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spaeken [Reddy, 1976)
periodteke verandermgen van de stemhaogte (Kaiser, 1964).

Naast geisoleerde woordherkenning (de zogenoemde discrete spraakherkenning) bestaat ook de mogelijkheid van connected of
continue spraakherkenning. Hiermee is ook
herkenning van zlnnen mogelijk. De continue
variant van spraakherkenning is nog in ontwikkeling
De prestaties van ge'isoleerde woordherkenners zijn afhankelijk van de taak, van het gebru~ktamedium (telefoon, microfoon) en van
de omgevmg (Reddy, 1976).

spraakherkenningssystemen.

Spraakherkenningssystemen

De belangrijkstebasisvan het mensehjkevermogen om verschillende spraakklanken te
vormen is de akoestische filterwerking van
het mondkeelkanaal (Bowes, 1986). Door
deze f~lteringontstaan variabele pieken (formanten) m het frequentiespectrum van
spraak. De ligging van de eerste (de grootste
qua energie-inhoud) formant(en) IS een belangrijk kenmerk bij automatische spraakherkenning (Collier & Droste, 1980). Ook andere
eigenschappen van spraak (stemhebbend/n~et stemhebbend, fricatief (ruis), occlusief (plofklank) en dergelijke kunnen als
indicator gebruikt worden in het herkenningsproces (Reddy, 1976; Ainsworth, 1988).
Automatischespraakbesturing kan a1gerealiseerd worden met een microfoon, een microprocessor (de e~genl~jke
spraakherkenner) en
een afstandsbedieningssysteem. De spraakherkenning vindt plaats door vergelijking van
vooraf ingesproken referent~ewoorden met
de daadwerkelijke commando's of woorden.
In plaats van een microprocessor kan ook een
personal computer gebruikt worden. Hiermee
worden de toepassingsmogelijkheden aanmerkelijk vergroot.
E~genschappenvan spraak die moeilijkheden
kunnen veroorzaken bij automatische'spraakherkennina ziin:
- varraties in stemvolume en snelheid van

De bekendste In Nederland verkrijgbare
spraakherkenningssystemen voor gehandicapten zijn de STEMKO en de MTALAVOX. In
d ~ tart~kelworden de mogelijkheden van
spraaherkenningssystemen vergeleken met
de mogelijkheden van een mobiele robotmanipulator (MANUS).
De STEMKO is ontwikkeld door de Afdeling
Adaptieve Voor-zieningen van revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede, in samenwerking met HUM-Developments in Oldenzaal. De STEMKO bestaat uit een microfoon,
een spraakherkenner, een beeldschermcomputer als besturingseenheid en e&n in%frarood-afstandsbedieningssysteem. Met de
STEMKO worden allerlei op het systeem aangesloten technische voorzieningen in de
woning bediend met de stem, bijvoorbeeld
verlichting, verwarming, deuren opene.nn-/
sluiten, bladomslagapparaat om te lezen;~tv,
rad~o. De soraakherkenner kan maximaal
-.b%
tachtig commando's herkennen. .
De gebruikersdoelgroep bestaatuit~person'bta
met amyotrofe laterale sclerose~(ALS)~m_u40i; '
ole sclerose. soierziekten: soasriciteitL&a~i= vderen die niet of n a u w e l i j k s ~ ~ v ~ @
funkties
e
van hun ,Leden~,atteni,kuhne~bes~~kken.
Eeh
woordvpqrder, vap ~ ~ ~ = d ~ w ~ ~ ~der n e n t s ,
prod~cen&var@-1EMm,~zegt
dawe hoge
w a r l $ o g ~ $ l i e ~ e b i j e ontwikkelingEi
S;TIbMw had met zijn ~it~ekornen:~dea~o-e~t

• om man do's

v o ~ de
s re
geveer vijftig oommand
kenner in hwis.

In het MANUS-oroiect wedten de N Delft,
het lnstituu~tvoor ~&aitb~tiea~aa~stukken
m
Hoensbroek en TWO sarnen e m de ontwi&eling van een robotmanipulator. WMUS Saat
voor Maniputatie Uitvoerend Sygteem 6 e
MANUS bestaat uit een meetaanisehe arm
met grijper en ken op een elektQmhe rol8toel
gemonteerd worden. Be besturing wordt gerealiseerd m& vingerbemgin@mdoorparf$wnen met spierziekten of met hoofdbstu~rimg door mensen met dwarslaesies (Ekkelbcrorn,
1989). In principe is het ook mogelijk om de
MANUS met de stem te besturen: een prototype met deze mogelijkheid is ontwikkeld.
Stembesturiqg voor het manipuleren van be- wegingen (zoalsbij MANUS) wordt overigens
niet aanbevolen (Frankish, 1989).
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onbekend
afhankelijk van omgeving

