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Een nieuwe drukker 

Op de binnenzijde van de omslag kan men lezen wie er al zo betrokken 
zijn bij de verzorging van ons blad. Aan die opsomming ontbreekt echter 
degene zonder wie ons blad niet verschijnen kan, n.l. de drukker, 't Zal 
velen van U niet bekend geweest zijn, dat de drukkerij St. Michael uit 
St. Michielsgestel voor de technische uitvoering zorgde. Jarenlang heeft 
deze drukkerij, die nauw verbonden was met het ons allen bekende 
Instituut voor Doven te St. Michielsgestel, zijn taak op keurige wijze 
volbracht. 
Nu deze drukkerij opgeheven is, zal Drukkerij Gebr. Janssen N.V. in 
Nijmegen het tijdschrift voor ons verzorgen. Wij danken de mede
werkers van ,,St. Michaël" voor het prettige contact en wij hopen ook 
op een goede samenwerking met de nieuwe drukkerij. 

DE REDAKTIE 

Een woord vooraf aan de 
artikelen in dit nummer 

In 1952 werd de Werkgemeenschap gevormd, de voorloper van onze 
huidige Vereniging tot bevordering van het onderwijs aan slechthoren
de en spraakgebrekkige kinderen. Het voornaamste doel was toen, door 
contact tussen de bestaande s.h. scholen (dat waren er toen 4 a 5) te 
komen tot uitwisseling van gedachten over de problemen en de aanpak 
van ons onderwijs. Daartoe werden in de eerste jaren tweemaal per jaar 
studie-conferenties gehouden, 't Was alles nog erg onofficieel. We kwa
men, geloof ik, ook niet op de gedachte dat je voor zo iets de school 
kon sluiten want we kwamen bijeen tijdens een weekend, of, als konin
ginnedag op vrijdag viel hielden we de conferentie op 30 april en 1 mei. 
Het aantal deelnemers bedroeg die eerste jaren slechts zo rond de 50, 
niet omdat de belangstelling zo gering was, maar we waren nu eenmaal 
niet met meer leerkrachten bij het s.h. onderwijs in Nederland. Dit 
geringe aantal houdt echter niet in dat de toen gehouden lezingen niet 
belangwekkend waren. Integendeel, er zijn veel uitstekende voordrach
ten geweest. Na de conferentie kregen de deelnemers de lezingen in 
een gestencild boekje toegezonden. Van de huidige leden van de ver
eniging zijn het alleen de ,,oud-gedienden", die deze boekjes nog be
zitten, als zij ze al niet door veelvuldig uitlenen kwijtgeraakt zijn. 
We zijn echter van mening dat een aantal van de lezingen zeer zeker 
ook de aandacht verdienen van allen die nu aan ons onderwijs ver
bonden zijn. 
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Daarom publiceren we in dit nummer, en mogelijk ook in komende 
nummers enkele van deze lezingen. 
Waarschijnlijk zijn sommige inzichten, die in de voordrachten naar 
voren gebracht zijn in de loop der jaren gewijzigd, 't Kan ook zijn dat 
de wetenschap zich zo ontwikkeld heeft, dat er op enkele lezingen aan
vullingen gegeven zouden kunnen worden. 
We hebben daarom aan de betreffende sprekers gevraagd, of zij even
tueel in een van de volgende nummers van ons blad gewijzigde inzichten 
of aanvullingen willen publiceren. Ook reacties van andere zijde dan 
die van de sprekers zijn van harte welkom. 

N. M. GELIJNS-MOLEMAN 

Oorzaken, gevolgen en therapie 
van gehoorsafwijkingen 

LEZING DOOR Dr. M. L. WATERMAN 
OP 15 NOVEMBER 1952 

Spreker begon met de vraag te stellen: Zijn er kinderen met gehoor-
stoornissen? Ambtshalve zal deze vraag bevestigend worden beant
woord. Hoeveel er echter zijn, is niet te bepalen en ook óf ze er zijn, 
wordt nog wel eens omstreden. 

Er zijn verschillende onderzoekingen geweest. We bepalen ons hier in 
hoofdzaak tot Amsterdam. Het eerste onderzoek van schoolkinderen 
vond plaats in 1914 (Dr. v.d. Wal). Dit onderzoek had tot gevolg, dat 
de school voor slechthorende kinderen te Amsterdam werd opgericht. 
Daarna had nog driemaal een onderzoek plaats, nl. in 1926, 1928 en 
1934. 

De conclusie van al deze onderzoekingen luidde: er zijn practisch geen 
slechthorende kinderen, wel echter kinderen met looporen. In 1926 
werd er slechts één kind gevonden, dat in aanmerking kwam voor plaat
sing op de school voor slechthorenden. In 1928 vond men er practisch 
geen enkele! Perceptiedoofheden en centrale doofheden werden niet 
genoemd. 

In 1934 had het onderzoek hetzelfde resultaat. Wel vond men kinderen 
met cerumen proppen, looporen etc, maar niettegenstaande dit „kon
den ze het onderwijs op de gewone school best volgen", was de mening. 
Dr. v.d. Wal vond in 1914 bij zijn onderzoek echter een zeer hoog percen
tage. Bij het onderzoek in 1917 vonden vier schoolartsen, afzonderlijk 
van elkaar, percentages, die varieerden van één tot tien procent. 
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Eerst sinds 1920 heeft er een systematisch onderzoek plaats. Het gehoor 
werd alleen onderzocht d.m.v. de fluisterspraak. Deze methode is echter 
zeer onvolkomen, want: 

't fluisteren is zeer inconstant, 
't fluisteren is individueel zeer verschillend. 

