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REDAKTIE-WISSELING 

Met ingang van 1 januari heh ik m'n taak als eindredakteur neerge

legd. Tegelijkertijd is ook het administratie-adres van ons tijdschrift ge

wijzigd. 

Dit alles volgens „het hoekje" : reglementair zal het eindredakteur-

schap nu gedurende vijf jaren worden waargenomen door een vertegen

woordiger van het slechthorenden-onderwijs. 

Als eindredaktrice is door de kollega's uit die sektor gekozen Mevr. 

N. M. Gelijns-Moleman, aan wie dus voortaan alle stukken hetreffende 

redaktie-zaken gezonden moeten worden. 

Op de binnenzijde van de omslag zult li zien, dat er vrij drastische 

veranderingen zijn in dat deel van de redaktie. 

Wat betreft de sektor doofstommenonderwijs kan ik U meedelen, dat 

Dr. Tervoort op medisch advies enkele maanden rust moet houden en dat 

zijn plaats in de redaktie door Br. Josepho in St. Michielsgestel wordt in

genomen. Kort voor zijn ziekteverlof zond hij ons het artikel, dat in dit 

nummer opgenomen is. Een algeheel herstel wensen wij hem toe. 

De wijziging in het administrateurschap behoeft enige toelichting. 

Volgens het reglement moeten administrateur en eindredakteur aan de

zelfde school verbonden zijn. Deze bepaling is indertijd overgenomen uit 

het reglement van het Tijdschr. voor Doofstommenonderwijs, en voldeed 

daar indertijd goed. Voor een vlotte afwerking van verschillende zaken was 

het gewenst dat de beide funktionarissen elkaar zonder veel bezwaren 

regelmatig konden ontmoeten. 

In de laatste vijf jaren, dus toen de administrateur met twee vereni

gingen te maken had, is gebleken, dat de plaatselijke binding van de 

beide funkties minder noodzakelijk was, dan verondersteld werd. Verder 

zat de Ver. voor Slechthorendenonderwijs met een probleem waarvoor het 

doofstommenonderwijs met zijn grote instituten zich nooit gesteld zag : 

het is daar niet altijd mogelijk om met een „gegeven" eindredakteur aan 

dezelfde school (of : in dezelfde plaats) een administrateur te vinden. 

Bovendien vond de heer Smit gezien zijn vijf jaren ervaring het meer 

efficient als de administrateur in de omgeving van de drukkerij (Sint 

Michielsgestel) zou wonen (werken). Vandaar zijn advies: zoek in het 

instituut in Gestel iemand, die deze taak op zich wil nemen. De redaktie 

kon zich hiermee geheel verenigen en hoewel de uitvoering zonder meer 

geen wereldschokkend feit zou zijn : we moeten toch reglementair werken 
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en daarom werd dit voorstel aan de beide dagelijkse besturen voorgelegd 

Deze gaven hun fiat. Maar de goedkeuring van de ledenvergaderingen 

aan deze „inbreuk" op het reglement is ook vereist en die zal dan ook -e-
vraagd worden (of is al gevraagd). 

De heer G. van Riet te Den Bosch (werkzaam aan het Inst. voor 

Doven te Gestel) heeft zich intussen bereid verklaard het administrateur-
schap op zich te nemen. 

Ik wil op deze plaats kollega Smit hartelijk danken voor alle tijd en 
moeite, die hij zich getroost heeft om de administratieve en financiële aan
gelegenheden van het Tijdschrift in goede banen te leiden. 
Dank ook aan kollega Cramer te Amsterdam, die tijdens mijn ziekte het 
eindredakteurschap heeft waargenomen. 

Op de laatste redaktie-vergadering is nog uitvoerig gesproken over 
vervanging bij ziekte. Dit betreft vooral de scharnierpunten: eindredaktie 
en administratie. In de toekomst hoopt de redaktie ervoor te zorgen, dat 
plotselinge en min of meer langdurige ziektegevallen de verschijning van 
het tijdschrift niet zó doen stagneren als nu het geval was. 
De samenstelling van de nieuwe S.H.-redaktie geeft al een goede waar
b o r g : de vijf leden van deze sektor werken óf aan dezelfde school óf wo-
nen :n Amsterdam. 

Maar ook bij een mogelijke andere redaktie-samenstelling in de toekomst 
hopen wij op dit punt waakzaam te zijn. 

Tenslotte nog : allen, die hetzij als redaktielid, hetzij op andere wijze 
(en dan denk ik vooral aan de schrijvers van artikelen en bijdragen) heb
ben meegewerkt om het eindredakteurschap voor mij te verlichten en te 
veraangenamen : hartelijk dank. 

A.E. 



AAN EN OVER DE REDAKTIE 

Het kost moeite een tijdschrift volgeschreven te krijgen met artikelen 
van voldoende niveau en beantwoordend aan de opzet van het tijdschrift. 
Dit is naar ik meen, een probleem waar vele redakties mee worstelen. Zo 
ook die van ons tijdschrift. 

Vele onderwijsmensen zijn bescheiden. Het kost wat zelfoverwinning 
om over het werk in je eigen klas te gaan schrijven. Misschien is het ook 
wel moeilijk zoveel afstand te nemen tot je werk als nodig is voor het 
produceren van een artikel. Toch is er juist in dat werk in de klas stof 
te vinden voor reeksen artikelen. 

Hoe komt deze „lawine" van artikelen echter in beweging? 

Zowel de leden van onze vereniging als de redaktieleden waren 
verspreid over heel ons land. 

Contact is er op onze jaarlijkse bijeenkomst. Dan is er echter zoveel 
te doen, dat een tijdschriftartikel wel 't laatste is waar men dan aan denkt! 

Op de laatste bijeenkomst in Woudschoten heeft de algemene ver
gadering toestemming gegeven tot een zeer speciale oplossing. De redaktie 
wordt voor een aantal jaren ( ± drie) in Amsterdam geconcentreerd, 
waardoor er intensief kontakt zonder tijdverlies mogelijk is. 

Van hier uit zullen artikelen-reeksen op touw gezet worden en de 
aktivering van de leden elders zal volgens een bepaald schema ter hand 
genomen worden. 

De redaktie (s.h. sector) zal dan bestaan uit: 

Mevrouw Gelijns-Moleman (eindredactrice) 

en de heren Klaasen, Kortschot, Linsen en Schuts. 

Namens het bestuur mag ik deze nieuwe redaktie wel heel veel succes 
toewensen. 

Een woord van dank is op zijn plaats voor de aftredende redactie
leden de Heren Decates, Maarsen en Koops. 

Dit alles valt samen met de overname van het eindredakteurschap 
door onze vereniging. We zullen trachten de zaken, die zo lang door 
onze collega's van het dovenonderwijs werden behartigd, op de juiste 
manier te behandelen. 

Voor het administrateurschap is een oplossing gevonden, die naar 
ik hoop, iedereen zal bevredigen. Daarover zal elders in dit blad geschre
ven worden. 
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Ik wil namens de sectie slechthorenden-onderwijs de beide harde 
werkers voor ons tijdschrift, de heren Eendebak en Smit, hartelijk danken 
voor de enorme hoeveelheid werk die zij verzet hebben. 

Dit soort werk geschiedt voor een groot deel achter de schermen. 

Gezondheidsredenen laten niet toe, dat zij dit nog langer doen, 
maar wij hopen toch dat hun adviezen, steunende op een heel lange erva
ring, ons op weg zullen helpen. De samenwerking met deze collega's is 
altijd voortreffelijk geweest. We hopen dat we met de nieuwe constellatie 
een even goede samenwerking zullen kunnen bereiken. 

Laat iedereen, die ons onderwijs dient, meehelpen om ons tijdschrift 
een afspiegeling te doen zijn van ons werk in de scholen. Als dat gelukt 
is het niveau ervan verzekerd. 

L. J. Pille. 

BIJ DE NIEUWE OMSLAG 

Bij het ontwerp zijn wij uitgegaan van één der eerste instrumenten, 

die bij het gehooronderzoek werden gebruikt, namelijk de stemvork. 

Vanuit deze stemvork gaan a-concentrische cirkels, die steeds groter 

worden. Dit duidt op een steeds groter inzicht in het dovenprohleem. Deze 

cirkels hebben echter hun einde nog niet bereikt, evenmin als het inzicht 

in de problemen der doofheid. 

Anderzijds duiden deze op gescheurd papier gelijkende cirkels op de ge

stoorde geluidswaarnemingen van het dove kind. 

Dat ook de stemvolk niet met een gave lijn is weergegeven, wijst op 

een vaak foutief interpreteren van het waargenomen geluid. 

Uit de titel „Het gehoorgestoorde kind" is geprobeerd het gestoorde 

naar voren te brengen. 

De ontwerpers. 
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KORT VERSLAG VAN DE CONFERENTIE IN TORONTO, 

Canada, op 8 en 9 oktober 1 9 6 4 , over de identificatie 

en behandeling van het zeer jonge dove kind, bijeen 

geroepen door Dr. Hallowei Davis, St. Louis Mo., en 

Dr. P. Ireland, Toronto, Canada. 

Deze twee studiedagen waaraan 33 personen uit verschillende landen 

deelnamen werden bijeengeroepen door Dr. Hallowel Davis, St. Louis. 

Mo., om te komen tot een zo volledig mogelijke informatie omtrent metho

des en meningen over het thema der conferentie. Ze werden mogelijk 

gemaakt door de financiële steun van de heer en mevrouw Fox, die een 

dove kleinzoon hebben (rubella baby). Een uitvoerige publicatie wordt 

voorbereid door Davis en Hirsh, waarschijnlijk in de Acta Otolaryngolo-

gica. De eerste dag had als onderwerpen: het probleem van de eerste 

screening en de definitieve evaluatie van de vermoede doofheid door mid

del van meer uitvoerige tests; vervolgens de differentiële diagnose. De 

tweede dag werd besteed aan de behandeling van het zeer jonge dove 

kind, met nadruk op het gebruik van versterkt geluid, maar tevens met 

inachtneming van andere aspecten. Bij al de discussies was de kritieke 

leeftijd van het kind telkens een uitermate belangrijk thema. Hier volgen 

korte samenvattingen van de speeches en de discussies, voorzover deze 

van algemeen belang geacht werden voor de lezers. De namen van de 

sprekers en de plaats vanwaar ze kwamen wordt hier vóór hun mede

deling gegeven. 

FOX, Toronto, heette de leden welkom, en deelde mee dat hij aan de 

universiteit van Toronto zijn medewerking verleende bij het isoleren van 

't virus dat rubbella veroorzaakt. Nu heeft hij zich voorgesteld om de zaak 

van het jonge dove kind te promoveren op de wijze, beschreven in de opzet. 

DAVIS, St. Louis, geloofde dat het bijeenkomen van de deelnemers, 

in plaats van het uitwisselen van ideeën door briefwisseling en de litera

tuur, een winst van twee jaar betekent. 

JANET HARDY, Baltimore, rapporteerde nogmaals omtrent het 

vinden van een vaccine tegen rubella. Twee jaren geleden is het virus 

geïsoleerd op drie plaatsen: Toronto, Baltimore en Washington D.C. 

8 0 % van de vrouwen hebben een tegenstof in hun bloed; 20%, vooral 

jongere vrouwen, zijn bevattelijk, en lopen bijgevolg het gevaar van 

foetus-beschadiging. Een definitief vaccine zal binnen 2 jaar gereed zijn. 
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Rubella zonder uitslag komt voor; er zijn typen van uitslag die er veel 

op lijken, maar geen rubella zijn. 

Na deze inleiding volgen de studies naar het testen van de doofheid 

onmiddellijk na geboorte. WEDENBERG, Stockholm, heeft sinds 1956 

700 kinderen getest, waaronder premature babies, De responsen van de 

laatsten weken niet af. Na de 24e week wordt de cochlea van de foetus 

ontwikkeld. Dit maakte het mogelijk, het gehoor van nog niet gebo

ren babies te testen. Geluid werd aangeboden, en met een microfoon 

werden de hartklopversnellingen opgenomen. Andere waarneembare res

ponsen waren de polsslag en de foetale bewegingen van de babies. Vroe

gere reacties dan in de 24e week werden niet verkregen. Sectie van de 

cochlea van een 24 maanden oude foetus toonde dat deze cochlea nog 

niet geheel ontwikkeld was. Tussen de 26e tot 28e week geeft de foetus 

altijd responsen. Deze soort testen zijn nog in het zuiver wetenschappelijke 

stadium. In een geval van vermoede doofheid zouden ze toegepast kunnen 

worden. Sommige tonen worden met kracht van 110 dB; aangeboden, 

maar dit aanbod is niet gevaarlijk, als het slechts 1 seconde duurt. 

