 
betoogt in dit artikel dat de conclusies van de systematische review (hoofdstuk 2 van dit proefschrift) niet 
passend zijn bij de huidige stand van zaken op het gebied van de klinische diagnose en behandeling van 
kinderen met auditieve verwerkingsstoornissen. Hoofdstuk 3 van dit proefschrift beschrijft ons antwoord 
op de ingezonden brief van professor dr. Moncrieff. Op basis van de resultaten van onze systematische 
review, die beschreven staat in hoofdstuk 2, kan niet worden geconcludeerd dat luisterproblemen van 
kinderen alleen worden veroorzaakt door tekorten in bottom-up of top-down processen. Er lijkt sprake 
te zijn van een wisselwerking tussen deze processen. De conclusie uit onze systematische review dat de 
problemen van kinderen met luisterproblemen multimodaal zijn en dat de luisterproblemen van kinderen 
mogelijk een gevolg zijn van cognitieve, taal- en aandachtsproblemen, werd ook weerspiegeld in onze 
antwoordbrief. 
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Hoofdstuk 4 is een vervolg op de systematische review van hoofdstuk 2 en beschrijft eveneens een 
systematische review. In hoofdstuk 4 hebben we in de bestaande literatuur bestudeerd hoe kinderen met 
een (vermoedelijke) APD in vergelijking met kinderen die gediagnosticeerd zijn met een andere 
neurologische ontwikkelingsstoornis (TOS, dyslexie, ADHD of ASS) presteren op verschillende tests. 
In deze studie zijn de onderscheidende en overlappende kenmerken tussen de verschillende groepen 
kinderen beschreven. 

Deze studie laat zien dat kinderen met luisterproblemen op vrijwel alle tests hetzelfde presteren 
als kinderen die gediagnosticeerd zijn met een andere neurologische ontwikkelingsstoornis. Bij de 
vergelijking van kinderen met een (vermoedelijke) APD en kinderen met een diagnose TOS, dyslexie of 
ADHD werden geen verschillen gevonden voor het cognitief functioneren (intelligentie, geheugen en 
aandacht) en de prestatie op taaltests. Daarnaast presteren kinderen met APD hetzelfde als kinderen 
met TOS op leestaken. Er zijn slechts kleine verschillen gevonden tussen kinderen met luisterproblemen 
en kinderen die gediagnosticeerd zijn met een andere ontwikkelingsstoornis. Zo scoren kinderen met 
luisterproblemen in vergelijking met kinderen die gediagnosticeerd zijn met ADHD zwakker op auditieve 
en visuele patroonherkenningstesten. In vergelijking met kinderen met leerproblemen, hebben kinderen 
met luisterproblemen meer moeite met richtinghoren. Tevens blijkt dat de ouders van kinderen met 
luisterproblemen de luistervaardigheden van hun kinderen zwakker beoordelen dan de ouders van 
kinderen met TOS of dyslexie (gemeten met de CHAPPS-vragenlijst). Hierbij moet worden opgemerkt 
dat het om een klein aantal studies gaat met in de meeste gevallen kleine onderzoeksgroepen. Op basis 
van deze studie is er geen overtuigend bewijs waaruit kan worden geconcludeerd dat APD duidelijk 
onderscheiden kan worden van de andere neurologische ontwikkelingsstoornissen.

De resultaten die beschreven staan in dit hoofdstuk bevestigen onze eerdere waarneming uit 
hoofdstuk 2 (eerste systematische review). Het gedragsprofiel van kinderen met een vermoedelijke 
of gediagnosticeerde APD vertoont een grote overlap met het gedragsprofiel van kinderen die 
gediagnosticeerd zijn met een andere ontwikkelingsstoornis. Het is mogelijk dat meerdere labels/
diagnoses van toepassing zijn op hetzelfde kind of dat verschillende labels worden gegeven aan kinderen 
met soortgelijke klachten. Dit kan mogelijk worden verklaard vanuit de verschillende perspectieven 
van de diverse professionals die betrokken zijn bij kinderen met luisterproblemen; afhankelijk van de 
professional (audioloog, logopedist, psychiater, psycholoog of orthopedagoog) die het kind onderzoekt, 
krijgt het kind de diagnose APD, TOS, dyslexie, ADHD of ASS. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een kwantitatieve studie die is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe 
kinderen met luisterproblemen verschillende tests op het gebied van auditieve verwerking, communicatie, 
aandacht, geheugen en intelligentie uitvoeren. In deze studie is tevens gezocht naar een antwoord op 
de vraag of er bij kinderen met luisterproblemen sprake is van een opzichzelfstaande en identificeerbare 
klinische stoornis. 