Bovendien spreken factoren als articulatie, geluiden op de achtergrond 
enz. een rol. 't Is dus een slechte methode. Wel is 't echter een feit, dat 
één een dezelfde onderzoeker het op de duur vrijwel constant doet. 
Hier in Amsterdam gebeurt dit onderzoek evenwel door 18 a 20 school
zusters. Het resultaat is dan ook, dat men in de ene wijk meer slecht
horenden vindt dan in een andere wijk. Dit is een logisch gevolg van 
bovenvermelde gebreken van de fluisterspraak. Bovendien zouden de 
verpleegsters beter opgeleid dienen te worden. Om aan de bezwaren 
van deze fluistermethode tegemoet te komen, zou men dit onderzoek 
d.m.v. gramofoonplaten kunnen verrichten. De constantheid van de 
fluisterspraak is dan vastgesteld. 

Het horen van woorden zegt echter nog lang niet alles over het al of 
niet normaal verstaan, want dit al of niet verstaan van een woord hangt 
ook af van het al of niet kennen van dat woord. Voor een dergelijk 
onderzoek zou men goede P.B.-lijsten moeten maken, waarbij rekening 
is gehouden met ontwikkeling van het kind, zijn milieu etc. 

In Amsterdam worden kinderen, waarbij door de schoolzusters gehoor-
stoornissen worden gevonden, naar een centraal punt doorgestuurd, 
nl. naar de spraakarts-audioloog van de G.G. en G.D. Na onderzoek 
aldaar worden kinderen met bepaalde aandoeningen, bijv. chronische 
toncillitis, adenoiden e.d., verwezen naar de huisarts. Kinderen, waar
bij geen verbetering in zicht is, worden geplaatst op de wachtlijst van 
de school voor slechthorenden. 

Het percentage slechthorende kinderen, door de artsen gevonden, blijkt 
te zakken: 

In 1914 vond men 10 % In 1930 vond men 4 % 
In 1915 vond men 10 % In 1940 vond men 1 % 
In 1920 vond men 8,6 % 

Sinds 1948 echter stijgt dit percentage weer iets door de verbeterde op
name bij fluisterspraak. Nu bedraagt het 1 a 2%. 

Geen enkele schoolartsendienst geeft uitsluitsel over de soorten van 
slechthorendheid. In Amsterdam wordt vanaf 1 januari 1952 een statis
tiek hiervan aangelegd. Uit deze statistiek blijkt, dat de onderlinge 
verhoudingen van de soorten van doofheden anders liggen, dan vroe
ger; 10 a 12 jaar geleden vond men nog een zeer groot percentage gelei-
dingsdoven, nl. ± 75% otitis media chronica. Nu vindt men 22% per-
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ceptiedoven en 17% otitis media chronica. Het aantal gevallen van 
otitis media zal sterk verminderen door het beter behandelen van oor
pijn en ontstekingen. Men dient een spontane perforatie te voorkomen. 
Betere opleiding in deze van artsen, en voorlichting der ouders, moet 
resultaten afwerpen. 

Hoewel het aantal gevallen van otitis media chronica, zoals uit het 
bovenvermelde blijkt, afneemt, moet men hieruit echter niet conclude
ren, dat daarom een school voor slechthorenden niet meer nodig zou 
zijn. Integendeel, want het aantal perceptiedoven neemt toe, zowel 
absoluut als relatief. Dit vooral, daar door de moderne geneesmiddelen 
kinderen blijven leven, die vroeger stierven (bijv. meningitis cerebro 
spinalis epid.). Andere geneesmiddelen geven juist doofheid, bijv. di-
hydro-streptomycine. Echter, kinderen met perceptiedoofheden worden 
niet gemakkelijk opgespoord, aangezien oorklachten vaak ontbreken. 
Het is daarom noodzakelijk, dat een medische organisatie hier achter 
staat. Het is triest te zien, welke diagnoses er heden ten dage nog bij 
normale kinderen met een normaal intellect gesteld worden. Hier 
volgen enige voorbeelden van gestelde diagnoses: 

1. psychisch doof 
2. intellectstoornis 
3. vreemd, psychiatrische behandeling 
4. debiel (mager) 
5. weinig schoolrijp 
6. lispelen (dit kind bleek een gehoorverlies te hebben van 70 db.) 
7. spreekt miserabel, debiel 
8. houdt zich doof 
9. waarschijnlijk debilitas (n.b. een geval van doofheid, gepaard 

gaande met retinitis pygmentosa) 
10. betreft een geval van een kind, dat reeds zes jaar in een internaat 

voor imbecillen verbleef. Dit kind bleek bij nader onderzoek over 
een flink intellect te beschikken; maar was zwaar perceptiedoof. 
Arts noch psychiater hadden ooit zintuigonderzoek verricht. Door 
toedoen van een logopaediste is dit kind tenslotte gekomen, waar 
het hoorde. 

In Amsterdam zijn gevallen als hierboven genoemd nu niet meer 
mogelijk, omdat ieder verdacht geval eerst naar de spraakarts-audioloog 
gaat. Ook op het platteland begint het te dagen; huisartsen, keel-, neus-, 
oorartsen, psychologen, sturen kinderen door naar dit centrale punt. 
Van al deze kinderen wordt eerst een drempelaudiogram gemaakt, wat 
goed gelukt, aangezien de arts-audioloog niet in zijn witte jas loopt: ze 
zijn nu op hun gemak, geen angst. Op die manier komen de gevallen 
van perceptiedoofheid aan het licht (naast geleidingsdoofheid etc). 

Een kind met perceptiedoofheid hoort niet op de normale school thuis, 
zelfs al zou het een gehoorapparaat gebruiken en bijlessen krijgen: 
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1e. Het kind dient behoorlijk onderzocht te worden. Dit onderzoek is 
niet een kwestie van enige minuten, maar vergt tijd en dient herhaald 
te kunnen worden. 