R0JSKJAER. Odense, Denemarken, betwijfelt dit. WEDENBERG be

toogt dat de babies na hun geboorte geen trauma vertoonden. JANET 

HARDY, Baltimore, vermeldt een studie van 56.000 zwangerschappen, 

begonnen in 1958, door 14 wetenschappelijke instituten. Spreekster is 

zelf van de John Hopkins Universiteit. Nu zijn er 4 millioen kaarten met 

gegevens. Met vier duizend kinderen zullen vervolg-studies ondernomen 

worden. De bloed-proeven voor virusstudies zijn deel van dit onderzoek. 

Tests van verschillende aard naar het gehoor worden systematisch op 

alle — dus ook normaal horende pasgeboren — babies toegepast. De 

ondervinding leert, dat toepassing van deze tests wat later in het eerste 

levensjaar meer effectief is. Lady Ewing heeft deze tests helpen ontwik

kelen. 9 8 % der kinderen geven positieve responsen aan de stimuli. Een 

film toont de wijze van testen. Kinderen met later duidelijk wordende 

communicatiemoeilijkheden kunnen bij deze vroege tests een normale 

indruk geven. WEDENBERG wijst op de noodzaak om ook naderhand 

te blijven testen, daar sommige kinderen die normaal geboren schijnen 

later om congenitale redenen doof worden. A. EWING, Manchester, Enge

land, maakte onderscheid tussen de responsen: de bewegingen van het 

hoofd en de ogen rond de 7e maand, als waargenomen door minder erva

ren waarnemers, en de meer verfijnde responsen die bij dezelfde leeftijd 

alleen door ervaren observatoren kunnen worden waargenomen. IRE

LAND, Toronto, wees op de physieke situatie van de babies die getest 
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worden; als ze hongerig of gevoed, slaperig, of in het algemeen niet in 

de stemming zijn, is testen niet mogelijk. DOWNS, Denver, col. wil 

komen tot standaardiseren van de responsen. Daartoe moeten de gege

vens gekwantificeerd worden. De stimulus moet meetbaar zijn. Ontwik

keld werd „white noise" van 70 en 100 SPL (Sound Pressure Level) op 

diverse frequenties, voortgebracht door een eenvoudig electronisch instru

ment dat gedemonstreerd wordt. De observatie van de responsen werd 

gekwantificeerd in de volgende parameters: tijd, in seconden, van de 

respons na de stimulus, lichaamsgedrag, gecodeerd in enkele klassen (geen, 

vaag, zwak maar duidelijk, sterk, paroxystisch) en aard van de respons 

(ooglid moro-armreflex-, onderbreking der activiteit, beenbeweging. 

draaien van hoofd of ogen, mimiek, zuigen). De condities van het kind 

werden gekwantificeerd in diverse staten, van slapen tot huilen, tenslotte, 

de invloed van de medicijnen ingenomen door de moeder voor en tijdens 

de geboorte en de medische situatie van het kind. De lezing werd besloten 

met een film. Uit de discussie bleek de grote noodzaak om de kinderen 

in de eerste zes maanden te onderzoeken, omdat sommige complicaties 

enkel in deze tijd opgevangen kunnen worden zoals degeneratie van het 

orgaan. BARR, Stockholm, Zweden, vermeldt dat alle kinderen in Zweden 

in ziekenhuizen geboren en onderzocht worden. Hij geeft uitvoerige cijfers 

van de bevindingen. Het sociale probleem van het vinden van de gestoor

de kinderen is geringer dan het succesvol volgen van deze kinderen. 

A. EWING, Manchester, Engeland, vermeldt dat massaal testen van 

alle kinderen nu routine is, onder gesocialiseerde medische zorg. Long

itudinale studies van kinderen, die hen volgen door de schooljaren, zijn 

onderweg. Ook deze spreker geeft uitvoerige aantallen, (64 van de 3600 

kinderen in de kliniek van Manchester hadden medische en/of opvoed

kundige hulp nodig). HUIZING, Groningen, Nederland, brengt naar 

voren dat in Nederland van zeer jonge kinderen deze getallen en gege

vens nog niet beschikbaar zijn. K0JSKJAER, Odense, Denemarken, 

merkt op dat het land klein is, en dat het audiologisch onderzoek gratis 

gebeurt. Hij vermoedt dat alle gevallen vroeg ontdekt worden. MCHUGH, 

Montreal, Canada, beschrijft de situatie in Canada. TERVOORT, Neder 

land, merkt op dat de situatie in Nederland niet ongunstig ligt, inzoverre 

het bewustzijn van het belang van de vroege ontdekking van doofheid, als 

levend onder artsen en specialisten, toch wel resulteert in een vroeg 

onderzoek van de babies. Hij beschrijft in enkele lijnen het uit

voerig onderzoek tijdens de observatie-week in St. Michielsgestel als een 

voorbeeld. WHETNALL, London, Engeland, beschrijft technieken om 
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zeer jonge kinderen van 3, 4, 5 maanden met succes te testen, en hoe de 
reacties te interpreteren. Ze wijst ook op de gevaren van misinterpretaties. 
A. EWING, Manchester, citeert Dr. Griffith en haar eenvoudige regel dat 
een kind van zeven maanden het hoofd naar de geluidsbron draait, als 
men opzij van het kind zacht „hallo" zegt. HAWKE, Toronto, Canada, 
wijst erop dat er kinderen zijn die niet op geluid reageren maar niet 
doof zijn, doch andere communicatie-problemen hebben. Gedeeltelijk kan 
dit een stoornis zijn die uit de omgeving voortkomt. R0JSKJEAR Oden-
se, Denemarken, vatte een discussie samen, gehouden te Kopenhagen, na 
het audiologisch congres in 1964. Davis zette uiteen, waarom het belang-
njk is om pasgeboren kinderen te testen. Murphy uit Engeland zette uit
een dat er beïnvloeding door de moeder kan zijn op de foetus en deszelfs 
responses. Beckmann uit Duitsland zette uiteen dat antwoord op stimuli 
met noodzakelijk goed functioneren van het centrale zenuwstelsel inhoudt 
Barr uit Zweden en Söhoel gaven informatie over proeven met tests van 
Wedenberg. McCandless, Amerika, bracht naar voren dat het werken 
met een opstel-computer in de toekomst routine zal worden. Whetnall 
Engeland, en Bordley uit Amerika, brachten naar voren dat het testen 
van het gehoor in het licht moet staan van het leerproces dat erop volgt, 
en dat des te meer gehoor nodig is naarmate er minder intelligentie aan
wezig is. 

In de eerste namiddagzitting werd door verschillende sprekers naar 

voren gebracht dat „screening" bij het begin van de schoolleeftijd een 

vanzelfsprekende procedure zou moeten zijn, maar dat het in feite zelden 

alle kinderen bereikt; vooral, dat het misschien de minder ernstige geval-

len nog kan helpen, maar dat het veel te laat komt voor het dove kind 

De beste informant is de ouder die zich bewust wordt van het feit dat er 

een slechte respons is voor geluid en een gebrekkige ontwikkeling van de 

spraak. Kinderen die aldus verdacht zijn moeten onderzocht worden door 

een kinderarts, een oorarts en een audioloog, in een kliniek. McHUGH 

Montreal, Canada, sprak over het feit dat er veel niet-auditieve condities 

zijn die gecombineerd of verward kunnen worden met doofheid in de 

voorschool-periode. Toch is een correcte diagnose zeer belangrijk voor de 

juiste daaropvolgende behandeling. Spreker toonde een film waarin vele 

verschillende afwijkingen worden getest: doofheid, aphasie, schizophrenic 

spasmes, achterlijkheid, autisme, en de combinaties daarvan. B A R R ' 

Stockholm, Zweden, wees op de „vergeten" afwijkingen die aanwezig 

kunnen zijn, als de hoofdafwijking gediagnostiseerd is. McHUGH besprak 

de functie van psychiatrie, pediatrie, neurologie, otologie, audiologie, 
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spraakcorrectie, psychologie, ophthalmogie, sociale dienst, en E.E.G. (Elec-
tro-Encephalo-Graphie) bij het volledig onderzoek en opvolgende behan
deling. Vele sprekers citeerden voorbeelden van uitermate grote moeilijk
heden bij het correct diagnostiseren van gecompliceerde gevallen. Een van 
de belangrijke commentaren kwam van BERTRAND, Montreal, Canada, 
die wees op de succesvolle samenwerking met biochemie, waardoor fouten 
in metabolisme ontdekt werden door pathologische weefselstudie. In deze 
contex werden de hogere risico's opgesomd en ingedeeld die communicatie
problemen ten gevolge hebben, door JANET HARDY, Baltimore, met de 
bedoeling om tot een duidelijkere identificatie te komen. Ze werden onder 
de volgende hoofden geregistreerd: 

1. Vóór de geboorte: familie-geschiedenis; congenitale doofheid in de 
familie; incompatibiliteit van het bloed of andere biochemische abnor
maliteit: virus infectie tijdens de vroege zwangerschap, zoals rode 
hond, medicamenten; 

2. complicatie tijdens de geboorte: te vroege geboorte; foetale schok-
toestand; langdurige partus; moeilijke verlossing, zoals nektraclie of 
geboorte-letsel; 

3. risico's van de jonggeborene; aanvankelijke of later optredende 
aprea of cyanosis (blauwe baby) ; cerebraal geboorteletsel; geelzucht, 
hyperbilirubinemia (te hoog gehalte van bilirubina in het bloed: 
15 mg.% en meer) ; anomaliën van diverse aard; geluidstrauma of 
schade door de incubator; 

4. factoren in de vroegste kindheid: infecties als meningitis, mazelen; 
complicaties uit verkoudheid, chronische ademhalingsstoornissen, 
infecties en allergieën op dit terrein; lichamelijk letsel; hypothyreo-
sis, of verminderde werking van de schildklier; 

5. mogelijke sociale factoren; achterlijkheid van de moeder; soeio-
culturele tekorten, slechte kinderverzorging, emotionele problemen. 
WILLIAM HARDY, Baltimore, voegde hier aan toe: de gevolgen 
van hormoon-preparaten, en BARR, Stockholm, de abnormale ver
groeiingen van het uitwendig oor. 

Op een vraag van R0SJKJAER welke van deze risico's het hoogste 
liggen, antwoordde H. HARDY dat de premature geboorte de grootste 
risico was. Daarna werden de verschillende hoor-tests besproken. De eer
ste soort is de niet-geconditioneerde niet-georganiseerde reactie op geluid 
van de pasgeborene. Sommige van deze responsen zijn zo gering dat 
bijzondere technieken nodig zijn. LOWELL, Los Angeles, sprak over 
motorische responsen die door EEG (Electro Encephalo Graphie) ontdekt 
kunnen worden. 



10 

Er werd begonnen met 10 dB aanbiedingen: hoe sterker het geluid 

aangeboden werd, des te groter werd de respons. De vraag is of de spier

beweging verantwoordelijk is voor de gemeten respons of niet. W. HAR

DY, Baltimore, sprak over de voorwaardelijke reflex, de GSR (Galvanic 

Skin Reflex). Hij vond de onaangename sensatie voor het kind verwaar

loosbaar. Het voordeel is het betrouwbare audiogram. Het conditioneren 

moge routine zijn voor volwassenen; bij kleine kinderen is het nog steeds 

moeilijk. De kans op niet-correcte responsen werd gemeten bij 30 vol

wassenen, om te komen tot mogelijk niet-correcte responsen bij kinderen. 

Deze kans beliep van 1 tot 60 procent, met een gemiddelde van 30%. 

Ongeconditioneerde responsen liggen meer in het bereik van de audioloog; 

conditioneren is het terrein van de psycholoog. Er is een zeer grote pro

fessionele bekwaamheid nodig bij het gebruik van de GSR. DIX, London, 

Engeland, sprak over de „peepshow". Dit is een wijze van testen die zich 

opdrong aan hen die zochten naar een motivering van het kind, dat niet 

geïnteresseerd is in pure tonen, en ook niet in de stem. De drukknop die 

het plaatje vertoont werkt alleen maar als hij synchroon met het aange

boden geluidssignaal ingedrukt wordt. De keuze van het plaatje is belang

rijk en dient aan de leeftijd van het kind aangepast te worden. In het 

begin gaat een lichtje flitsen tijdens het aanbod van het geluid, maar na 

verloop van tijd moet de knop ingedrukt worden zonder het lichtje. 

Kinderen van een mentale leeftijd van 3 jaar kunnen deze test aan; maar 

de test is met succes toegepast op veel jongere kinderen. De maximale 

aandachtsspan is ongeveer 15 minuten. In deze tijd kan de peepshow 

een zeer hoog resultaat halen, in vergelijking met andere wijze van testen. 