In deze verkennende studie hebben wij de prestaties van kinderen met luisterproblemen op 
verschillende tests vergeleken met de prestaties van een controlegroep. Deze studie werd opgezet met 
het doel om de invloed van top-down cognitieve processen op de luisterproblemen bij kinderen van 8 
tot 12 jaar te evalueren. De resultaten van onze studie suggereren dat de problemen van kinderen met 
gerapporteerde luisterproblemen verband houden met zwakkere prestaties op het gebied van de visuele 
en auditieve aandacht, het werkgeheugen, communicatievaardigheden en luistervaardigheden. Er werd 
geen bewijs gevonden dat de problemen van kinderen die luisterproblemen ondervinden veroorzaakt 
worden door een verstoorde auditieve verwerking (bottom-up verwerking). Hieruit zouden we kunnen 
concluderen dat er geen sprake lijkt te zijn van een duidelijk identificeerbare stoornis. 
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Eén van de hoofdvragen van dit proefschrift is of APD kan worden beschouwd als een unieke klinische 
entiteit, veroorzaakt door een auditief specifieke stoornis, of dat de luisterproblemen van kinderen 
veroorzaakt worden door problemen in andere modaliteiten, zoals bijvoorbeeld taal- of aandacht- 
moeilijkheden. Op basis van het huidige bewijs kan worden geconcludeerd dat de problemen van 
kinderen met luisterproblemen multifactorieel zijn. Er kan niet worden geconcludeerd dat APD een 
geïsoleerde stoornis is die kan worden onderscheiden van andere neurologische ontwikkelingsstoornissen.

Deel II

In hoofdstuk 6 wordt een focusgroep beschreven. In deze kwalitatieve studie zijn de perspectieven van 
verschillende professionals werkzaam in Nederlandse audiologische centra op de definitie en zorgpaden 
van kinderen met een vermoedelijke APD bestudeerd. Uit de focusgroep kwamen twee hoofdpunten 
naar voren die overeenkomen met de internationale discussie die gevoerd wordt over APD: (1) ‘Is APD 
wel of geen auditieve stoornis?’ en (2) ‘Zijn de huidige testbatterijen voor auditieve verwerking al dan 
niet geschikt (valide) voor het diagnosticeren van kinderen met luisterproblemen?’ 

De professionals die hebben meegewerkt aan het focusgroepenonderzoek zijn het erover eens dat 
problemen in de auditieve verwerking meestal samengaan met taal-, lees-, aandacht- en cognitieve 
problemen en dat luisterproblemen gezien moeten worden als onderdeel van een groter/breder  
ontwikkelingsprobleem. De hoge mate van het samen voorkomen van luisterproblemen met taal-, 
aandacht-, en geheugenproblemen onderstreept het belang van een multidisciplinaire aanpak. Indien er 
sprake is van luisterproblemen is een doorverwijzing naar een multidisciplinair audiologisch centrum dan 
ook op zijn plaats. 

In hoofdstuk 7 wordt een kwalitatieve Delphi-studie, bestaande uit twee rondes, beschreven. Deze 
studie is uitgevoerd om consensus te bereiken binnen een kleine groep logopedisten en audiologen uit 
het klinische veld op het gebied van klinische symptomen, co-morbiditeit en doorverwijzing en mogelijke 
zorgpaden voor kinderen met luisterproblemen. In de Delphi-studie werd consensus bereikt over het punt 
dat APD niet als een afzonderlijke diagnose kan worden gezien en dat luisterproblemen altijd samen lijken 
voor te komen met TOS, dyslexie of ADHD. 