2e. Is een goede diagnose gesteld, dan behoort dit kind lipleesles te 
krijgen en later eventueel een hoorapparaat met de daaraan ver
bonden hoortraining, die jarenlang duurt. Dit alles kan het best ge
schieden op een school voor slechthorenden. Een particuliere behan
deling (lipleeslessen en hoortraining gedurende jaren) is voor de meeste 
ouders niet te bekostigen. Bovendien zullen deze kinderen zich op de 
duur niet kunnen handhaven op een gewone school (minderwaardig
heidsgevoelens, karaktervorming e.d.). 

In het Oosten van het land vond men in 1952 pas 27 kinderen met 
perceptiedoofheid. Dit geringe aantal wordt veroorzaakt door het ont
breken van een goede medische dienst. 

Nu de vraag: op welke school zal dit kind geplaatst moeten worden? 
Men dient uit te gaan van een differentiaal-diagnose. De leeftijd, de 
graad van doofheid en het milieu b.v. zal doorslaggevend zijn wat 
betreft plaatsing op een school voor doofstommen óf een school voor 
slechthorenden. 

DE AETIOLOGIE VAN DE DOOFHEID 

I. Tijdens de conceptie 

De doofheidsfactor ontstaat al tijdens de conceptie (familiaire of erfe
lijke oorzaak). In deze gevallen is geen verbetering mogelijk. Juist door 
huwelijken van mensen, die deze erfelijkheidsfactor bij zich dragen, 
wordt dit probleem gestabiliseerd. Deze huwelijken worden volgens 
spreker bevorderd door het werk van de S.H.J.O. Door deze huwe
lijken krijgen we een vermeerdering van het aantal kinderen met per
ceptiedoofheid. (Tijdens het debat werd deze mening door de heer 
v.d. Schaaf, leider van de S.H.J.O., bestreden. Juist het eerlijke gesprek, 
zo zeide de heer v.d. Schaaf, waar men zonder jeugdorganisatie niet 
toe komt, zal kunnen bijdragen tot voorkoming van deze huwelijken.) 
Sterilisatie e.d. zullen hier niet helpen, daar de doofheid in een familie 
plotseling als familiair kan ontstaan. 

II. Tijdens de graviditeit 

a. intoxaties (kinine ter opwekking van abortus; kinine ter behande
ling malaria); 

b. infectieziekten in het begin van de zwangerschap (rubeola in de 
eerste drie maanden van de graviditeit). 

Het percentage van deze gevallen (rubeola) is hoog. Andere infectie
ziekten, die de oorzaak kunnen zijn van gehoorstoornissen, zijn rood-
vonk, kinkhoest, en mazelen bij de moeder tijdens de zwangerschap. 
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III. Tijdens de partus 
De partus praematurus (vroeg-geboorte) geeft een hoog percentage 
slechthorendheid. Deze kinderen zijn vaak zeer vatbaar voor ziekten, 
vaak ook debiel. Het percentage hiervan is gelijk aan dat van de geval
len van slechthorendheid, veroorzaakt door rubeola. 

Praenatale zorg zou veel kunnen voorkomen. Vitamine K kan gegeven 
worden om hersenbloedingen te voorkomen. Op de Prof. Burger-school 
bevinden zich 10 kinderen, waarvan de slechthorendheid veroorzaakt is 
door een langdurige partus en forcipale extractie. 

IV. Na de partus 
Infectieziekten, die slechthorendheid kunnen veroorzaken, zijn: 

a. meningitis cerebro spinalis epidemica. 
Het percentage kinderen, dat in leven blijft, stijgt door de betere 
geneesmiddelen. Het kind kan echter uit deze ziekte een perceptie
doofheid overhouden. Deze kan voorkomen worden door een snelle 
en juiste diagnose. 

b. parotitis (bof) 
c. mazelen, kinkhoest 
d. encephalitis 
e. encephalitis post-vaccinalis 
f. meningitis tuberculosa 

Vroeger was deze ziekte dodelijk (tot 1946) maar wordt nu bestreden 
met dihydro-streptomycine. Dit geneesmiddel, waardoor het kind 
in leven blijft, veroorzaakt echter doofheid; het tast het labyrinth 
aan. 

g. icterus neonatorum gravis 
Icterus ontstaat tijdens de graviditeit door oplossing van het bloed 
van het kind door het moederlijk bloed als gevolg van tegenstelling 
rhesusfactor van het bloed van embryo en moeder. Dit hoeft niet te 
gebeuren, maar komt het voor, dan zijn de gevolgen ernstig (ziekte 
van Little). 
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Taalgebruik en slechthorendheid 
LEZING DOOR Dr. F. GREWEL 
OKTOBER 1953 

De bedoeling van deze unleiding is beschouwingen te geven over taal
gebruik in verband met slechthorendheid, de gevolgen daarvan en de 
anatomische oorzaken ervan. Voor een goed overzicht worden achter
eenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 

1. taal, 
2. taalgebruik en 
3. het spreken 
4. taalgebruik bij doofheid en slechthorendheid, 
5. vormen van doofheid: corticale en centrale doof

heid, 
6. de aandachtsfuncties en tenslotte 
7. didactische problemen. 