Het is het beste en meest verspreide voorbeeld van de spel-audiometrie. 

Walter, Bristol. Engeland, behandelde de EEG van neurologisch standpunt. 

Aan de hand van vele dia's werd uitgelegd, hoe de EEG-noteringen gele

zen dienen te worden, en wat de grenzen en mogelijkheden van conclusies 

en speculaties zijn. De techniek bestond o.a. uit het inbrengen van lange 

electroden in de hersenen voor diepe metingen. Zowel gezonde als patho

logische gevallen werden gemeten. DAVIS; zet uiteen dat er drie soorten 

responsen zijn: de spier responsen, de langzame responsen en de tussen

vorm waarin het zich voltrekken van de hersenwerkingen naar voren 

komt. Het is deze laatste soort welke Walter onderzoekt, en het zijn de 

meest interessante responsen. APPLEBY, Ontaria, Canada, sprak over de 

toepassing van de EEG op kleine kinderen, Aangeboden werden de 

gefilterde kliks. als ontwikkeld door Hallowel Davis, op verschillende 

frequenties. Positieve responsen werden verkregen bij 50 en 60 dB in 
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normale babies. De test is betrouwbaar, en werd uitgevoerd op slapende, 

pasgeboren kinderen; er zijn echter enkele afwijkingen in deze betrouw

baarheid die nog niet verklaarbaar zijn. 

De tweede dag sprak DERBYSHIRE, Chicago, over de klassieke EEG 

bij het meten van gehoorverlies. Hij wees op de noodzaak, te wachten 

tussen de stimuli, om de hersenen tot rust te laten komen. Ter sprake 

kwam het K-complex, als beschreven door Hallowei Davis. De responsen 

op geluidsstimuli komen betrouwbaar door; de diverse patronen van 

woordrythmen niet. (De lezingen over EEG werden in hoofdzaak in het 

donker en aan de hand van dia's gegeven, hetgeen noteren van deze tech

nische materie moeilijk maakte). WALTER, Bristol, suggereerde dat de 

peepshow gecombineerd zou kunnen worden met de EEG. BERTRAND. 

Montreal, Canada, sprak ook over EEG en de mogelijkheid om dit op een 

populatie van dove kinderen toe te passen. 257 dove kinderen werden 

van te voren onderverdeeld naar hun diverse soorten doofheid, die inder

daad bij EEG-onderzoek verschillende EEG's gaven. BARNETT, Wash

ington, D.C. sprak over EEG-onderzoek bij babies met kliks, met dezelfde 

frequenties en diverse intensiteiten. De proeven werden gedaan tijdens 

de slaap, in 2 uur perioden. In een meerderheid van de gevallen werden 

positieve resultaten verkregen. Gedragsactiviteit, respons op de klik, en 

slaap-curve moeten wel van elkaar onderscheiden worden. DAVIS, St. 

Louis, Mo. liet zien hoe EEG's van dove kinderen gelezen moeten worden 

voor audiologische informatie. Een binoraal audiogram voor 5 frequenties 

kan in een uur gemaakt worden. De golfpatronen zijn hetzelfde als die 

welke andere sprekers hebben laten zien. Het is mogelijk om zeer accuraat 

de drempel van waarneming voor de gegeven frequentie te bepalen. De 

resultaten komen overeen met die van normale, audimetrie. De mogelijk

heden van deze methoden zijn veelbelovend. MIRIAN HARDY, Baltimore, 

waarschuwt dat de resultaten van kinderen die hoortraining gehad hebben 

veel gunstiger zullen zijn, ook bij EEG. DAVIS, St. Louis,wees op de 

moeilijkheid dat de EEG, hoewel zo goed als gereed voor popularisering, 

duur is. SCOTT, Ontario, Canada, geeft een overzicht van de minimum 

resutlaten die nodig zijn, welke minimale apparatuur er nodig is, en welk 

personeel. De minimale apparatuur zou ongeveer 3000 dollar kosten. 

Aan de hand van schematische tekeningen zet hij deze zaken uiteen. 

STATTEN, Toronto, toonde een variant van de peepshow, waarbij 

het plaatje vervangen is door een film. W. HARDY, Baltimore, en 

WHETNALL, London, breken een lans voor spraak-audiometrie inplaats 

van pure toon-audiometrie. BARR, Stockholm. Zweden, zegt dat er voor 
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beide plaats is, en dat pure toon-audiometrie in de kliniek plaats vindt, 

maar dat spraak-audiometrie méér dan alleen maar kennis van de audio-

Iogie vergt. EWING, Manchester, wijst op het gevaar dat het kind afge

leid wordt van de drempelwaarneming van het oor door visuele stimuli 

van de spel-audiometrie. Hij wijst er ook op dat het kind moet leren, geluid 

waar te nemen en er op te reageren. Spreker vindt ook de „pitch pipes", 

toonfluitjes, nog steeds zeer bruikbaar. RAPIN, New York, rapporteerde 

een onderzoek naar de reactietijd op visuele en auditieve stimuli bij horen

de en dove kinderen. De reactie-tijd op de eerstgenoemde stimuli is sneller 

bij beide groepen kinderen; bij dove kinderen is de reactie-tijd op audi

tieve stimuli afwezig, maar na training treedt ze op, en wordt korter. 

DOWNS, Denver, Colorado, brengt naar voren dat bij audiometreren de 

persoonlijkheid van de onderzoeker, en de persoonlijke relatie tussen on

derzoeker en kind het meest belangrijk is. WEDENBERG, Stockholm, 

pleit voor een eenvoudige audiometer die gemakkelijk verplaatst kan 

worden; en voor de toestand van slaap van de pasgeboren baby. Met een 

paar frequenties kan reeds zeer betrouwbaar getest worden. Daarna 

begon de discussie over de term zeer jong doof kind, en doof kind. SIL

VERMAN, St. Louis, wijst erop dat we een structurele organisatorische 

indicatie hebben, een hereditaire, een gedragsmatige, en een indicatie 

van reactie op therapie. Al deze 4 factoren zijn organisatorische principen 

bij het beantwoorden van de vragen in kwestie. Al is elk kind een indi

vidu, categorieën zijn nodig waarin de kinderen beschreven worden, a. 

audiogram; b. wat voor 't kind gedaan moet worden; c. hoe er met 't 

kind gecommuniceerd wordt, zijn drie belangrijke elementen. Als we klas-

sifkeren. zouden we de norm van klassificeren erbij moeten geven, en de 

reden waarom we zo klassificeren. R0JSKJAER, Odense, vindt de term 

„deaf" te negatief en ouderwets in deze tijd van audiologische prestatie. 

Hij zou het woord „deaf" gereserveerd willen zien voor enkel de totaal 

doven, en nieuwe termen, als „severely hard of hearing", met onderver

delingen, naargelang de patient apparatuur kan leren gebruiken of niet. 

BRILL. Riverside, California, vindt dat de termen niet op basis van 

gehoorverlies mogen gebruikt worden, maar op basis van gedrag. „Deaf" 

zou moeten zijn de persoon die geen samenhangende spraak door horen 

kan verstaan. DAVIS en SILVERMAN brengen naar voren dat het tijd is 

om de Amerikaanse en Europese DB-standaard te verenigen in één inter

nationale, en intussen te speciferen welke standaard gebruikt is. Drie grote 

Amerikaanse organisaties hebben de internationale standaard al aanvaard. 

TERVOORT. Nederland, brengt van Uden's bruikbare distinctie naai 
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voren tussen de dove, als de persoon met hoofdzakelijke informatie 

door het oog en hulp via het oor, en de slechtshorende, waarbij dit omge

keerd is. W. HARDY, Baltimore, spreekt over de verwarring van orga

nische doofheid met aphasie en/of psychiatrische condities. Het totale 

effect van meer dan een pathologische conditie in een 2 jaar oud kind. 

maakt een betrouwbare diagnose moeilijk. Een plooibare benadering, een 

herhaald onderzoek is vaak nodig. HAWKE, Toronto, Canada, brengt 

naar voren dat autisme geen alles-of-niets phenomeen is, maar een ver

schijnsel met maximale en minimale karakteristieken. Het is onderhevig 

aan schommelingen en veranderingen. Als deel van een syndroom kan 

autisme verbeteren en verslechteren. Het is van grote invloed op andere 

pathologische verschijnselen in het individu. Bij achterlijkheid blijft de 

taal soms verder achter dan de rest. Wat de aphasie-patiënten betreft; 

sommige personen met organische hersenletsels zijn soms niet in staat om 

de spraakgeluiden bijeen te houden in geheugenclusters en komen daarom 

niet tot spraakverstaan. Wat de otologie betreft, IRELAND, Toronto. 

Canada, zet uiteen dat geleidingsdoofheid de groep is die voor operatieve 

behandeling in aanmerking komt. Het wegnemen van adenoïden kan zeer 

veel helpen. Behandeling van otitis media, en andere middenoorprohlemen, 

is vaak succesvol. Vliesperforatie kan tot 20 dB waarnemingsverbetering 

geven. De nieuwere operaties zijn welbekend: stapesmobilisatie, e.d. Spr. 

zet deze kort uiteen. Operaties op congenitale afwijkingen kunnen grote 

verbetering geven. Otosclerose bij kinderen komt vaker voor dan men 

denkt en kan voortreffelijk verholpen worden. Aan zenuwdoofheid kan 

weinig meer gedaan worden dan hoortraining. In sommige gevallen van 

Meniere's ziekte kan horen bewaard blijven door „ultra-sound" behan

deling. Spr. brengt naar voren dat de hulp van alle disciplines nodig is. 

McHUHG, Montreal, Canada, brengt naar voren dat elk doof kind telkens 

opnieuw onderzocht moet worden, om te controleren of dezelfde condities 

nog aanwezig zijn. Tympanoplastieën bij kinderen hebben nog niet bewe

zen, zeker houdbaar te zijn. In enkele gevallen bleek zenuwdoofheid te 

genezen te zijn met anti-depressieve medicamenten. BERTRAND, Mon

treal, Canada, bespreekt de laatste gegevens van het loopoor. Er is geen 

eenstemmigheid omtrent de oorsprong. Meestal is het een tweede stadium 

van sommige otitis media gevallen. Spr. beschrijft de beste wijze om dit 

te opereren, zonder doofheid te veroorzaken, door het inbrengen van een 

ventilerende buis. 

Als de medische hulp niet meer mogelijk is. komt hulp aan het kind. 

ten eerste door de ouders. LADY EWING, Manchester, spreekt hierover. 
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De ouder moet weten, wat hun kind wel en niet kan horen. Groepsbijeen

komsten van ouders van dove kinderen zijn belangrijk. Meer specifiek 

wordt geholpen door: a. gebruik van het gezichtsorgaan bij het leren 

afzien van de klanken van de geluidswereld, b. gebruik van het gezicht 

als algemene plaats-vervanger van het gehoor. Advies bij het spelen 

met het kind wordt gegeven. Gelaatgerichtheid wordt gestimuleerd bij 

contacten van persoon tot persoon. Communicatie als deel van het spel 

is belangrijk. Spraak die slechts gedeeltelijk te verstaan is, door filters, 

wordt aan de ouders aangeboden, tesamen met lipbewegingen, om hen 

vertrouwd te maken met de wijze waarop de kinderen waarnemen. Appa

ratuur wordt aan de ouders uitgelegd, en uitgeleend om thuis te gebruiken. 

Draagbare apparatuur moet door het kind de hele dag gedragen worden. 

De ouders krijgen ook les in correcte spraak, en in taal: zinsstructuur: er 

moeten eenvoudige, maar normale zinnen gebruikt worden. LOWELL, 

Los Angeles, benadrukt de zorg door de psychologische druk op de 

ouders bij het ontdekken van de doofheid. De eerste ontmoetingen met de 

ouders moeten géén instructies zijn, maar hulp om het kind niet als een 

probleem te zien, maar te aanvaarden als een kans op iets goeds. Tracy 

Clinic vindt dat een klas-situatie, waarbij de ouders les, huiswerk, enz. 

krijgen, de beste resultaten geeft. Vertalen van zo'n klas-situatie in een 

huis-situatie wordt vergemakkelijkt, doordat een kamer- of keuken-situatie, 

met ouder en doof kind aan het werk, opgevoerd wordt in de kliniek. 