In hoofdstuk 8 wordt de informatie en kennis, die verworven is met de onderzoeken die zijn uitgevoerd 
voor dit proefschrift, vertaald naar de beroepspraktijk in de vorm van een ‘position statement’. Hoofdstuk 
8 presenteert de Engelse vertaling van het Dutch Position Statement Kinderen met Luisterproblemen. 
Dit document is bedoeld als leidraad bij het klinische besluitvormingsproces bij kinderen die, ondanks 
het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, naar het audiologisch centrum worden verwezen 
met luisterproblemen. Het Dutch Position Statement Kinderen met Luisterproblemen bestaat uit negen 
stellingen die betrekking hebben op de definitie, verwijzing, diagnose en behandeling van kinderen met 
luisterproblemen. De statements zijn gebaseerd op de resultaten van de twee systematische reviews 
(hoofdstuk 2 en 4), de perspectieven van de Nederlandse professionals (hoofdstuk 6) en de consensus die 
bereikt is met de kleine groep logopedisten en audiologen (hoofdstuk 7). Het Dutch Position Statement 
Kinderen met Luisterproblemen is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse professionals die 
werken met kinderen met luisterproblemen. Het biedt handvatten aan professionals bij het identificeren, 
diagnosticeren en behandelen van kinderen met luisterproblemen. 
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In hoofdstuk 9 worden de voornaamste resultaten en bevindingen uit dit proefschrift samengevat 
en bediscussieerd. Daarnaast worden de implicaties en toekomstperspectieven voor kinderen 
met luisterproblemen en de professionals in het veld beschreven. De aanwezigheid van bepaalde 
gedragscriteria alleen, is niet voldoende voor het stellen van een diagnose. Er zou alleen een diagnose 
moeten worden gesteld als er naast de aanwezigheid van afwijkend gedrag ook duidelijke problemen 
en beperkingen zijn in het dagelijks functioneren en op school. Een mogelijkheid om het klinische 
probleem en de presentatie van het probleem in het dagelijks leven in kaart te brengen, is het, in de 
gezondheidszorg veel gebruikte, ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and 
Health of the World Health  
Organization, WHO, 2001; Nederlandse vertaling verschenen in 2002). Het ICF biedt een 
wetenschappelijke basis en gemeenschappelijke taal waarmee het functioneren van mensen en de 
eventuele 
problemen die mensen in het functioneren beperken, te beschrijven zijn (RIVM, n.d.). De luister-
problemen van het kind kunnen het best worden beschreven in het ICF-domein Activiteit en participatie. 
Door het ICF-raamwerk te gebruiken, kunnen alle symptomen, of ze nu auditief zijn of niet, worden 
beschreven. Daarnaast moet er een interprofessionele samenwerking zijn om de problemen van het 
kind vanuit verschillende perspectieven in kaart te brengen. Omdat audiologische centra in Nederland al 
zijn opgezet als multidisciplinaire centra, wordt multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen met complexe 
problemen in Nederland veelal al uitgevoerd. 

CONCLUSIE
Op basis van de resultaten van de verschillende studies die beschreven zijn in dit proefschrift, concludeer 
ik dat luisterproblemen bestaan bij kinderen en dat deze problemen serieus moeten worden genomen. Er 
is geen bewijs gevonden voor de veronderstelling dat de luisterproblemen worden veroorzaakt door een 
defect in enkel het auditieve systeem (bottom-up verwerking). Zowel bottom-up sensorische processen 
als top-down cognitieve processen lijken een belangrijke rol te spelen bij de luisterproblemen. De studies 
gepresenteerd in dit proefschrift suggereren dat luisterproblemen bij kinderen multifactorieel van aard zijn 
en mogelijk een gevolg zijn van cognitieve (intelligentie, aandacht en werkgeheugen), taal en auditieve 
en visuele problemen in plaats van dat de luisterproblemen beperkt te zijn tot auditieve verwerkings-
problemen. 