1. Taal 

Als men over taal spreekt, pleegt men nog al te veel te denken aan 
woorden. Taal echter is veel meer dan woorden alleen. Het kerngeheel 
van elke taal kan men wel in de woordenschat zoeken, maar taal, elke 
taal, is méér dan de woordenschat. 
Woorden zijn betekenisdragende vaste klankengroepen. Woorden heb
ben een betekenis en als zodanig zijn zij een soort symbolen; maar zij 
zijn wel een bijzonder soort symbolen omdat zij zaken be-noemen. Bij het 
taalgebruik werken wij niet alleen met woorden, met woordsymbolen. 
Integendeel: taalgebruik wordt altijd in zinnen verwezenlijkt. Een zin is 
een complex van woorden of van woordgroepen, dat gekenmerkt is 
door een zinsklank; (soms is een zin één woord, maar dat is een pro
bleem dat hier niet ter zake doet). Een zin heeft dus altijd een musisch 
aspect; het taalgebruik bij het spreken geschiedt altijd in zinnen en 
voor het taalgebruik zijn dus de musische aspecten van de zin van de 
grootste betekenis. De muzikale, temporale en dynamische accenten die 
men onderscheidt, zijn de toonhoogte-, duur- en sterktekenmerken die 
tot ons spreken in zinnen behoren. De zin is de taalgebruikseenheid en 
daarin is de zinsklank even essentieel als het woordmateriaal. 

In een zin van meer woorden komen die woorden als woordgroepen 
voor; de woorden in de groepen en de groepen onderling staan in een 
zeker verband dat wij syntactisch verband noemen. Ook dit verband in 
al zijn verschijningsvormen behoort tot het taalgebruik. 
„Hoor' is een woord; „gehoord" is ook een woord maar hier is aan 
de kern ,,hoor" nog het voorvoegsel ,,ge" en het achtervoegsel ,,d" toe-
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gevoegd; een woord als „hoor" noemen wij een morpheem, „ge" en „d 
hebben een syntactische functie en zij worden wel syntemen genoemd. 
Uit deze opsomming ziet men dat een taal veel meer is dan de woor
denschat en de grammatica; alles wat we hier opsomden is in elke taal 
aanwezig (behoudens uitzonderingen die hier niet genoemd behoeven 
te worden). 

Elke taal heeft dus een structuur, waarin een aantal symbolisatie-
methoden (woorden, woordbouw, zinsbouw, enz.) herkenbaar zijn; wij 
komen daarop terug. 
Er is reeds op gewezen dat wij in woordgroepen spreken, woordgroepen 
die als zodanig klaarliggen en die wij dan vaak nog in geijkte zins
wendingen gebruiken. Als iemand zijn zinnen niet afmaakt kan hij toch 
welsprekend zijn door de expressiviteit van mimiek en gebaar, maar 
mede doordat de zinnen die hij uit, van het type zijn dat maar één 
verloop kan hebben, en die de hoorder dus reeds kent, vóór ze voltooid 
zijn bij het spreken; bv.: hij springt van de hak... 

Zo blijkt het, dat we niet alleen sterk gebonden zijn in onze woord
keus maar dat wij standaardzinnen en -zinswendingen gebruiken, dat 
standaarduitdrukkingen automatisch opduiken, om kort te gaan dat wij 
ons tijdens het taalgebruik veelal bedienen van vaststaande woord
groepen. Door het begin van een zin met bepaalde musische accenten 
is het verloop van die zin a.h.w. reeds in belangrijke mate bepaald. 

We hebben dus een uitgebreide schat van woorden met bepaalde bete
kenissen en omgekeerd kennen we vele „betekenissen" waarvoor vast
staande woorden gelden. Maar we moeten ons ook aan de dwingende 
zinschemata van een taal houden tijdens het taalgebruik. Het zijn deels 
dwingende systemen, starre schema's; we kunnen een zin niet naar 
willekeur door elkaar gooien en dus bv. niet zeggen: „Kamer in samen 
wij deze zitten". Maar buiten de dwingende schemata hebben wij toch 
ook een grote mate van vrijheid. Dus aan de ene kant sterke gebonden
heid, aan de andere kant toch ook een grote beweeglijkheid. 

Elke taal heeft een geheel van voor die taal kenmerkende klanken. In 
Limburg, Groningen en Amsterdam worden verschillende dier klan
ken ietwat verschillend uitgesproken, maar zij blijven kenmerkend voor 
het Nederlands. Melodie, stemhoogte, modulatie, het speelt alles een 
grote rol bij het taalgebruik. In het taalgebruik leert men een taal 
kennen. Een taal is dus heel wat meer dan woordenschat en gramma
tica. Juist dat wat niet in de boekjes staat is van het grootste belang, 
zou men kunnen zeggen. 

2. Taalgebruik en spreken 

Taalgebruik is het toepassen van wat een taal aan expressiemogelijk-
heden biedt. Een taal leren (gebruiken) is dus niet alleen woorden 
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leren en zich de grammatica eigen maken, maar het is overnemen van 
het gehele, levende, subtiele, genuanceerde, plastische wat een taal ken
merkt, ja wat het wezen van een taal uitmaakt. 

Een normaal kind heeft de natuurlijke behoefte zich te uiten in een 
taal. Kinderen hebben de aanleg tot taal-in-het-algemeen en deze aan
leg wordt vervuld bij het leren van één bepaalde taal, dus door het 
taalgebruik van die taal. Een, overigens normaal, sterk slechthorend 
kind, heeft dezelfde behoefte en aanleg; het is een behoefte aan contact, 
aan communicatie. Het zijn vaak levendige kinderen die zich in plas
tische gebaren leren uiten. Maar het onwillekeurige aanleren van de 
taal der omgeving, zoals we dat van de normale kinderen kennen, ge
schiedt hier niet; deze kinderen zijn gehandicapt in het aanleren van 
taalgebruik, dus in het zich leren uiten door middel van gesproken 
taal, omdat ze niet vertrouwd raken met één gehoorde taal. 

Men moet zich wel realiseren dat de weergave van taal in geschreven 
of gedrukte vorm slechts een vrij onbeholpen middel is en zeker tekort 
schiet waar het de registratie van accenten, modulaties (van het tempo, 
pauzen, tempowijzigingen, enz. van de melodie, enz.) betreft. Men den-
ke slechts aan de tekens en aanwijzingen in Duitse regieboeken waar 
accenten en de melodische lijn boven de tekst aangegeven worden, ten 
einde méér aanwijzingen te geven dan de gedrukte tekst biedt. Zulk 
een gedrukte tekst is dan ook een zeer onvolkomen taalleermiddel voor 
dove of slechthorende kinderen (en evenzeer voor normale kinderen en 
volwassenen als het een vreemde taal betreft). 