De films over het werk hebben zeer veel ouders op afgelegen plaatsen 

geholpen. GRIFFITHS, Los Angeles, wijst op de training van de ouders 

in de vakkundige behandeling van het hoorapparaat. Ze noemt dezelfde 

factoren die al genoemd zijn. WHETNALL, London, deelt mee dat een 

programma, gelijkend op dat van de Tracy Clinic, verzorgd wordt in 

Londen, waarbij de ouders van dove kinderen een week kunnen komen 

logeren. MIRIAM HARDY, Baltimore, wijst op het tekort in Amerika 

van fondsen om dit belangrijk werk te doen: hulp aan de ouders, en niet 

alleen maar op voorschool-niveau. WEDENBERG, Zweden, betoogt dat 

hoortraining vanaf de eerste maand van het leven beginnen moet, 

omdat ook het normale kind vanaf die tijd luistert. HUIZING, Groningen, 

Nederland, sprak weer over het verschil tussen de termen „deaf" en „hard 

of Hearing". Hij bracht de twee verschillende schooltypen voor doven 

en slechthorenden in Nederland naar voren. Getallen van gehoorverlies 

alleen determineren het kind niet, daar hoort ook intelligentie bij en het 

begin van de doofheid. In 1946 begon Nederland al met geluidsversterking 

voor kinderen met gehoorverlies; nu worden alle kinderen van apparatuur 
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voorzien. Spr. vermeldt de home training sinds 1955. De resultaten zijn 

meestal goed, maar hangen nauw samen met de sociale situatie thuis. Eén 

voorbeeld wordt gegeven van een congenitaal doof kind met een verlies 

van ongeveer 70/80 dB dat op een leeftijd van 6y2 maand in de home

training werd opgenomen en na 3 jaar volledig succesvol in de geluids

wereld is opgenomen. Na 2 jaar gebruikte hij 2-woordszinnen en had 150 

actieve en 250 passieve woorden. BARNET, Washington, spreekt over de 

degeneratie van het zintuig als het niet gebruikt wordt. Proeven zijn 

gedaan met het gezichtsvermogen van katten, waaruit dit blijkt. Ernstige 

anatomische wijzigingen traden op, als dit gebeurt op vroege leeftijd. 

Na een zekere tijd is het degeneratie-verschijnsel niet zo sterk meer. In 

proeven met apen bleek hetzelfde. Met gehoor is nog weinig geëxperimen

teerd. Het vermoeden is gewettigd dat ook bij het gehoorzintuig het volle

dig afwezig blijven van stimuli op vroege leeftijd tot degeneratie van het 

orgaan aanleiding zal geven, met anatomische en physiologische verande

ring. Het ontbreken van de prikkel moet langdurig en volledig zijn. 

DAVIS, St. Louis: het centrale zenuwstelsel is pas volledig ontwikkeld 

als het kind twee jaar is. Het is meer kneedbaar, in de zin dat het zich 

beter van beschadigingen kan herstellen, of daarvoor kan compenseren. 

Uit verdere discussie blijkt dat daarna deze soort „overdracht" niet 

meer mogelijk is. Deze kneedbaarheid zet zich voor sommige functies 

voort tot 10 jaar, voor andere tot 20 jaren, en er is een directe relatie 

van dit verschijnsel met leren. Bij jonge kinderen is overname van de 

éne hemisfeer naar de andere nog tot zeer hoge graad mogelijk. Taai-over

name na ongeveer 5 jaar is niet mogelijk. De plooibaarheid en capaciteit 

tot overnemen hangt af van de aard van de capaciteit. WHETNALL, Lon

don, toont gegevens van 3 kinderen, die succesvol in een hometraining 

programma geweest zijn; ook de bandopnamen worden ten gehore ge

bracht. Spr. legt de nadruk op het vroeg beginnen met de hoortraining. 

Ze wijst op het feit dat het dove kind kan Ieren, taal te verstaan op baak 

van andere zintuigelijke informatie dan het horen alleen. Door de ver

gadering wordt naar voren gebracht dat Whetnall's voorbeelden nogal 

wat gehoor in de hogere frequenties hadden. GRIFFITH, Los Angeles, 

brengt o.a. naar voren dat hoortraining responsen kan opwekken op 

hogere frequenties, mits zeer luid aangeboden. A. EWING, Manchester, 

geeft zijn cijfers van hometraining; 34,6% van de dove kinderen kwamen 

tot spraak. De tijd dat de kinderen in de hometraning waren was van 

5 maanden tot 4 jaren. Hoe eerder de hometraining begon, des te succes

voller was deze. 10% die weinig voortgang maakten hadden meer dan 
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één afwijking. De vergadering rapporteert meer gevallen van succesvol 

vroeg gebruik van hoortraining. GRIFFITH merkt op dat kinderen die 

met 6 maanden al hun hoorapparaat kregen, niet meer zonder konden. 

BARR, Stockholm, rapporteert dat in sommige gevallen kwantitatieve 

gegevens te verkrijgen zijn van vooruitgang in het spraakverstaan, niet 

in het puretoon-audiogram. A. EWING deelt resultaten mee van een 

onderzoek waarin het vermogen vergeleken werd om geluid waar te nemen 

met klasse-apparatuur, met een draagbaar apparaat, en met vrij geluid, 

versterkt en begeleid door lawaai. Het scoren was het beste in de eerste, en 

het slechtste in de derde situatie. LING, Montreal, Canada, sprak over het 

spraakverstaan van kinderen die alleen lage tonen kunnen verstaan. Het 

is mogelijk om een goed deel van het ritme en het accent over te dragen. 

Dit helpt het verstaan zeer veel, vooral als de kinderen lage stemmen 

hoorden. Het terugspreken door de kinderen van geritmiseerde, geaccen

tueerde zinnen hielp de verstaanbaarheid. Geadviseerd wordt, apparatuur 

die de lage frequenties versterkt te gebruiken omdat die het ritmisch deel 

van de uiting versterkt. WEDENBERG, Stockholm, refereert een onder

zoek waarin woorden samengesteld uit phonemen met lage formantus 

werden aangeleerd. Met een speciaal hoorapparaat, genaamd transposer, 

werden woorden aangeleerd die samengepakt werden op een lage frequen

tie band. GLORIG, Texas, spreekt over het gevaar van blootstellen aan 

teveel geluid. Maakt onderscheid tussen tijdelijk en blijvend verschuiven 

van de drempel waarneming. Bij het dragen van een hoorapparaat met 

teveel geluid, is geen gevaar voor schade als het te veel niet te groot 

wordt. Bij het geven van 120 dB tot een maximum van 5 minuten is er 

geen gevaar; er is een beschermend mechanisme, dat bij babies zich uit 

in huilen en tekenen van afkeer; en bij andere mensen in het afnemen 

van het apparaat, als het zoveel te luid is. GRIFFITH, Los Angeles, beves

tigt dat babies het duidelijk maken als het geluid onaangenaam sterk is. 

W. HARDY, Baltimore, waarschuwt niettegenstaande deze feiten voor te 

vroeg geven van te sterke amplificatie. TERVOORT, Nederland, noemt 

in verband met de gevoelige leeftijd voor leerprocessen de vier stadia in 

de kindertaalontwikkeling: brabbelen, adapteren, éénwoordszinnen, vol

ledige constructie. Spr. zet uiteen het verschil tussen systeem-ontwikkeling 

van visuele en akoustische communicatie. Hij werkt uit, hoe dit het jong 

bereiken van het dove kind belangrijk, zelfs noodzakelijk maakt. 

LOWELL, wijst erop dat gevoelige leeftijd twee dingen betekent: 

tijd die gebruikt wordt, en: tijd die gemist is. Van nummer twee weten 

we niet veel. BRILL. Riverside, California, spreekt als opvoeder van 
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dove kinderen. Hij wijst erop dat er een groot verschil is tussen klinisch 

vaststellen van gehoorverlies en het opvoeden van een gehandicapt kind. 

Hij gelooft dat niemand het beginnen van leerprocessen uit wil stellen, 

maar wijst op het feit dat het belang van vroeg beginnen niet het volledig 

antwoord geeft op alle problemen, maar dat het uitstellen van het begin 

der behandeling en opvoeding inderdaad fataal is. 

De vergadering besprak wensen t.a.v. hoorapparaten. Liefst voor 

kinderen speciaal: microfoon dichter bij de mond, binauraal, goedkoper, 

sterker, zonder zoveel feedback. Er zijn zeer veel kinderen die apparaten 

dragen; meer dan 1 op 1000, soms 3 a 4 per 1000. De bestaande appara

ten zijn te veel alleen op volwassenen ingesteld. Hogere output is niet 

nodig, wel grotere keuze uit karakteristieken van binaurale apparaten. 

Een wijder bereik voor hogere frequenties zou wel eens belangrijk 

kunnen zijn voor kleine kinderen. Onderdelen van hoorapparaten, zoals 

de volumeregelaar moeten steviger zijn voor kinderen, en ook eenvoudiger. 

Een onderzoek, gedaan onder de ouders van kinderen van de Tracy Clinic 

bracht dezelfde desiderata naar voren. Advies van (en discussie met) 

electronische ingenieurs is hier nodig. 

Aan het einde van de bijeenkomst spraken DAVIS en EWING 
namens allen hun grote dankbaarheid uit jegens de heer en mevrouw 
Fox, die de buitengewoon belangrijke discussies mogelijk maakten. De 
heer Fox antwoordde dat de groep opnieuw welkom was, als dat over 
enige tijd belangrijk geacht werd. 

Dr. Bernard Tervoort S.J. 
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MICROCHIRURGIE VAN HET OOR 

Hoofdstuk II. 

De otosclerose en haar chirurgische behandeling. 

Bij de bespreking der klassieke oorchirurgie voor middenoorprocessen 

zijn wij uitgegaan van de anatomische indeling van het gehoororgaan. 

Wij hebben daarbij gezien, dat de functie van het middenoor is op zo 

efficiënt mogelijke wijze de geluidsgolven uit de lucht om te zetten in 

bewegingen van de vloeistofkolommen van het binnenoor. Deze functie is 

niet denkbeeldig; wie in een rumoerig zwembad zijn hoofd wel eens 

onder water heeft gehouden weet, dat het grootste gedeelte der geluids

golven aan het wateroppervlak wordt weerkaatst en slechts een klein 

gedeelte der geluidsenergie in het water wordt voortgeleid. Door de opper

vlakteverhoudingen van trommelvlies en ovale venster en vooral door het 

vernuftig spel der gehoorbeentjes, waarbij de uitslagen van het trommel

vlies worden overgebracht door het kogelgewricht van de hamer in de 

kom van het aambeeld, dat met zijn korte been aan de wand der trommel

holte is gefixeerd en daardoor een hefboomwerking heeft, alvorens vanuit 

het einde van het lange been de bewegingen worden overgebracht op de 

top van de stijgbeugel. Aanvankelijk dacht men dat deze stijgbeugel met 

zijn twee benen dan als een stamper heen en weer bewoog in het ovale 

venster, maar het blijkt veel meer een lichte kantelende beweging te zijn, 

die in het ovale venster het effect heeft, of een deur wat open en dicht 

wordt bewogen. Deze hele constructie is nodig om de geluidsgolven, die 

via de uitwendige gehoorgang naar binnen komen, met zo min mogelijk 

energieverlies naar het binnenoor te geleiden. 

Men kan het gehoororgaan nu ook functioneel indelen en uit het * 

vorenstaande is dus duidelijk, dat uitwendig oor en middenoor de functie 

hebben van een geleidingsorgaan, terwijl in het binnenoor dan de eigen

lijke waarneming of perceptie plaats vindt. Om precies te zijn is het 

perceptieorgaan het zintuigelement, dus het orgaan van Corti en hebben 

in het binnenoor ook de vloeistofkolommen, welke in beweging worden 

gebracht door de verplaatsingen der stijgbeugel plaat in het ovale venster, 

nog een geleidingsfunctie. 

Men moet zich deze bewegingen in de praktijk vooral niet te veel 
voorstellen als golven met een fraai sinuspartoon; dat mag bij een continue 
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aangehouden zuivere toon dan wel waar zijn, maar bij een samengestelde 
klank ontstaan zeer complexe bewegingen. Aan een rimpelloos water
oppervlak vormt het inwerpen van één enkele steen prachtige voortlopende 
golven, maar een hele wagen puin, die wordt leeggestort, verleent aan dat 
oppervlak tijdelijk het karakter van een grillig berglandschap. 

Wij zijn hier misschien wat ver van ons onderwerp afgedwaald, maar 
het is zo nuttig eens bij deze punten stil te staan, omdat hier vaak verkeer
de voorstellingen bestaan. Onze beschouwingen weer opvattend hadden 
wij vastgesteld, dat in wezen de vloeistof in Int binnenoor tot liet gelei-
dingsorgaan behoort. 