Er kan niet worden geconcludeerd dat APD onderscheiden kan worden van andere 
ontwikkelingsstoornissen, zoals TOS, dyslexie en ADHD. APD kan daarom ook niet worden beschouwd 
als een unieke klinische entiteit. De verschillende neurologische ontwikkelingsstoornissen zouden 
geconceptualiseerd kunnen worden als een meer algemene neurologische ontwikkelingsstoornis, waarbij 
de kenmerken van kinderen met verschillende problemen dienen als een marker die in een continuüm 
van ernst kan worden uitgedrukt. De diagnostische term "APD" veronderstelt dat er sprake is van een 
puur auditief verwerkingstekort. Op basis van de studies uit dit proefschrift kan niet geconcludeerd 
worden dat er sprake is van een puur auditief verwerkingstekort. Het diagnostische label APD is daarom 
niet geschikt om luisterproblemen bij kinderen te classificeren.
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DANKWOORD

Een proefschrift is mijns inziens niet compleet zonder een dankwoord. Aangezien dit proefschrift al de 
nodige pagina’s beslaat, ga ik proberen het kort te houden. De mensen die in meer of mindere mate 
betrokken zijn geweest bij mijn promotieonderzoek weten dat ‘het kort houden’ een hele uitdaging is 
voor mij en waarschijnlijk ook niet gaat lukken. 

Professor dr. P. van Dijk. Beste Pim, sinds december 2012 ben je betrokken bij mijn promotieonderzoek 
en zonder jouw inhoudelijke kennis, enthousiasme en eerlijke oprechte mening weet ik niet of het mij 
gelukt was om mijn promotieonderzoek tot een goed einde te brengen. Ik waardeer jouw stijl van 
begeleiden en manier van feedback geven en ik heb niet alleen als wetenschapper, maar ook als docent 
veel van je geleerd. Bedankt voor je vertrouwen in mij en voor de juiste woorden op de juiste momenten! 

Professor dr. B. Steenbergen. Beste Bert, jij bent vanaf het prille begin betrokken bij mijn 
promotieonderzoek (laten we maar niet vermelden vanaf wanneer dat precies was ;-) ). Vanuit Nijmegen 
was jij aanwezig via mail, Skype of telefoon en met je Groningse nuchterheid en meestal weinig woorden 
wist jij mij te stimuleren om een artikel nog beter en mooier te maken. Je hebt mij voortdurend het 
vertrouwen gegeven dat het goed zou komen en stond naast mij wanneer dit nodig was. Bedankt, je 
bent een ontzettend fijne begeleider!  

Dr. M. Luinge. Lieve Margreet, zonder jou waren de letters die ik nu schrijf nooit op papier gekomen. Jij 
hebt mij gestimuleerd om het onderzoek te starten en om promotieonderzoek te gaan doen. De basis 
voor dit onderzoek ligt bij de RAAK-aanvraag die wij in 2010 samen hebben geschreven en toegekend 
hebben gekregen. Ik had toen niet kunnen dromen dat dit uiteindelijk zou resulteren in dit mooie 
proefschrift. Jij hebt altijd, maar dan ook echt altijd, het vertrouwen in mij gehad en hebt mij meerdere 
keren uit een klein, toch wel diep, dalletje gehaald. Zonder jouw motiverende gesprekken was ik er al 
lang mee gestopt. Je hebt oog voor de mens achter de wetenschapper en je hebt ervoor gezorgd dat 
ik ook nog een leven naast het onderzoek had. Ik heb beloofd om het kort te houden, maar eigenlijk 
verdien je een hele pagina in dit dankwoord! 