Gelijk wij zagen is de taal een polydimensionaal systeem van signalen 
en symbolen: woorden en woordgroepen, zinsklank, syntax. 
Het is een buitengewoon ingewikkeld systeem voor elke taal opnieuw. 
Elke taal is een bovenpersoonlijk, sociologisch, communicatiemiddel 
(vooral en allereerst tussenmenselijk communicatiemiddel) en deze 
communicatie realiseert zich in het taalgebruik dat gebonden is aan de 
genoemde veelsoortige en veelzijdige principes. Dit maakt het leren 
moeilijk; maar een normaal kind leert de rijk genuanceerde uitdruk
kingswijze van zijn moedertaal in een jaar of 4 a 5 grotendeels beheer
sen. 

We hebben hier telkens weer de term „taalgebruik" gehanteerd. Men 
moet daarbij bedenken dat een taal een socio-psychologisch systeem is, 
en dat taalgebruik dan ook iets psychisch is. Heeft een normaal kind 
van aanleg reeds de mogelijkheid taal te gebruiken, tijdens zijn ontwikke
ling leert het, deze aanleg te verwerkelijken in het aanleren van het 
conventionele gebruik van een taal, een bepaalde taal. Wij kunnen het 
daarbij helpen of ondersteunen; hoofdzaak blijft dat het kind die taal, 
met de principes en systematiek die in haar werkzaam zijn, psychisch 
leert begrijpen en zelf actief gebruiken. 
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3. Spreken 

Daarentegen is iets anders; het is een (motorische) handeling. Wij for
muleren onze gedachten in taal en dit taalgebruik is een psychisch 
gebeuren; wij realiseren het in-taal-gedachte tijdens het spreken en dit 
is een handeling; een handeling waarin een psychisch-constructief ele
ment (de conceptie dier handeling in haar juiste verloop), een moto
rische factor (de spierbewegingen) en een mechanische mogelijkheid 
alle van betekenis zijn. Zo kunnen er psychische, neurologische en 
mechanische spreekmoeilijkheden zijn, die de handeling van het spre
ken bemoeilijken of beletten. Taalgebruik is dus psychisch, en funda
menteel verschillend van spreken, dat psycho-motorisch genoemd kan 
worden. Spreken en taalgebruik zijn a.h.w. onafhankelijk van elkander, 
ook al zijn zij uiteraard innig verweven tot wel haast onscheidbaarheid 
toe. Zeker is, dat als spreken de realisering is van taalgebruik, het taal
gebruik aan het spreken vooraf moet gaan. Dit is dan ook zo, en voor 
de natuurlijke ontwikkeling van het normale taalgebruik is een intact 
gehoorsapparaat voorwaarde. Het actief gebruiken van zijn taal leert 
het kind al sprekende en een taal actief gebruikend leert een kind haar 
goed spreken. Taalgebruik leren is dus ook een kwestie van doen en 
het doen is hierbij spreken. De innige verwevenheid is dus duidelijk. 

Men kan zich afvragen of zulk een onderscheiding als die tussen spre
ken en actief taalgebruik niet louter gegoochel is. Toch niet. In de 
kinderlijke ontwikkelingsstoornissen kan men b.v. goed onderscheiden 
kinderen met: 

a. verlate spreekontwikkeling, 
b. verlate ontwikkeling van het taalgebruik. 

Kinderen met een verlate spreekontwikkeling hebben een slechte moto
riek; de test van Oseretzky wijst dan ook uit dat ze achter zijn in hun 
psycho-motoriek. Wellicht zouden ze rijp zijn voor taalgebruik volgens 
het peil van hun leeftijd, maar de onbeholpen spreekmotoriek belem
mert ze dat te tonen; soms blijkt het indirect. 

Kinderen met verlate taalgebruiksontwikkeling zijn vaak laat in het 
onderscheiden der verschillende phonemen en in het gebruik der syn
tactische middelen; het laatste noemt men congenitaal (par) agram-
matisme. Deze kinderen hebben vaak een opvallend goede intelligentie 
en de soepele en elegante motoriek van het normale kind. Uiteraard 
gaan ze óók laat spreken, in dit geval omdat de verlate beheersing van 
het taalgebruik hun geen materiaal tot spreken biedt. 

4. Taalgebruik en doofheid 

In het voorgaande is reeds overduidelijk gebleken, dat een kind een 
volwaardig of tennaastebij volwaardig gehoor moet hebben als voor-
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waarde voor een normale ontwikkeling van het taalgebruik. Er is een 
innig verband tussen horen en taalgebruik. Het horen komt vóór het 
receptieve taalgebruik (het begrijpen als men wil), het receptieve taal
gebruik vóór het actieve, dat men formuleren kan noemen, het actief 
formuleren vóór het realiseren dat de spreekhandeling is. Voorwaarde 
voor spreken, zo kan men dus kort samenvatten, is een normaal gehoor. 

Een goed-horend normaal kind zal in de kinderstoel bv. zeggen, uiten: 
„mijme" of ,,bijme", als uiting van het verlangen op moeders arm ge
nomen te worden. Het geuite „betekent", althans bedoelt: „Ik wil zo 
graag bij je" en vermoedelijk is hierin een stuk papegaaienspraak te 
herkennen, namelijk een stuk van de vraag der moeder: „Wil je bij me?" 
Het is een brabbelwoord, eigenlijk een „eenwoordkeuvelzin"; het is een 
wensuiting in elk geval; het kind „spreekt", maar het gebruikt geen 
„taal", althans niet de volwaardige taal van zijn omgeving. Bij normale 
kinderen wordt deze fase, automatisch, als schakel in de ontwikkeling 
tot het volwassen taalgebruik, doorlopen. Stern wees reeds op de ont
leningen aan de volwassenentaal, aan het taalgebruik van de omgeving, 
dat hierbij vaak op te merken is. 