Wie scherp heeft opgelet zal bij de bespreking der resultaten van 

de radicaal operatie al hebben opgemerkt, dat daarbij sprake kon zijn van 

minder goed bewegen dier vloeistof als reden der afname van de gehoor-

scherpte, omdat het geluid de beide vensters in die omstandigheden 

vrijwel gelijktijdig bereikt, er met andere woorden dus onvoldoende phase-

verschil is. In onze gebruikelijke vergelijkingsmaatstaven uitgedrukt komt 

het er op neer, dat een al of niet functionerende middenoorketen ongeveer 

30 decibels verschil maakt bij het horen, maar als de vloeistof in het 

middenoor niet beweegt komt daar nog eens net zoveel bij en voor wie 

daarbij weet, dat de decibel een logarithmische maat is, weet, dat dat 

geen sinecure is. (30 decibels = 3 Bell d.w.z. een waarde 3 in het Brigsche 
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logarithmische systeem, dus een 103 voud, m.a.w. 30 dbs = 103 x = 
duizend maal). 

Bestaat de toestand dat de geleiding in het oor vanuit de lucht aldus 

totaal is opgeheven, dan kunnen wij alleen nog iets horen, omdat de 

geluidsgolven ons hoofd treffen en door de schedel als beengeleiding 

kunnen worden voortgeleid naar het perceptieorgaan. 

Bij de klassieke oorchirurgie was behandeling van het het leven 

bedreigende ziekteproces primair; men trachtte daarbij het gehoor zo 

goed mogelijk te sparen, doch kwam daarbij in het algemeen niet recht

streeks tot het gehoor verbeterende operaties. Wel werd hier steeds naar 

gezocht bij een ander ziekteproces, dat ook aanleiding geeft tot een gelei

dingsstoornis, welke een zeer ernstig karakter kan krijgen, omdat daarbij 

niet alleen de bewegelijkheid der keten van gehoorbeentjes wordt opgehe

ven, maar tevens de vloeistofbewegingen in het middenoor wordt beperkt. 

Deze ziekte nu is de otosclerose. In wezen berust deze ziekte op een 

ondanks ontelbare onderzoekingen nog onopgehelderde stofwisselings

stoornis met Iocalisatie voornamelijk in het benige kapsel van het laby

rinth. De haarden, welke zich daarbij vooral in het labyrinthkapsel voor

doen, met een voorkeursplaats om de labyrinthvensters, kenmerken zich 

door vermeerderde activiteit van het been. 

Naast versterkte afbraak van beenbalkjes, zien wij onregelmatig 

versterkte aanmaak met vermeerderde kalkafzetstof. Bij het ontwikkelen 

van een otosclerosehaard om het ovale venster zal het vlies, dat dit 

venster afsluit, onregelmatig verbenen en kan de stijgbeugelvoetplaat 

onwrikbaar in het venster vastgroeien (stapesankylosis). 

Deze ziekte, die meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, komt 

in bepaalde families erfelijk in de vrouwelijke lijn voor, maar soms 

kunnen geen erfelijke factoren voor deze predispositie worden aange

toond. De slechthorendheid wordt bij meisjes vaak in de puberteitsjaren 

merkbaar en neemt geleidelijk toe, waarbij gedurende zwangerschappen 

vaak flinke verergeringen optreden. 

Op hogere leeftijd komt het otosclerose-proces wel meestal tot stil
stand, maar bijkomstige binnen-oor-degeneratie geeft dan door een factor 
waarnemings- of perceptiestoornis aanleiding tot een zeer ernstig gehoor-
verlies. 

Daar, zoals reeds vermeld, de oorzaak van deze eigenaardige ziekte, 

ondanks talloze onderzoekingen en hypothesen, niet bekend is, is het niet 

mogelijk een tegen deze oorzaak gerichte behandeling toe te passen. Het 

is begrijpelijk, dat toen bekend werd, dat de afname der gehoorscherpte 
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berustte op het beschreven mechanische proces, waarbij in het bijzonder 

de benige vergroeiing van de stijgbeugelvoetplaat in het ovale venster 

centraal werd gesteld, men dit euvel dan ook langs mechanische dus 

chirurgische weg trachtte te verhelpen. Het eenvoudigst leek het, die 

stijgbeugel los te wrikken, maar met de destijds grove operatietechniek 

braken dan de benen der stijgbeugel, of de opening werd zo groot, 

dat de Iabyrinthvloeistof weg liep, wat doofheid en duizeligheid mee

bracht, nog afgezien van het gevaar van bijkomende infectie met labyrin

thitis en hersenvliesontsteking. 

Een andere manier om dit vraagstuk te benaderen was zonder keten 

van gehoorbeentjes een ander venster in het labyrinthkapsel te maken, 

zodat, al was de overdracht niet optimaal gunstig, toch een redelijk gehoor 

zou kunnen worden bereikt. Het eenvoudigst is een dergelijk venster te 

maken in de bij de anatomie beschreven welving van de eerste slakken-

huiswinding, de mediale begrenzing van de trommelholte, het promon-

torium. Bij dergelijke pogingen bleek het echter niet mogelijk het vliezig 

labyrinth intact te laten en het resultaat was even slecht als bij het grove 

loswrikken der stijgbeugel. Een volgende stap was, dat venster dan maar 

op een andere plaats te maken, bijvoorbeeld ergens in de wand van het 

evenwichtsorgaan. Reeds voor de tweede wereldoorlog werd hiertoe een 

operatiemethode ontwikkeld, welke dan in twee tempi diende te geschie

den, om infectiegevaar voor het binnenoor te verminderen. Bij de eerste 

operatie werd het betrokken gebied vrij gelegd, en na genezing en over

groeiing van het gebied met epitheel werd dan later, met een tweede 

operatie, een venster in het labyrinthkapsel gemaakt. Helaas gelukte dit 

slechts bij hoge uitzondering en bij die patiënten, die een tijdelijke 

gehoorsverbetering kregen, vergroeide dit venster later toch weer, zodat 

geen blijvend resultaat werd bereikt. Ondanks het negatieve resultaat 

beschrijf ik U hier echter uitdrukkelijk dit werk, om U duidelijk te 

maken, dat de ontwikkeling systematisch, stap voor stap, is gegaan en 

vele oorchirurgen er hun aandacht aan hebben gegeven. Dit is ook de 

reden, dat ik in dit populaire artikel geen namen noem, want wil men 

dat wel doen, dan vereist dit uit redenen van billijkheid een enorme 

literatuurstudie en het noemen van slechts enkele namen zou de indruk 

vestigen, of alleen de genoemden debet zijn aan deze wordingsgang. 

Na de tweede wereldoorlog deed ook in de lekenpers de mogelijkheid 

van de fenestratie-operatie veel stof opwaaien en stichtte veel verwarring, 

omdat alle doven en slechthorenden meenden, dat zij nu operatief van 

hun terecht als een zo ernstig gebrek gevoelde kwaal konden worden 
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verlost. Wat was er inmiddels gebeurd? Met eindeloos geduld, met veel 

oefeningen op rotsbeenderen van overledenen en dierexperimenten was 

het mogelijk gebleken deze operatie verder gebruiksklaar te maken, 

waarbij door de inmiddels ter beschikking gekomen antibiotica, aanvan

kelijk het peniciline, het mogelijk was geworden het gevaar voor bijko

mende infectie dusdanig te verminderen, dat het verantwoord werd de 

operatie in één tempo uit te voeren. Bij de techniek werd gebruik gemaakt 

van een loupestelsel, dat zich ontwikkelde tot de binoculaire operatie

microscoop. Hoewel een sterkere vergroting mogelijk is, wordt in het 
algemeen met een vier- tot tienvoudige vergroting gewerkt. Optisch stelt 

het bijzondere eisen om een dergelijke vergroting tot stand te brengen met 

voldoende brandpuntsafstand, om chirurgische manipulaties mogelijk te 

maken. De verlichting van het operatieveld is in de microscoop inge

bouwd. Voorts was er een zeer fijn instrumentarium nodig en daarbij was 

één der belangrijkste punten, dat de vroeger in het algemeen in de oor-

chirurgie gebruikte beiteltechniek, in hoofdzaak werd vervangen door 

een electrische boortechniek, zoals de tandarts die gebruikt. 

Laat ik nu eerst het principe van deze destijds zoveel stof doen 

opwaaiende venster- of fenestratieoperatie kort bespreken. Na het snijden 

van een kunstige gesteelde lap uit de huid der uitwendige gehoorgang, 

wordt deze in het voor-bovenste deel verwijd, zodat de koepelholte zicht

baar wordt boven het intact gelaten trommelvlies. Vervolgens wordt de 

kop van de hamer verwijderd om aldus het been toegankelijk te krijgen, 

dat ligt voor het vestibulum van het labyrinth; dit wordt blootgelegd en 

op de plaats, waar het bovenste en buitenste halfcirkelvormige kanaal net 

samenkomen, bestaat een soort koepel. Onder de operatiemicroscoop 

wordt hier nu heel voorzichtig de harde beenwand van het labyrinth-

kapsel laagje voor laagje afgeslepen, totdat een heel dun blauw door

schemerend beenlaagje nog net een ovale opening bedekt. Met fijne haak

jes wordt dit laatste beenlaagje uit het nieuw ontstane venster opgelicht, 

waarbij zorgvuldig moet worden opgepast, dat het tere vliezige labyrinth 

intact blijft en geen beensplinters in de opening vallen. Rest mij alleen 

nog te vermelden, dat de operatie wordt beëindigd, door de uit de uit

wendige gehoorgang gesneden huidlap, onder lichte druk, op het venster 

te plaatsen. Nu zou ik niet graag de indruk verwekken, dat met deze 

summiere bespreking de meeste facetten van de fenestratie-operatie zijn 

bekeken. Naast de techniek van het boren vooral op het moment dat het 

venster bijna klaar is, komen er tal van problemen om een weer dicht

groeien van het venster tegen te gaan. Aanvankelijk werd er een kraak-
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beenstukje bewegelijk ingeplaatst, later werden de randen op bijzondere 

wijze bewerkt. In deze korte bespreking wil ik op al deze details, van hoe 

beslissend belang ze ook mogen zijn, echter niet ingaan. 

Het principe was gevonden; de patiënten konden in één operatie 

worden geholpen; het operatierisico was minimaal; in de nabehandeling 

kwam, meestal voorbijgaand, een periode van duizeligheid voor, maar in 

het algemeen was het herstel in enkele weken te verwachten met een in 

gunstige gevallen zeer redelijke verbetering van het gehoor, dat door het 

uitvallen der keten van gehoorbeentjes echter nooit optimaal kan zijn. 

Natuurlijk waren er ook mislukkingen: beschadiging van het vliezige 

labyrith met het risico van het veroorzaken van doofheid bestaat en het 

grootste euvel is en blijft, dat het nogal eens gebeurt, dat zo'n met zorg 

gemaakt nieuw venster opnieuw dichtgroeit. 

Een belangrijk punt om teleurstellingen te voorkomen is vooral, 

dat er vooraf wordt bepaald, dat de operatie geschiedt in daarvoor ge

schikte gevallen, dus die gevallen waar de gehoorafname inderdaad berust 

op het vastgegroeid zijn der stijgbeugel voetplaat en men aanneemt, dat 

het ronde venster wel een vrij bewegelijke membraneuze afsluiting heeft, 

zodat vloeistofexcursies mogelijk zijn wanneer een nieuw venster is ge

vormd. Voorts dient natuurlijk aandacht te worden besteed aan de kwestie 

in hoeverre secundaire labyrinthdegeneratie een rol speelt. Een belangrijk 

punt vormt bij de selectie der patiënten in het audiogram de afstand van 

de luchtgeleidingscurve en de beengeleidingscurve. In grote trekken kan 

men zeggen, dat een gedaalde luchtgeleidingscurve alleen zegt, dat de 

gehoorscherpte is afgenomen, zonder over de aard dier afname veel 

informatie te geven, terwijl de beengeleidingsafname wijst op een oorzaak 

van het binnenoor of van centrale aard. 

De indicatiestelling bij gehoorverbeterende operaties is mede in be

langrijke mate aanleiding geweest tot een nadere analyse van deze gegevens 

en het zoeken naar aanvullende methodes van onderzoek, waarbij niet 

alleen zoals bij het opnemen van een audiogram wordt bepaald wat de 

patiënt ten opzichte van een normaal horende niet hoort, maar hoe zijn 

defecte gehoorsorgaan bij metingen boven de drempelwaarden reageert 

In een volgend hoofdstuk kom ik op deze kwesties nader terug, doch ik 

kan nu vast als algemene leidraad stellen, dat wij nooit veel meer ver

betering mogen verwachten, dan het aanvullen van het verschil tn>sen 

luchtgeleiding en beengeleiding. (De zognaamde „air-bone-gap".) 