uit verzorgende instellingen (aanleunwoning,
AWBZ-huis).
De kosten van spraakherkenningssystemen
bedragen enkele tienduizenden guldens.
Deze worden vergoed krachtens de AAW tot
men de leeftijd van 65 bereikt heeft. Als men
al een AAW-voorziening had voor het bereiken van deze leeftijd kan men deze doorgaans
blijven gebruiken na het 65ste levensjaar.
Of thuis wonen duurder of goedkoper is dan
het wonen in een verzorgende instelling,
hangt onder meer af van de voorzieningen en
van de hulp die nodig zijn in de thuissituatie.
Het lijkt waarschijnlijk dat in de toekomst
meer naar dit kostenaspect gekeken zal worden, vooral omdat de mogelijkheden daarvoor
zijn toegenomen, nu dethuiszorg (gezinshulp,
wijkverpleging) onder hetzelfde verbindingskantoor ressorteert als de verzorgings- en
verpleeghuizen.

oudendheid
I computer-

Inbod OD het
~odvertoont
! nachtehjke
bestaan ook
ulp verleend
JCUS)
of van-

goed mogelijk
afhankelijk van apparatuur
met hulp bij voorbereiding

t
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dat ze de zelfstandigheid en de privacy, bijvoorbeeld bij communicatie, vergroten. Ook
een taakverlichtingvoor deverzorgenden iste
realiseren. Er hoeft niet op elk moment
iemand aanwezig te zijn, men hoeft minder
vaak heen en weer voor hulpverlening. Dit wil
nog niet zeggen dat de mogelijkheden om
thuis te wonen hierdoor zonder meer toenemen.
De eerste voorwaarde waaraan voldaan moet
worden om het thuis wonen van de betreffende doelgroep mogelijk te maken is de beschikbaarheid van voldoende adequate hulp.
Als er geen hulp is bij het opstaan, wassen,
kleden, eten en dergelijke is opname in een
verzorgende instelling noodzakelijk.
Niet alle genoemde toepassingen zulleq zonder meer te realiseren zijn met de hier behandelde svstemen: het is biivoorbeeld niet rnogelijk met behulp van de vingergestuurde
robotmanipulator te scheren, te eten of te

FOP
het terreln van contlnue spraakherken'ning wordt veel voorultgang geboekt Bedie-

9,- d
.

xr

ning van een tekstverwerker met continue
spraakherkenning gaat veel sneller dan met
dlscrete spraakherkenning. Als continue
spraakherkennlng voor gehandicapten beschikbaar wordt, kan dit een uitbrelding van
activiteiten voor hen mogelljk maken (thulswerk, vrijwllligerswerk voor verenigmgen).
Gehandicapten maken weinig gebruik van
spraakgestuurde apparatuur terwijl de gebruikersdoelgroep i n principe toch groot is.
Daarom is nog onderzoek nodig naar:
- de omvang en samenstelling van deze
groep naar soort en ernst van de gebreken;
- de bekendheid met het bestaan van hulpmiddelen en voorzieningen;
- de behoefte aan voorzieningen bij deze
groep;
- de huishouden en woonvormen waarin
deze mensen wonen (verpleeg- of verzorgingshuls, clusterwoning, meerpersoonshuishouden);
- eventuele voorkeur voor hulp van personen boven hulp van een computersysteem.
Over enkele van de bovengenoemde punten
zijn gegevens beschikbaar, maar deze zijn
verouderd (CBS, 1978).
De regeling dat alleen personen jonger dan
65 jaar via de AAW i n bezit kunnen komen van
technische hulpmiddelen, moet worden afgeschaft. Juist i n de oudere leeftijdsgroepen
ontstaan relatief veel motorische handicaps,
waarbij een hulpmiddel onontbeerlijk is.

De Volkskrant, 16-9.
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Vanwege de terughoudendheid tegenover inaewikkelde computersystemen is het raadi a a m om ook h e e r &envoudige systemen
(bijv. spraakherkenner afstandsbedieningssysteem) beschikbaar t e stellen.

+

Ookeen sociale hond kan veel betekenen voor
de zelfstandigheid van een ernstig motorisch
gehandicapte. Het inzetten van sociale honden verdient dan ook meer aandacht dan het
momenteel krijgt. Een probleem is de beperkte capaciteit om deze honden t e trainen
(Lamers, 1990). Deze capaciteit zou uitgebreid rnoeten worden.
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