Dove kinderen hebben ook een brabbelstadium, maar deze fase zou 
volgens kenners aan het eind van het eerste levensjaar verzanden in 
toenemend zwijgen. Volgens sommigen zou het brabbelen van dove 
kinderen ook een andere klank hebben. Hoe dit bij slechthorende kin
deren is, is nog geheel onbekend; hoe moeilijk zal het niet zijn dit 
uit te maken omdat men zovele jaren de ernst der slechthorendheid, 
de graad ervan, niet zal kennen, indien men ze al zal herkennen, wat 
nog zo vaak niet het geval is. Hoe dit zij, het dove en het slechthorende 
kind komen minder, indien al, tot de fase van de eenwoordskeuvelzin; 
de ontwikkeling van hun taalgebruik is gestoord, bij gebrek aan ge
hoord taalmateriaal uit hun omgeving. 

Wij moeten dus een manco bij slechthorende kinderen paedagogisch-
didactisch overwinnen, een lacune overbruggen. Mogen wij de fase van 
de eenwoordskeuvelzin overslaan? Het is een vraag die bij mijn weten 
nooit gesteld is, maar die overweging verdient. Wij gaan daarop hier 
niet verder in. 

Maar het bijbrengen van een in het taalgebruik levende taal vereist in 
elk geval meer dan het bijbrengen van klanken, woorden, grammaticale 
schema's, enz. Integendeel, hiervóór is gebleken dat het gaat om het 
overbrengen van het levende taalgebruik. Men beseffe wel wat het be
tekent dat het apparaat dat het levende taalgebruik overbrengt, waar
aan de levende taalbeheersing zich ontwikkelt, dat het gehoorszintuig 
of de centrale hersenapparaten, die de gehoorsprikkels verwerken, ge
stoord zijn; dat dus het apparaat dat bij de normale die levende taal 
in voortdurende levendige herinnering houdt, faalt. Men denke in dit 
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verband aan het spreken van mensen die op later leeftijd ernstig doof 
zijn geworden. Men neemt veelal aan dat zij anders spreken doordat zij 
hun stem zelf niet goed horen; maar dit is onjuist; als de doofheid 
sterk is en lang duurt, raken zij op den duur gestoord in hun TAAL-
gebruik; naast de slechter articulatie der spreekklanken vindt men ook 
vervaging, atrophie van de melodie, van de accenten, dus van de zins
klank, soms zelfs van de syntactische middelen. 
Als dit voor volwassen doven geldt, die in staat zijn geweest tot een 
volwaardig taalgebruik, hoe moeilijk moet dan niet de taak zijn van de 
paedagoog die kinderen, die niet in staat zijn tot een volwaardige recep
tieve taalbeheersing, moet opvoeden tot een volwaardig taalgebruik; 
terwijl dit permanente controleapparaat van het gehoor faalt? 

Wij zagen reeds dat het bijbrengen van woorden en grammatica hier 
niet toereikend is. Men kan beginnen hun woordgroepen aan te bie
den, maar als men deze bijbrengt komen toch de temporale, dynami
sche en muzikale accenten, dus de zinsklank, niet tot hun recht, laat 
staan de modulatie. En het overbrengen van het levend taalgebruik is, 
het zij nog eens herhaald, het bijbrengen van een polyvalent, een poly-
dimensionaal tekensysteem (een zg. semantisch systeem); dus heel wat 
meer dan het aanleren van een woordenschat. — Bij het pogen, slecht
horende kinderen dit bij te brengen, moet men, als bij het horende 
kind, klanken, woorden, zinsklank, enz. tegelijkertijd aanbieden en het 
er toe brengen niet alleen te articuleren, maar dit alles tegelijk ook te 
realiseren: Dus tot een zelf gebruiken van dit hele systeem moet men 
het kind aanzetten: psychisch als actief taalgebruik, en tegelijkertijd 
actief-handelend in het spreken. Hier stuiten wij echter op enige didac
tische problemen. De ervaring leert dat in vele gevallen een slecht
horend kind na enige tijd onderwijs een aantal woorden goed gebruikt, 
terwijl de syntax, de grammatica, nog grote moeilijkheden geven; 
d.w.z. het kind kent woorden maar het is nog verre van een goed taal
gebruik. Nu kan men wel woorden gebruiken zonder syntax; het om
gekeerde is niet wel denkbaar — hoewel er een fase is in de kinder
ontwikkeling waar de zinsklank sterk geproduceerd wordt, zonder bege
leidende woorden: het kind „speelt" dat het spreekt, dat het actief taal 
gebruikt. In de practijk van het taalgebruik zou men echter de woorden 
of woordgroepen toch „primair" kunnen noemen (met de restrictie 
van wat uit het hiervoor gezegde duidelijk is betreffende de intrinsieke 
waarde van de zinsklank voor het taalgebruik). 

Het is duidelijk dat zulke slechthorende kinderen moeilijkheden hebben 
met hun distributieve aandacht: bij het inspannende werk van het taal 
leren richt het kind zich op wat (althans bij de huidige didactische 
methoden in dit speciale onderwijs) de hoofdzaak is, op het leren van 
„woorden", dus op het tegelijkertijd leren van het klankgeheel met zijn 
symbolische betekenis; immers een woord is niets anders dan een bete-
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kenisdragend klanksymbool. De kern-woorden, de morphemen eisen 
daarbij vooral de aandacht; net als bij het normale kleine kind dat veel 
eerder de kernwoorden kent dan hun grammaticaal juiste behandeling 
Syntactische middelen, de syntemen incluis, worden dus verwaarloosd. 