Overal ter wereld legden bepaalde specialisten zich op deze nieuwe 

techniek toe. Het was verstandig, dat het in de handen van enkelen bleef. 
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want de resultaten van operateurs met grotere ervaring zijn beter. Nadat 

enkele jaren de keel-, neus- en oorheelkundige congressen over de hele 

wereld in het teken der fenestrate stonden, kwamen er gauw al weer 

andere klanken. Waarom zou men, nu men over zo'n verfijnde techniek 

beschikte, niet weer het oude idee opvatten en de stijgbeugel eenvoudig 

met zijn voetplaat voorzichtig loswrikken. Het was zeker bij de patiënten 

in eerste instantie te proberen... de operatie is veel eenvoudiger dan een 

fenestratie en als het lukt is het herstel der gehoorsfunctie veel vollediger, 

omdat de keten van gehoorbeentjes dan weer volledig mee kan functione

ren. Zo kwam dus de stapes-mobilisatie weer in zwang; voordeel kleine 

operatie, trommelvlies opklappen, wat ruimte maken, stapes loswrikken. 

trommelvlies sluiten en de patiënt enkele dagen later huiswaarts. Helemaal 

zo eenvoudig als het neer te schrijven is het niet, maar goed, als het lukt, 

dan hebben we een zeer goed resultaat na relatief kleine, zij het dan 

moeilijke ingreep. Nadeel: het lukt slechts in 50 a 60% van de uitgezoch

te gunstige gevallen en dan moet nog maar worden afgewacht of de zaak 

niet opnieuw vastgroeit. 

Inmiddels bleek bij de stapesmobilisatie, dat er wel eens een been 
brak, maar dat het resultaat toch goed kon zijn; ook was de vergroeiing 
in het ovale venster soms zo sterk, dat men de toegang verruimend, plaat
selijk micropuncties ging doen om de plaat te breken. Zo ontstonden er 
tal van nieuwe technieken, waarbij een eerste stap misschien was om de 
stapes los te maken en dan met één been anders te implanteren (inter
positie van de stapes); dan volgde de stap om de stapes geheel of gedeelte
lijk weg te nemen en te vervangen door een kunstmatig verbindings
stukje. Of dit nu een stukje weefsel van de patiënt, of een stukje plastic, 
of een stukje roestvrij staal is, maakt in principe niet veel verschil, maar 
U begrijpt, dat er nu tal van mogelijkheden zijn bij deze stijgbeugel-
chirurgie. 

In de éne kliniek wordt de éne methode, in de andere een andere 
methode bij voorkeur toegepast en het vergelijk in statistische zin heeft 
nog weinig waarde, omdat vele factoren, als keuze van het patiënten
materiaal, vaardigheid der operateurs en vertrouwdheid met de gebezigde 
techniek vaak een beslissende invloed uitoefenen bij het beoordelen der 
resultaten. 

Bijzondere zorg vereist na wegname der stijgbeugel voetplaat de 
afsluiting van het ovale venster; veelal wordt dit met een stukje aderwand 
uit de handrug van de patiënt gedaan. 

Evenmin als bij de klassieke oorchirurgie wil ik trachten in dit 
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overzicht op allerlei details en theoretische overwegingen in te gaan. Mijn 

doel is slechts geweest er op te wijzen, hoe een gehoorverbeterende opera

tie mogelijk is gebleken bij het eigenaardige ziektebeeld der otosclerosis, 

waar wij in wezen nog zo weinig van afweten, dat een rationele, dat is 

causale therapie, nog niet gezocht kan worden. 

De tijd is nog niet ver genoeg voortgeschreden om een oordeel te 

vormen, welke techniek de voorkeur verdient. Wij weten niet wat de 

toekomst ons nog zal kunnen brengen. 

Het hedendaagse standpunt van veel microchirurgen bij daartoe ge

schikte gevallen van otosclerose met vastgroeiing der stijgbeugelvoet

plaat zal veelal zijn, dat zij voorzichtig gaan opereren. Als het zeer gemak

kelijk lukt de stapes los te wrikken zullen zij het daar eventueel bij laten. 

De ervaring heeft al geleerd, dat in die gevallen, waarbij de eenvoudige 

stapesmobilisatie het gemakkelijkst gaat, de kans op een gunstig resultaat 

het grootst is. Als het niet gemakkelijk lukt de stapes te mobiliseren, zal 

de operateur die techniek toepassen, waar hij persoonlijk het meeste 

vertrouwen in stelt en waarin hij de meeste ervaring heeft gekregen. 

In de handen van een goed geoutilleerde ervaren microchirurg is 

het aantal totale mislukkingen, dat wil zeggen operaties waarbij het oor 

doof wordt, gelukkig klein geworden, maar het wordt toch nog op 1 a 2 % 

geschat. Zekerheid over het resultaat der operatie kan helaas nooit worden 

gegeven en de patiënt dient daarom, na goede voorlichting hoe de kansen 

in zijn speciale geval staan, zelf rijp te zijn om de beslissing te nemen het 

risico der operatie te aanvaarden. 

In het geval dat beide oren zijn aangedaan en het slechtste oor nog 

een redelijke kans op succes heeft, is de beslissing gemakkelijk te nemen, 

maar in vele gevallen is dit een uiterst verantwoordelijke kwestie. 
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HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN HET 
VOORBEREIDEND-ONDERWIJS AAN ONZE SCHOLEN 

Lezing gehouden tijdens de studie-conferentie 1964 door Zr. Marie. 

Mag ik allereerst zeggen, dat wij als één begrip nemen belang en 
betekenis. Eigenlijk zouden we moeten zeggen: de betekenis van het 
onderwijs in de klassen voor zeer jeugdigen. 

Al aanstonds willen we opmerken, dat we onderwijs hier, veel te 
beperkt vinden en dat we met onderwijs nog veel meer bedoelen dan dit 
bij normale kleuters het geval is: de zorg voor de slechthorende kleuters 
in zijn geheel. Wel met een accent op onderwijs. 

Wanneer we zouden moeten aantonen de betekenis van het normale 
kleuteronderwijs voor het gehele verdere onderwijs dan zouden we, den
ken we, U allen aan onze kant vinden, want we menen dat deze relatie 
bijna vanzelfsprekend is. 

In nog meerdere mate is deze vanzelfsprekendheid aanwezig bij 
dove- en slechhorende kinderen en dit wel omwille van de taaiwerving, 

die bij het dove en slechthorende kind niet vanzelfsprekend verloopt. En 
omdat deze niet vanzelfsprekend verloopt blijft de totale ontwikkeling 
van het slechthorende kind ten achter, indien er niet opzettelijk aan de 
taaiwerving aandacht wordt besteed, en dat wel in de periode van de 
vroeg-kinderlijke ontwikkeling van baby, peuter en kleuter. 

We beperken ons tot de kleuterleeftijd, alhoewel het van betekenis 
is dat in de voorafgaande perioden van baby en peuter ook reeds wat, 
zelfs veel, gedaan wordt. Maar dit verloopt dan in de home-trainings 
periode en daarover spreken we niet. Wat niet wil zeggen, dat de home
trainingsdiensten niet van enorme betekenis zijn. 

De gedachten in het volgende zijn sterk beïnvloed door het program
ma van het Instituut voor doven te St. Michielsgestel. Immers: tot voor 
3 jaar waren onze s.h.-kleuters ondergebracht in het instituut voor doven 
te St. Michielsgestel. 

Wij zetten nu als grondbeginsel op: de activiteiten in de klassen voor 

zeer jeugdige s.h.-kinderen d.i. vrijwel taalloze kinderen, of kinderen 

met een zeer gebrekkige taal, worden gekenmerkt door spel en taaiwer

ving. Geen enkele methode van onderwijs en opvoeding van vroeg slecht

horende kinderen is effectief tenzij in relatie tot de taaiwerving. Dit moge 

blijken uit de volgende overwegingen: 



27 

Ie. ten opzichte van het spel zelf: het spel bij vrijwel taalloze kinderen 

of kinderen met een zeer gebrekkige taal ontwikkelt zich niet gunstig; 

het blijft met name enigszins steken bij het fantasiespel, tenzij de 

taaiwerving de speelactiviteit op gang brengt of gunstig beïnvloedt. 

Daarom moet er gespeeld worden in deze klasjes, dit spel moet geleid 

worden en er moet de gehele dag bij „gepraat" worden tegen de kinde

ren. Men wijst aan en noemt de namen van de kinderen in de klas en 

van de dingen die gebruikt worden, men geeft opdrachten omtrent de 

kinderen en de dingen; men maakt opmerkingen; men leert de kinderen 

luisteren, dit alles zonder gebaren, in eenvoudige taal van alle dag. Men 

zegt voor en laat nazeggen, zonder al te opzettelijke correctie. 

Men tracht op deze wijze in te halen, wat het kind in taaiwerving en 

taalopbouw ten achter is. Maar in en door het spel, want de s.h.-kleuter 

is een kleuter. Men mag dus niet uitsluitend aandacht hebben voor de taai

werving; het kind heeft ook het spel nodig en dan wel het spel zoals het 

in de kleuterschool bedoeld is door Fröbel: „mijn spelen is leren en mijn 

leren is spelen". 

2e. Ten opzichte van de taaiwerving zelf. De taal is een spel van de 

geest. In dit spel neemt het kind afstand van de dingen, raakt het 

minder egocentrisch ingesteld en wordt het „mens"; de omgang 

met de wereld wordt een ontmoeting. 

In dit spel wordt het symboolbewustzijn gewekt, en het besef met sym

bolen de wereld te kunnen veroveren (we merken op dat de kleuter, zeker 

de s.h.-kleuter zich dit niet bewust is) werkt als een bevrijding, en wordt 

door de kinderen als een grote vreugde ervaren. Het identificeren: voor

werp bij voorwerp — voorwerp bij afbeelding — afbeelding bij afbeelding 

— afbeelding en voorwerp bij woorden — (schriftbeeld en desnoods 

schrijfbeeld) woord bij woord enz. mits dit alles op de juiste wijze wordt 

ingericht, wordt door de s.h.-kinderen op de z.g. „voorschool" graag en 

met vreugde gedaan. Ze vinden het heerlijk! Ieder mens, dus ook de 

kleuter heeft een taalhonger en deze moet bevredigd worden. 

3e. Alleen in en door deze taaiwerving kan het kind in volledig contact 

komen met de medemens: de kinderen en de volwassenen. Deze con-

tacthonger moet zo spoedig mogelijk bevredigd worden. 

De taaiwerving werkt hierbij als een uitlaatklep. Zonder deze ontstaat in 

het vroeg slechthorende kind, vooral het zwaar slechthorende kind, een 

affect stuwing met woedeuitbarstingen. Naarmate een mens, dus ook een 

kind, zich meer kan uiten door woorden bestaat er meer kans dat hij 
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rustiger wordt in al zijn gedragingen. Ook door middel van eenvoudige 

taal, in het begin misschien ondersteund door mimiek, moet men het kind 

te kennen geven, wat hij moet doen, wat van hem gevraagd wordt. Indien 

de kleuter niet gehoorzaamt, kan men hem ook niets leren. Deze gehoor

zaamheid, of wil men liever gewenning, is strikt noodzakelijk voor het 

onderwijs. 

Men zou dit ook wel zo kunnen uitdrukken: het slechthorende kind 
moet eerst een ander mensje worden om zo in de conditie te komen of te 
zijn onderwijs te ontvangen. 

Door bovengenoemd grondbeginsel met afgeleide conclusies kan men 
komen tot het volgende programma: 

Ie. men moet de sensori-motorische ontwikkeling bevorderen. 

Sensorisch: de ontwikkeling van de gezichtszin. 

De ontwikkeling van het gehoor (met nadruk, omdat onze s.h.-kinderen 

hierin juist gehandicapt zijn). 

De ontwikkeling van de tastzin (als verzamelnaam bedoeld). 

We zullen onze kinderen ervaringen moeten laten opdoen van kleuren, 

vormen, zwaarten, tastkwaliteiten met zand, water, klei, planten, dieren, 

speelgoed, waaronder bouwmateriaal. 

Motorisch: We moeten als doel voor ogen hebben de dagelijkse werk

zaamheden, die van een horend kind van 6 jaar verwacht mogen worden 

handig te kunnen uitvoeren, b.v. zich aan- en uitkleden, zich wassen, plan

ten water geven, tafeldekken, „vegen en poetsen", kleren opvouwen, tafel-

gerei hanteren, netjes eten enz. 