De afgelopen jaren zijn meerdere mensen betrokken geweest bij de uitvoering van mijn onderzoek en bij 
het schrijven van mijn artikelen. 
Alle kinderen en ouders die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek wil ik heel hartelijk danken voor 
hun tijd. Zonder jullie inzet was de studie uit hoofdstuk 5 niet mogelijk geweest. Dank ook aan Johan 
Dekelver van Adelante Audiologie & Communicatie en Celine Bernaerdt van Libra Revalidatie & 
Audiologie voor de prettige samenwerking en het regelen van proefpersonen voor het onderzoek. 
Vanzelfsprekend ook veel dank aan alle professionals van de Nederlandse audiologische centra die een 
bijdrage hebben geleverd aan de studies in dit proefschrift voor hun tijd, kennis en waardevolle input. 
Dit geldt ook voor de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), in het bijzonder Nic van 
Son. Mijn co-auteurs wil ik bedanken voor hun wetenschappelijke input, feedback en bijdrage aan de 
artikelen. De studenten van de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen en de studenten 
van de opleiding Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen die hebben meegeholpen met 
het uitvoeren van het onderzoek en hun bachelor- of masterscriptie over hetzelfde onderwerp hebben 
geschreven, wil ik bedanken voor hun inzet en soms verfrissende kijk op het onderwerp van mijn 
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proefschrift. Dr. Karin Neijenhuis wil ik bedanken voor haar waardevolle input, eerlijkheid, nauw-
keurigheid en discussies die ik met haar heb mogen voeren over het onderwerp auditieve verwerkings-
problemen. Ik hoop dat wij in de toekomst nog veel vaker met elkaar mogen samenwerken! Dr. Bea Spek 
en haar man Paul wil ik bedanken voor hun hulp bij het maken van de scripts voor R Statistics. De leden 
van de beoordelingscommissie, prof. dr. N.M. Jansonius, prof. dr. P.A.M. Gerrits en prof. dr. D. Moore wil 
ik bedanken voor het grondig lezen en beoordelen van mijn manuscript. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil ik hartelijk danken voor het 
financieren van mijn promotieonderzoek door middel van het beschikbaar stellen van de Promotiebeurs 
voor leraren. Door deze beurs was het mogelijk om, naast mijn docentschap bij de opleiding Logopedie, 
twee dagen per week aan mijn onderzoek te werken. Hierbij past ook een dank aan het College van 
Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen voor het beschikbaar 
stellen van budget en tijd in de eerste jaren van mijn promotieonderzoek. Voor het faciliteren en juist 
inplannen van de les- en onderzoeksdagen wil ik graag mijn huidige teamleider van de Hanzehogeschool 
Sake van der Ploeg en mijn ex-teamleider André Oosterhof bedanken. Daarnaast ook dank aan de 
Dean en ex-Dean van de Academie voor Gezondheidsstudies, de heer Arwin Nimis en mevrouw Geiske 
Steendam.

Mijn lieve collega’s en alle oud-collega’s van de opleiding Logopedie wil ik bedanken voor hun tomeloze 
interesse in mijn onderzoek en bemoedigende woorden. Jullie zorgden de laatste jaren voor de nodige 
afleiding en relativering. Door jullie kon ik mijn onderzoek af en toe vergeten, wat op zijn tijd ook echt 
nodig was. Het is heerlijk om met zoveel fijne en lieve mensen te werken. Mijn ‘vakgroepmatties’ van de 
vakgroep SpraakTaal: Aafke, Frances, Margot, Susanne en ook Bea, Inge en Nynke verdienen hier een 
plekje. Bedankt voor het opvangen van taken die ik de laatste jaren niet kon uitvoeren, doordat ik met 
mijn onderzoek bezig was. Ik ben er weer hoor!

De medewerkers van het Facilitair Bedrijf van de Academie voor Gezondheidsstudies wil ik allen 
bedanken voor hun dienstverlening en service.

Ook wil ik alle (oud-)collega’s van de onderzoeksgroepen van de lectoraten Kind, Taal & Ontwikkeling, 
Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing en Jeugd, Educatie en Samenleving en van de 
afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het UMCG bedanken voor de hulp, feedback en het 
stellen van kritische vragen. Het liefst zou ik jullie allemaal persoonlijk bedanken, maar dan wordt dit 
dankwoord echt veel te lang. Mechteld wil ik bedanken voor haar relativerende opmerkingen en de 
productieve en gezellige werkvakanties op Schier en in het Hof van Saksen. De periodieke beschikking 
over een afgelegen vakantiehuisje zou inderdaad een secundaire arbeidsvoorwaarde moeten zijn bij 
ieder promotietraject. Alle collega logopedisten van Kwaliteitskring 65 uit Groningen en de collega-
logopedisten uit het werkveld en logopediewetenschappers die de afgelopen jaren interesse hebben 
getoond in mijn onderzoek wil ik bedanken voor hun klinische en kritische blik. 