Bij het onderwijs aan deze kinderen komt er dan ook terecht een neiging 
op om in plaats van met woorden, met woordgroepen te beginnen, om 
in een vraag- en antwoordspel gehele zinnen te laten gebruiken. Dit is 
natuurlijker, omdat wij bij het natuurlijke taalgebruik ook niet in woor
den spreken maar in woordgroepen, in zinnen. (Doen wij het wel, dan 
is bij de volwassen taalgebruiker de gehele zin toch sous-entendu. Als 
ik vraag: Heeft U dit alles begrepen? dan beduidt het antwoord: Ja!, 
eigenlijk: Ja, ik heb dit alles begrepen). Wij stuiten hier op een diep
liggend psychisch mechanisme, dat van de echolalie. Wij zijn in ons 
antwoord niet vrij; wij moeten als het ware het schema van degeen die 
ons aanspreekt, die ons wat vraagt, overnemen. Het meest sprekend 
manifest is dit echolalie-principe in de papegaaienspraak van het twee
tot driejarig kind. Daar merkt men de echolalie sterk op. Als men 
tegen zijn kind zegt: Het was maar een grapje! zal het herhalen: Het 
was maar een grapje, hè papa. Feitelijk komen wij nooit over dit 
echolalische mechanisme heen, zij het niet dat het bij óns zeer snel ver
loopt, en in 't spreken als regel niet meer tot uiting komt. Wat dit 
betreft zou men kunnen zeggen dat het spreken toch maar een „steno-
lalie" van het innerlijk taalgebruik is. Men moet zich dan ook hoeden 
deze echolalie-fase, dit echolalie-mechanisme bij het slechthorende 
kind over te slaan of te verwaarlozen. Men gebruike dit psychisch 
dwingende verschijnsel niet om „woorden" bij te brengen, maar om 
taalgebruik over te brengen, taalgebruik dat immers op deze echo
functie berust. 

Men moet dus de ontwikkeling van het normale kind bij het onderwijs 
aan het slechthorende kind imiteren. Men beseffe daarbij dat bij deze 
echolalie van hogere orde de zin toch omgezet wordt (Heb je nog 
honger?); antwoord: Nee, ik heb geen honger meer.); doch dit niet 
alleen: ook de zinsklank wordt een andere. Vele syntactische middelen 
zijn dus in het antwoord veranderd en daarom zal ook met deze methode 
het slechthorende kind nog lang fouten in de syntax maken. Dit is ook 
begrijpelijk; als het kind zegt geloopt is het morpheen juist gebruikt; 
het voor- en achtervoegsel hebben als het ware slechts een utiliteits
functie — voor het practische leven weliswaar van de grootste be
tekenis. Hoe meer het slechthorende kind hierin geschoold raakt, hoe 
beter aangepast, en dus beter, zijn taalgebruik is. 

En dat is toch juist wat het onderwijs aan slechthorenden nastreeft. Dat 
de accenten daarbij niet verwaarloosd mogen worden, behoeft geen 
betoog. Dat gehoorsresten zoveel mogelijk benut worden is een eis; want 
essentieel voor het moderne slechthorendenonderwijs is dat het niet 
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allereerst spreekcorrectie (mede met behulp van liplezen) nastreeft, 
maar dat, gelijk uit het bovenstaande blijkt, de normale physio-psycho-
logische „toegangspoort" van de taal tot de psyche, het gehoor, zoveel 
mogelijk benut wordt. Gehoortraining zal daarbij in vele gevallen van 
onschatbare waarde zijn. Ook apparaten kunnen en zullen vaak gebruikt 
worden omdat nu eenmaal in het taalgebruik het spreken secundair is 
aan het receptief taalgebruik, dus aan het horen. (Dit wil niet zeggen 
dat het gezicht geheel uitgesloten moet worden; ook bij normaal leren 
spreken is het nadoen van het geziene van belang). 

5. Vormen van doofheid 

Wat moet men zich echter bij slechthorendheid voorstellen? Door mid
del van een drempelaudiogram trekken wij de grenzen tussen normaal, 
slechthorend en doof. Die grenzen zijn min of meer willekeurig, of als 
men wil empirisch. 

Matig slechthorend is een kind met een gehoorsverlies van 30 tot 60 db; 
er zijn dan moeilijkheden in het verstaan van de omgangsspraak, dus 
ook bij het volgen van het onderwijs. Bedraagt het gehoorsverlies van 
60 tot 90 db. dan blijft een kind practisch stom en is gehoorstraining 
en een apparaat nodig. Zelfs bij een verlies van meer dan 90 db. moet 
men nog pogen gehoorsresten te benutten voor de verovering van melo
die en rythme van de taal, al zijn de klanken dan acustisch niet meer 
goed bij te brengen. 

De mogelijkheden hangen overigens sterk af van de vorm van het audio
gram, dus van dat gedeelte van de trillingen dat waargenomen wordt, 
en van de zg. Iuidheidsfunctie. Dit nu is afhankelijk van de aard van 
de slechthorendheid, d.w.z. van het gedeelte van het perifere en of 
centrale gehoorsapparaat dat beschadigd is. 