Wanneer onze voorschoolklasjes het karakter hebben van onze tegen

woordige kleuterklassen voor normale kinderen, dan is er in die klasjes 

allerlei materiaal voor kleine huishoudelijke werkjes (in Montessorie-

geest). En onder de bevordering van de sensorisch-motorische ontwikke

ling met behulp van allerlei hulp- en leermiddelen in spelvorm gegeven 

(we noemen de firma's Zabo te Aalst-Valkenswaard; Blokland-Wassenaar 

en Luyendijk den Haag) moet steeds normaal door de leidster „gepraat" 

worden. 

2e. Men moet de ontwikkeling van het taalgebruik in geluiden en spraak-

waarnemen. spreken, spraak-afzien, „lezen en schrijven" bevorderen. 

Dit houdt in: hoor-training en beluisteren van alle Nederlandse fonemen 

en de voornaamste foneem-verbindingen en het uitspreken in woordjes-

of korte zinnetjes van dagelijkse omgangstaal, vooral het verstaan en uit

voeren van opdrachten. 
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Deze woordjes en korte zinnetjes worden ook op het bord geschreven 

en globaal gelezen, terwijl de accoustische en visuele analyse wordt voor

bereid. 

We willen dit schriftbeeld niet missen: Het is een noodzakelijke 

steun en schakel voor het accoustisch besluisteren, het herkennen van de 

woorden en zinnetjes en het bevordert de juiste uitspraak. 

Op de wijze, waarop door ons te werk wordt gegaan, wordt ook 

volop aandacht gegeven aan het waarnemen van geluiden en spraak en 

aan het spraak-afzien. Terwijl tevens op het einde het schrijven wordt 

voorbereid, maar globaal. 

3e. Het aanbrengen van getalbegrippen. Dit geschiedt alleen maar 

occasioneel, zeker niet opzettelijk. De leidster moet voor zichzelf 

wel weten wat ze in deze kan en moet doen. Het komt ook hier er 

weer op aan dit in te vlechten in eenvoudige kinderlijke taal, die de 

leidster voortdurend gebruikt. Maar b.v. de begrippen :1 - 2 - 3 - 4 - 5, 

nog 1, erbij, eraf, meer, minder, veel, weinig, een beetje moeten 

ongedwongen aan de orde komen. 

4e. Ontwikkeling van het expressieve vermogen door te laten tekenen, 
verven, boetseren, knippen, scheuren, expressief bewegen, drama
tiseren. 

5e. In de kleutergymnastiek moet een, voorzover mogelijk, gelijk licha
melijk aanpassingsvermogen van een horend kind van dezelfde leef
tijd nagestreefd worden. 

6e. Vanzelfsprekend moet men bij de vorming van deze zeer jeugdige 
slechthorende kinderen ook rekening houden met de vroeg gods
dienstige ontwikkeling ter voorbereiding van de godsdienstige ont
wikkeling in de volgende jaren. 

Op te merken is nog dat men in zulke klassen van slechthorende kleuters 

rekening dient te houden met dubbelgebrekkige kinderen. Zuster Adelia 

schetst U straks in dit verband onze 10 kleuters, waarmee wij demon

streren. 

Hoe komen zulke kinderen in de voorschoolklasjes? Ze ..praten" niet 

en zo meent men dan op ons een beroep te kunnen doen voor deze kin

deren. Zo is het verantwoord dat ze er zijn. Onze school is dan een 

observatie gelegenheid voor die kinderen die nog niet definitief als 
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gehoor-gestoord gekwalificeerd zijn. Men moet bij de aanpak op deze 
dubbel gehandicapte kinderen bedacht zijn. 

Het is verantwoord dat die kinderen er zijn, maar is het ook verant
woord dat ze er blijven? Waar kunnen ze later naar toe? Moeten we niet 
trachten een extra leerkracht te krijgen voor zulke dubbel-gestoorde 
kinderen? 

Dit zijn alle vragen die we mede aan U voorleggen. 

We menen dat we voldoende aangetoond hebben, door in te gaan 
op leidende principen en programmapunten, van welke enorme betekenis 
de z.g. voorschool is voor de school van slechthorende kinderen in zijn 
geheel. 

Eindhoven, Instituut „St. Marie", 29 oktober 1964. 



.11 

HOE WERKEN WE MET ONZE KLEUTERS? 

Lezing gehouden tijdens de studie-conferentie 1964 door Zr. Adelia. 

Kleuterleidster zijn aan 'n slechthorende school omvat een dubbele 

taak. Vooreerst 't kind begeleiden, — zoals een kleuterleidster dit doet bij 

normale kleuters. 

Ten tweede: 't kind onderwijzen in taal. 

Punt één legt de nadruk op begeleiden. 

Punt twee op 't onderwijzen. 

Wat vloeit hieruit voort? 

1. Dat onze klassen voor zeer jeugdige kinderen echte kleuterklassen 

dienen te zijn, waarin het kind spelenderwijze leert. 

2. Wat we het kind opzettelijk moeten onderwijzen om het tot taaiver-

staan-taalgebruik te brengen. 

Welk punt weegt het zwaarst? 

U zult allen punt twee, — dus het taalonderwijs het voornaamste 

vinden. Vanzelf. Het kind is bij ons op school, omdat het gehandicapt is. 

We moeten onszelf helemaal inzetten om het kind te helpen, die handicap 

te overwinnen, in zoverre dit kan natuurlijk. Toch moeten we ook rekening 

houden met de leeftijd en de aard van het kind. 't Is nog 'n kleuter. 

Wij als kleuterleidster willen 't kind niet zo spoedig mogelijk 'n 

pratend „groot mensje" maken, maar 'n babbelende kleuter. We 

gebruiken expres de uitdrukking „babbelen". 

Het kind kan op 4, 5, 6-jarige leeftijd zo'n mondje niet dicht houden. 

De leidster hoort dikwijls hele verhalen. Leuk hoor! Het slechthorende 

kind kan zich niet — of gebrekkig uiten in taal. 

Deze kinderen zoeken echter wel contact. De leidster van de klas 

betekent voor zo'n kind enorm veel. Sommige ouders zeggen: We geven 

ons kind hier aan zijn, of haar tweede moeder. Dit zegt veel. 

Dan is het contact van het kind met de andere kinderen enorm 

belangrijk. Het valt ons ieder jaar op, dat de nieuwelingen onmiddellijk 

'n vriendje of vriendinnetje hebben, waar ze voortdurend mee optrekken. 

Van de eerste dag, dat die kleuters bij ons op school zijn, — betekenen 

ze iets voor elkaar. Ook 't contact, dat de kinderen met elkaar in de groep 

hebben groeit spoedig. Na een week of zes zijn ze aan elkaar gewaagd. 
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Bekijken we het materiaal waarmee het kind mag spelen, dan vinden 
wij echt, dat wij te vroeg geboren zijn. 'n Goed ingerichte kleuterklas is 
voor de kinderen 'n Paradijs. Veel pedagogisch verantwoord materiaal. 
Het is voor de kinderen dikwijls moeilijk om 'n keuze te doen en toch is 
bij de meesten de eerste vraag: mogen we kiezen? 

't Spelen met dit materiaal is voor de leidster 'n middel om de kinderen 

te leren kennen, voor de slechthorende kleuter het middel om zich te 

uiten — al zal dit dan zonder of met gebrekkige taal gepaard gaan. 

Zo ziet U, dat we ook het eerste punt zeker z'n volle pond moeten 

geven, willen we de kinderen in hun ontwikkeling niet te kort doen. 
Hoe brengen we nu de dag samen door? 

Volgens 'n bepaald schema. Dit gebeurt ook op de kleuterschool. 
We beginnen met een gesprekje. De ene dag vertelt de leidster iets, de 
andere dag de kinderen - of één kind. Er is altijd stof genoeg. Vanuit dit 
gesprek bouwen we de les zo mogelijk op. 

Schrikt U niet, die les duurt tot half elf. Gewoonlijk is het tijd voor 
we het weten. 

Daarna wordt er chocola gedronken en is er kleutergym, tot kwart 
over elf. Die kleutergym geeft mijnheer Maas op voortreffelijke wijze 
De kmderen zijn dol op gym. 't Is 'n heerlijke ontspanning na zo'n inspan-
nende les. 

Van 11.15 tot 12 uur doen we hoortraining in alle mogelijke vari-

aties. Na de middag van 1.45 tot 2.30 uur mogen de kinderen 'n werkje 
kiezen. Het materiaal wordt dan gebruikt en de „productie" — om het 
zo maar eens te noemen — is dan stof voor het lesje van het laatste uur. 

In de namiddag hebben we het lesuur op het eind moeten plaatsen, van
wege de spreekbeurten bij juffrouw van Büchem, onze logopediste. Ieder 
kind krijgt elke dag bij haar 'n aparte spreekbeurt. 

De kinderen hebben allen 'n eigen hoorapparaat. Van 9—10 30 en 
van 2 . 3 0 - 3 . 3 0 uur dragen de kinderen het klasseapparaat. Soms ook bij 
hoortraining. 

Vanmiddag kunt U deze klasse-apparatuur zien, want de kinderen zitten 
aan hun eigen tafeltje, waarop dit gemonteerd is. 

Mag ik m'n kleuters even aan U voorstellen? 

De jongste is Inge. Inge is 4 jaar en voor het eerste jaar op school. 

Dan volgt Yvonne. Zij wordt zondag 5 jaar, is voor het 2e jaar op 
school. 

Mare wordt zaterdag 5 jaar, heeft 'n aphatische inslag en is moto
risch gestoord, voor het 2e jaar op school. 
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Johan is vandaag 5 jaar geworden, Ie jaar op school. 
Stefan is 5 jaar. Sinds september op school. 

Fransje is 5 jaar. Frans is ook motorisch gestoord. Voor het 2e jaar 
op school. 

Gustaaf. Ook 5 jaar. Gustaaf is 2 jaar in St. Michielsgestel geweest. 
In het Instituut voor doven ontdekte men. dat hij gehoorresten had, waar
door Gustaaf meer bij ons, dan op de school voor doven thuis hoorde. 
Volgens ons is dit ook zo. 

Kees is zes jaar. Kees maakte op ons de indruk, van wat verlegen en 
geremd te zijn. Daarom plaatsten we hem in de kleuterklas. Vermoedelijk 
zal dit wel meevallen. Kees is sinds september op school. 

Tonnie is zes jaar. Tonnie is 'n moeilijke leerling door z'n autistische 
inslag. Uit zichzelf komt hij niet in contact — noch met de leidster — 
noch met de kinderen. Toch begint hij de dingen om zich heen te ontdek
ken, wat hopelijk 'n vertrekpunt is voor de taaiwerving. Tonnie is voor 
het 2e jaar bij ons. 

Dan komt de laatste — onze ƒ05. Jos is zes jaar en voor het derde 
jaar op school. Jos is 'n klas apart — door z'n sterke autistische inslag. 
Hij hoort normaal — maar is sinds verleden jaar pas begonnen met: 
„taalverstaan". 

Deze jongen komt uit zichzelf nooit tot spreken. Dit moet hem — 
evenals bij 'n slechthorend kind — met zeer veel moeite geleerd worden. 
Daarom vonden wij het verantwoord om Josje nog bij ons op school te 
houden. 

Vanmiddag kunt U dus kennis maken met 8 jongens en 2 meisjes. 
De jongens vormen dus de meerderheid. De meisjes mogen er echter 
best zijn. Van deze kindjes zijn er 8 op het internaat. Twee gaan elke 
dag naar huis. 

Wat staat ons nu voor de geest, als we met onze kinderen gaan 
werken? 

Dat ze zoveel mogelijk moeten praten en zo min mogelijk gebaren 

maken, ten zij een natuurlijk gebaar, dat ieder mens spontaan maakt. 
Denken we even aan de sfeer in de klas. 

Geduld en liefde zijn de voornaamste schakels tussen leidster en 
kinderen. De leidster peilt haar kinderen. De kinderen de leidster. 

Kleuterogen zien scherp. 

Mimiek is voor 'n slechthorend kind 'n enorme steun. Van iemands 

gelaat kunt je veel aflezen. Je gezicht kun je niet verbergen. Tegen 'n 

normaal kind hoef je niet altijd te zeggen — wat wel — en wat niet 
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mag. 'n Moeder hoeft soms alleen maar te zeggen: „Moet ik even komen 

kijken?" Dit „kijken" kan voor 'n autistisch kind de bron zijn van taai

werving, 't Verstaat en 't spreekt geen taal. Zo'n kind heeft meestal veel 

behoefte aan liefde, 'n Vriendelijk gezicht trekt zo'n kind uit z'n isolement. 

'n Knipoogje doet wonderen. 

Vriendelijkheid, blijheid, geduld — dit alles bepaalt de goede ver

standhouding. Dit maakt dat we ook iets van onze kleuters durven eisen. 