Martijn, Mottow, bedankt voor de snelle en plezierige samenwerking bij het opmaken en vormgeven van 
mijn proefschrift. Karin, bedankt voor het nakijken en corrigeren van mijn Nederlandse samenvatting en 
dankwoord. Hendrik, jij hebt de inhoud van mijn proefschrift weten te vangen in één beeld. Bedankt voor 
de mooie illustratie.  
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Willemke, je bent een grote steun voor mij geweest de afgelopen jaren. Samen hebben we elkaar er 
doorheen gesleept en lief en leed met elkaar gedeeld. We hebben denk ik in alle onderzoekskamers 
die het Wiebenga de afgelopen jaren heeft gehad aan onze onderzoeken gewerkt, maar in alle ruimtes 
zorgde jij altijd voor een goeie (onderzoeks)mindset. Bedankt voor alle gezelligheid, de broodjes Ben, 
de zuivel en de gezonde wandelingen in de buurt van het Wiebenga die tot veel mooie, bijzondere en 
ontroerende gesprekken hebben geleid. En ik vind het zo leuk dat jij nu ook moeder wordt :-). In verband 
met je naderende zwangerschapsverlof, wordt het spannend of je er wel of niet bij kunt zijn op de dag 
van de verdediging, maar hierdoor ben je denk ik wel de enige opperparanimf die Groningen kent. Ik ben 
ontzettend blij met je ondersteuning in de aanloop naar mijn verdediging.  

Margot en Laura, wat fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Lieve Margot, jij kent als co-auteur van 
een aantal artikelen uit dit proefschrift, als collega-docent en mede-onderzoeker de inhoud van mijn 
onderzoek en de strubbeling die daarbij horen ontzettend goed. Daarnaast weet je precies hoe het voelt 
om promotieonderzoek te doen naast het docentschap. Je bent al betrokken bij mijn onderzoek sinds 
de start van het RAAK-project. Samen hebben we meerdere internationale congressen bezocht en mijn 
eerste presentatie op een wetenschappelijk congres was een duo-presentatie met jou. Met jou aan mijn 
zijde weet ik zeker dat de verdediging goed gaat komen, want ik hoef maar naar je te kijken en ik weet 
of mijn antwoord juist is. Lieve Lau, ik vind het heel fijn dat jij deze grote dag samen met mij wilt beleven 
en ik beloof je dat ik niet zal flauwvallen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan weet ik dat ik aan 
jou als kinder-IC-verpleegkundige een goeie heb. Jij zorgde de afgelopen jaren voor de nodige afleiding, 
gezelligheid en een luisterend oor. Iedere maand één of twee keer spareribs eten bij Mr. Mofongo 
met één glas rode wijn en een cola waarbij we de leuke en minder leuke momenten van het leven 
konden doornemen, en de tripjes naar Ibiza, hebben ervoor gezorgd dat ik gemotiveerd bleef voor mijn 
onderzoek. Bedankt daarvoor! En die spareribs houden we erin.  

Voor langere tijd werken aan een promotieonderzoek is alleen vol te houden met de nodige afleiding op 
zijn tijd. Vrienden en familie zijn hierbij een onmisbare factor. Al mijn vrienden wil ik bedanken voor alle 
leuke momenten en uitjes. In het bijzonder wil ik mijn lieve vriendinnen Leonie, Laura en Marjon 
bedanken voor hun interesse. Al die jaren zijn jullie blijven vragen hoe het ging met mijn onderzoek en 
hebben jullie geïnteresseerd geluisterd naar mijn onderzoeksperikelen. Dit geldt ook voor mijn oud-
collega’s en vrienden van De Cateraars, Akkerman, Annemieke, Bos, Emmens, Leij, Maeyke, Oos en P, 
het is nu echt eindelijk af! Iedereen die de laatste jaren aanwezig is geweest bij het jaarlijkse weekendje 
achter de bar werken tijdens de Koale Kermis in Ootmarsum wil ik bedanken voor de gezelligheid, lekkere 
drankjes, afleiding en uiteraard voor de vrolijke start van iedere dag van het jaar in onze appgroep. Moi, 
ik heb nu al zin in dit jaar! 

Frank, mijn ‘kleine’ broer, zijn vriendin Esther en hun twee kinderen Jens en Nine wil ik bedanken voor de 
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