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Gent,  

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

Voor mijn masterproef rond ‘Broddelen en Tourette syndroom’ wil ik graag een 

beroep doen op uw medewerking. Mijn onderzoeksproject zal nagaan of de niet-

vloeiendheden en andere variabelen bij volwassenen met Tourette syndroom 

karakteristiek zijn voor stotteren, broddelen of andere vloeiendheidsstoornissen.  

De proefpersonen, volwassenen met Tourette syndroom, die wensen deel te nemen 

aan dit project zullen onderworpen worden aan een aantal taken. De proefpersoon 

zal eerst een vragenlijst invullen die peilt naar zijn/haar persoonlijke gegevens, naar 

gegevens rond zijn/haar spraak en taal en naar zijn/haar medische gegevens. 

Vervolgens zullen  video- en audio-opnames gemaakt worden van de spontane 

spraak, tijdens een monoloog en in conversatie, alsook tijdens het luidop lezen. De 

conversatie (500 syllaben) gaat over bepaalde thema’s die constant blijven 

(bijvoorbeeld vrije tijd). De vragen die aan de proefpersoon worden gesteld zijn 

gestandaardiseerd. Bij de monoloog (400 syllaben) dient de proefpersoon een elftal 

situatieprenten te omschrijven. Bij het onderdeel luidop lezen (376 syllaben) wordt 

gebruik gemaakt van een tekst op het niveau AVI-plus.  

Er zal ook een spraakstaal genomen worden van drie automatische reeksen (tellen 

tot 20, dagen van de week en maanden van het jaar). 

Naast het nemen van een spraakstaal zal de proefpersoon een schrijftaak krijgen 

waarbij hij/zij creatief zal schrijven (minimum 100 woorden) rond een bepaald thema 

(bijvoorbeeld reizen). Dit thema zal gekozen worden uit een opgegeven lijst. 

De BigCAT, Communication Attitude Test voor volwassenen (Brutten & 

Vanryckeghem, 2012), zal ook worden afgenomen. Daarna wordt, op basis van alle 

uitgevoerde taken, de Daly’s broddellijst (Origineel: Daly, 2006 ; revisie: Van Zaalen, 

Wijnen & Dejonckere, 2009) ingevuld. De spraakstalen zullen geanalyseerd worden 

om het type en de locus van de niet-vloeiendheid te bepalen. 
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Dit onderzoek werd goedgekeurd door het ethisch comité van de Universiteit Gent / 

Universitair Ziekenhuis Gent. De gegevens zullen worden verwerkt in 

bovengenoemde masterproef en nadien worden gepubliceerd  in de vakliteratuur. 

Indien u personen kent die volgens u in aanmerking zouden komen voor dit 

onderzoek,  gelieve mij te contacteren, liefst voor  1  juni 2014. Indien u in de 

maanden juni en juli van 2014 nog mogelijke participanten voor dit onderzoek 

identificeert, dan mag u mij nog altijd contacteren. 

 

Bij een volgend contact via e-mail zal ik u de volgende documenten opsturen: 

1. Een brief met informatie betreffende het onderzoek voor de participant en 

een bijhorend informed consent.  

2. Een informatieformulier voor participant en therapeut. 

Hopend op een positief antwoord, verblijf ik. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Nele Bellemans 

Student master logopedie AJ 2012-2013 

Universiteit Gent 

 

e-mail: Nele.Bellemans@UGent.be 

 

in opdracht van promotor:  

Prof. dr. Martine Vanryckeghem 

Board Certified Fluency Specialist en ASHA Fellow 

Hoogleraar, Department of Communication Sciences and Disorders, 

University of Central Florida 

Gastprofessor Universiteit Gent 

Vakgroep: Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen 

 

e-mail: martinev@ucf.edu of martine.vanryckeghem@ugent.be 