Het opzet „durven". We zijn zo gauw vertederd door hun gebrek. Als je 

van iemand houdt, dan durf je te eisen. Let U er maar 'ns op! Degene 

waarvan je houdt, wil je niet gebrekkig zien. 

Zo staan we ook tegenover onze kinderen. 

Echte liefde wil helpen en doet dit door te eisen. 

Anders komen ze er beslist niet. 

Heeft 't kind in de gaten, dat we volhouden, dan treuzelt het de 

volgende keer niet zo lang. 't Gaat spontaner, 't Wordt beter. 

Natuurlijk niet overdrijven. We moeten ons bij het kind aanpassen. 

Even 'n voorbeeld. 

'n Paar kinderen zijn aan het knippen. Fransje wil dit ook graag 

doen. Hij kijkt me aan en maakt met twee vingertjes het gebaar. Maar 

Zr. Adelia verstaat geen gebaren. Nu kan ik proberen om Fransje het 

woord „schaar" te laten zeggen, om zodoende dat fijne ding te bemach

tigen, maar dan zat Fransje wel zeker de hele dag zonder schaar. Dit 

woord is veel te moeilijk voor hem. Nu vraag ik aan Frans: „Wil jij ook 

knippen?" Z'n hele gezichtje klaart op en spontaan zegt Fransje „ja". 

Ga dan maar 'n schaar pakken. „Ja", zegt ie nog 'ns en 'n minuut later 

hoort Frans ook bij de gelukkigen. 

Hiermee willen we aantonen dat we ons naar de kinderen moeten 

richten. Het moet 'n ontmoeting — 'n samenspel zijn tussen leidster en 

kinderen. Niet tussen de leidster en één kind — maar met allen. 

Is dit niet een te moeilijke opgave? 

Als we de klas goed in onze macht hebben niet. 

Wat bedoelen we hiermee? 

Dat we alle kanten uit kunnen. Een les is niet alleen spreken of 

liplezen, of hoortraining. of globaal lezen, of werken met materiaal. 

Dit alles te samen komt voor in een goede les. 

Ons streven is om van het begin af aan een zo breed mogelijke opzet 

te maken. 
In het begin lijkt het of we niet vorderen, maar na een tijdje hebben 
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we een reuze vooruitgang geboekt. Want dan kan het een het ander aan

vullen of zelfs vervangen. 

Nog even een voorbeeld van recente datum: ± 2 weken geleden. 

De kinderen kunnen nu een aantal woorden globaal van het bord 

lezen. Ik wilde 'ns peilen of ze die woorden ook van de lippen konden 

lezen. De tweede oefening — die me voor de geest stond — was dat ik de 

woordjes op een blaadje kon schrijven op lijnen onder elkaar. Een moei

lijke leesoefening dus. 

Dit konden ze niet allemaal op het eerste gezicht. Ik telde met hen 

samen de blaadjes of ik genoeg had: tellen tot 10 dus. Daarna kregen ze 

allen een blaadje waar ik hun naam op schreef en toen werden de woord

jes hardop gelezen, zo maar door elkaar. Ze waren er in hoor, een heme! 

echt jongens ! 

Nog moeilijker: ik verdeelde het bord in vakken, schreef in ieder vak 

een naam, ging met mijn rug naar de kinderen staan en nu moest ieder 

kind zijn eigen rijtje hardop lezen. Ging het niet, dan mocht de buurman 

helpen. Prachtig vonden ze dat. Toen liet ik hen alle voorwerpen van het 

rijtje pakken en op hun eigen tafeltje neerzetten. Ze moesten toch ook 

even lopen. Wat nu. — Van het blaadje maakten we een boek. Kleuter

leidsters weten, dat dit de eerste vouwles is. Maar hadden ze een goed 

begrip van een boek? We haalden samen alle boeken in de klas bij 

elkaar, zochten plaatjes van 'n boek op de rotator en in andere boeken, 

daarna kwam het woord „boek" op het bord. Maar nu — aan zo'n kalen

derblaadje vond ik niets aan. Dit boek moest een beetje aantrekkelijk 

gemaakt worden. Ze hebben een plaatje uitgeknipt en er opgeplakt. Ieder 

kind een zelf gezocht plaatje, het was enig. Ze tippelden al lezende door de 

klas — correcties werden er ook aangebracht. 

Opeens riep Jos: „Zuster Marie kijken". Wij naar Zuster Marie. 

Daar vingen ze een snoepje. 

Toen naar Zuster Laetantia. Die was blij en vond hen geweldig knap. 

Ze glunderden — en ik ook. 

Het was enig! 

Dit alles tesamen bedoel ik met: alle kanten heen kunnen, want: 

niet alle kinderen staan op hetzelfde peil van ontwikkeling, 

niet alle kinderen horen evenveel 

niet alle kinderen horen wat ze horen op dezelfde wijze 

niet alle kinderen hebben dezelfde milieu achtergrond en hetzelfde 

sociale contact. 



36 

De leidster moet bij haar optreden met dit alles rekening houden en 

dit al spelenderwijze — haar moet ieder kind voor ogen staan. 

ieder kind moet zich tot haar in een persoonlijk contact voelen 

ieder kind moet iets persoonlijks vreugdevol beleven 

ieder kind moet elke dag rijker van haar weggaan. 

Eindhoven, Instituut „St. Marie", 29 oktober 1961. 



37 

JAARVERSLAG 1963 

van de „Vereniging tot bevordering van het onderwijs aan Slechthorende 

en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederlana"'. 

Dames en Heren, 

Het behoort tot een van de taken van een secretaris U jaarlijks een 

verslag te geven van de werkzaamheden van het bestuur. Een moeilijk 

punt hierbij vind ik de vraag of bedoelde werkzaamheden worden afge

meten aan de hand van de lengte van het verslag. Ik kwam op deze 

gedachte toen ik de jaarverslagen van vorige jaren nog eens zat door te 

lezen, iets waar waarschijnlijk alleen maar een secretaris toe komt. Al 

lezende kwam ik namelijk tot de ontdekking, dat verschillende punten 

twee maal naar voren werden gebracht: en wel één maal in het jaarverslag 

en de tweede maal in de in deze verslagen opgenomen notulen van de 

Algemene Vergaderingen. Doordat de notulen van de Algemene Ver

gadering 1963 reeds zijn opgenomen in het Tijdschrift van december 

1963 zal mijn jaarverslag deze keer aanmerkelijk korter zijn. Mocht l 

de gewoonte hebben Uw indruk over de werkzaamheden van Uw bestuur 

te waarderen naar het aantal malen dat Uw secretaris een blaadje omslaat, 

dan zult U deze keer teleurgesteld zijn, maar dan weet U nu tevens de 

oorzaak. 

Op 1 januari 1963 bedroeg het ledenaantal 169. Op 31 december 1963 

was dit aantal 171. U ziet het: we groeien nog steeds. Dat dit niet direct 

van belang is voor onze Vereniging spreekt voor zich, maar het belang 

ligt wèl in het feit dat er dus weer meer slechthorende of spraakgebrek

kige kinderen het voor hen passende onderwijs ontvangen. 

Uw bestuur kwam in 1963 vier keer bijeen. Op deze vergaderingen 

kwamen de volgende punten naar voren: eventuele Rijksregeling betref

fende de honorering van diploma's en het Maatschappelijk Werk. Over 

deze onderwerpen is verschillende keren contact geweest met de betreffen

de Ministeries. U zult begrijpen, dat deze kwesties veel besprekingen en 

daardoor veel tijd vragen alvorens tot resultaten te komen. Wij zijn er 

echter van overtuigd, dat resultaten zeker niet uit zullen blijven. U moet 

ons echter niet vragen wanneer dat zo zal zijn. Wij zouden U het antwoord 

schuldig blijven. 



38 

Op 30 april werden Zuster Marie en de Heer P. J. Evertse benoemd 

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hoewel deze onderscheidingen 

werden uitgereikt op grond van hun persoonlijke prestaties mogen wij als 

Vereniging er trots op zijn dat deze prestaties voor het belangrijkste deel 

te vinden zijn in het werk met de aan ons toevertrouwde kinderen. Moge 

het beiden gegeven zijn deze grote onderscheiding nog vele jaren trots 

te dragen. 

De Studie-conferentie werd in 1963 gehouden op 4 en 5 november. 

Deze conferentie stond in het teken van muziek- en zangonderwijs. De 

Heer Decates hield in de ochtenduren van 4 november een inleiding over 

dit onderwerp, terwijl er in de middag werd gedemonstreerd met kinde

ren uit Eindhoven o.l.v. Mej. Roovers en kinderen uit Nijmegen o.l.v. de 

Heer Decates (gepubl. in het decembernummer 63 van het T.) Op heldere 

en instructieve wijze werd aangetoond wat op dit gebied met onze gehan

dicapte kinderen is te bereiken. De 5e november werd 's ochtends gebruikt 

voor de Algemene Vergadering (U weet waar U het verslag hiervan kunt 

vinden) en 's middags voor een lezing door Uw secretaris over het onder

wijs aan het spraakgebrekkige kind (gepubl. in het februarinummer van 

het Tijdschrift). 

Ik mag tot slot over de Conferentie nog vermelden de sublieme wijze 

waarop het personeel van de Prof. H. Burgerschool een eenakter van 

Thornton Wilder heeft opgevoerd tijdens het avondprogramma van 4 

november. 

Dames en Heren, hiermede ben ik aan het einde van mijn jaar

verslag. U ziet het: ik heb slechts één keer behoeven om te slaan. Geluk

kig wordt dit verslag in de aanvang van de vergadering voorgelezen, 

zodat het U mogelijk blijft eventueel gewenste veranderingen in de werk

wijze van Uw bestuur naar voren te brengen. Moge het echter zijn in 

opbouwende zin en ten voordele van het slechthorende en spraakgebrek

kige kind. 

30 oktober 1964. 

A. Breve. 
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

Prof. H. Burgerschool, Amsterdam. Op 28 januari j . l . slaagde de heer 

K. W. Kortschot voor het B.O.-diploma van de Stichting Buitengewoon 

Onderwijs, Leergang voor gehoorgestoorde kinderen. 

AFSCHEID 

Na ruim 35 jaar werkzaam te zijn geweest aan het Rudolf Mees Insti

tuut te Rotterdam nam de heer Chr. Leeflang op 29 januari j . l . afscheid 

van zijn collega's. Door zijn gezondheidstoestand werd hij gedwongen 

enkele jaren voor het hereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn 

ontslag aan te vragen. 

De Heer Leeflang is vooral de laatste jaren werkzaam geweest met 

kinderen met nevendefecten. In het toen nog Tijdschrift voor Doofstom-

menonderwijs geheten gaf hij een tiental jaar geleden zijn visie over de 

wijze van werken met deze kinderen. 

Wij wensen de heer Leeflang het allerbeste voor de toekomst en ho

pen, dat hij van de welverdiende rust mag genieten. 
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CONFERENTIE 1965 

Op onze bijeenkomst in Woudschoten 1964, werd de afspraak gemaakt 
de a.s. conferentie een andere vorm te geven. 

Deze zaak heeft het bestuur bezig gehouden en op onze laatste be

stuursvergadering kwamen we tot de volgende opzet : 

1. De deelnemers zullen ondergebracht worden bij verschillende secties. 

2. Deze secties zijn : 

a. voorbereidend onderwijs. 

b. lager onderwijs: 

b j begingroepen 

b 2 middengroepen 

b 3 eindonderwijs. 

c. vervolgonderwijs 

d. onderwijs aan spraakgebrekkigen. 

3. In elke sectie kiest men een gespreksleider en een rapporteur. 

4. De middag van de tweede conferentiedag zal besteed worden aan rap
portage in de gezamenlijke bijeenkomst. 

Wij menen dat het van belang is dit plan reeds nu onder Uw aandacht te 

brengen. 

Wij verwachten van elke school een berichtje met voorstellen t.a.v. 

de onderwerpen, die in de secties besproken kunnen worden. 

Organisatorisch zou het ideaal zijn, als we uit alle voorstellen een 

soort grootste gemene deler konden halen, die dan het centrale onderwerp 

van onze conferentie zou kunnen zijn. 

We hopen hiermee te bereiken dat onze conferentie meer wordt dan 

passief luisteren en vooral dat degenen, die nu weinig aan 't woord kunnen 

komen in kleinere kring wel hun discussiebijdrage kunnen leveren. 

Aan alle scholen zal bericht gezonden worden over dit plan. 

Naast voorstellen per school zijn individuele voorstellen natuurlijk van 

harte welkom. Wij rekenen in elk geval op veel voorstellen. 

U weet het adres van ons secretariaat, Natersweg 5 B, Rotterdam. 

L J. Pille 
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