De nervus cochlearis heeft zijn oorsprong in het ganglion spinale van 
het slakkenhuis. Dit ganglion bestaat uit bipolaire zenuwcellen, waar
van de ene uitloper, de periphere, komt uit de haarcellen van het or
gaan van Corti, terwijl de centrale uitloper van dit neuron van de eerste 
orde naar het verlengde merg gaat, nl. naar de acustische kernen 
(nucleus cochlearis). Van deze kernen verloopt een nieuw neuron, met 
zijn uitlopers als begin van de zg. centrale gehoorsbaan. Deze kruist 
grotendeels naar de andere zijde waar een groot deel van de baan in 
contact treedt met het corpus quadrigeminum posterius, dat beiderzijds 
als een knobbeltje op de middenhersenen te zien is. Al dan niet onder
broken zet de baan zich voort naar het corpus geniculatum mediale, 
het middenste knievormige lichaam. Van dit lichaampje uit loopt, na 
een nieuwe omschakeling (3e of 4e neuron), de baan in de zg. gehoor-
straling naar een plek in de hersenschors, het corticale gehoorcentrum; 
dit ligt in de windingen van Heschl, voor in de onderlip van de fossa 
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Sylvii boven de eerste temporale winding, en dwars op het verloop dier 
laatste winding. Stulpt men de groeve van Sylvius open dan ziet men 
de winding(en) van Heschl dus dwars op de richting van de groeve. 
Is beiderzijds dB winding van Heschl vernietigd dan ontstaat zg. corti-
cale doofheid; hiervan zijn bij volwassenen inderdaad enige gevallen 
beschreven, maar het is een grote zeldzaamheid. 

Men moet weten dat de gehoorsbaan niet geheel kruist, dus dat een 
deel der baan naar de winding van Heschl aan de zelfde kant als het 
oor verloopt. 

Er zijn echter vele verschillende vormen van slechthorendheid en doof
heid. Men kan doof zijn door een middenooraandoening, door een 
ziekte van het binnenoor of door een centrale aandoening op allerlei 
niveaux. Kan in elk dezer gevallen doofheid of slechthorendheid op
treden, de aard der uitvalverschijnselen is zeer verschillend al naar de 
plaats van het letsel. 

Middenooraandoeningen geven overwegend basdoofheid, binnenoor
aandoeningen meer discantdoofheid. Reeds voor deze beide groepen 
zijn bij kinderen verschillende methoden en is een verschillende appara
tuur nodig. 

Men moet helaas vaststellen dat wij van de pathologische anatomie 
van het gehoororgaan bij kinderen met doofheid en slechthorendheid 
niet voldoende weten; maar van de mogelijke afwijkingen van het cen
trale zenuwstelsel, daarbij is ons nog veel minder bekend. 

Aangeboren doofheid kan ontstaan door bloedingen in het middenoor. 
Dit is wel anatomisch onderzocht maar aan de studie van het centrale 
zenuwstelsel is men dan zelden of nooit toegekomen. 

De cochlea kan door bloedingen beschadigd zijn, terwijl er allerlei aan
geboren misvormingen van het slakkenhuis zijn waargenomen. De ge-
hoorszenuw is daarbij vaak ook atrophisch en er kunnen afwijkingen in 
de gehele centrale gehoorsbaan bij aanwezig zijn. 

Doch er zijn ook stoornissen in het gehoor bij aandoeningen van de 
centrale gehoorsbaan, zonder stoornissen in midden- of binnenoor. 
Zijn dit dan de gevallen, door Barczi en Szondi beschreven als corti-
cale doofheid? Men kan dit niet beamen. Ten eerste zijn de patiënten 
voor 1940 onderzocht, zodat er geen audiogram bekend was; ten tweede 
was er geen aanwijzing voor een aandoening van de hersenschors, 
laat staan de acustische schors; ten derde is de beschrijving van de 
patientjes door genoemde auteurs niet overtuigend en ten vierde is het 
weinig aannemelijk dat men op theoretische gronden en zonder anato
mische aanwijzingen een vernietiging van de windingen van Heschl 
beiderzijds zou mogen aannemen. Dit ziektebeeld kan dus de toets der 
moderne kritiek niet doorstaan. 
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Dat neemt niet weg dat er kinderen zijn die dover lijken dan ze werke
lijk zijn; dat er kinderen zijn bij wie men Barczi gelijk moet geven in 
zijn bewering dat ze beter te bereiken zijn dan met hun schijnbare 
slechthorendheid overeen komt. Ik herinner hier overigens nog eens 
aan de luidheidsfunctie om duidelijk te maken dat een kind zelfs met 
een normaal of niet te sterk gestoord drempelaudiogram belangrijke 
afwijkingen in zijn horen kan hebben. Hoe dit zij, er zijn kinderen en 
volwassenen die ons in dit opzicht voor problemen zetten. Er is alle 
reden aan te nemen dat in menig dergelijk geval de stoornis inderdaad 
m de centrale gehoorsbaan zit. Deze mensen zijn in feite vaak niet doof. 

Ook op later leeftijd kan een dergelijke stoornis optreden, maar het 
schijnt dat ze zich vooral bij kinderen, in de jeugd dus, ontwikkelt. 
Zo een patiënt gedraagt zich als een dove. Er is vaak grote aandacht 
voor de mond, de patientjes leren zichzelf soms zelfs liplezen. Ze gedra
gen zich als ernstig doven. Bepaalt men echter het audiogram dan kan 
dit geheel of nagenoeg normaal blijken. Naspreken daarentegen kan 
zeer onbeholpen geschieden, soms sterk wisselend van het ene moment 
op het andere; als de patiënten de mond van de spreker niet zien is 
het veel slechter dan wanneer zij afzien bij het luisteren, maar ook'dit 
kan elk ogenblik verschillen. De zinsvorming is vaak onbeholpen doch 
dit is in verschillende gevallen nog zeer variërend. Er is vaak een 
typische spraak als bij doofstommen maar hier moet men ook overwegen 
(en soms vaststellen) dat er de invloed kan zijn van het onderwijs op 
een doofstommenschool; dat wil zeggen dat deze eigenaardige articu
latie een artefact is en niet typisch voor de aandoening. 

Waar kan de aandoening nu zetelen in de centrale gehoorsbaan? Dat is 
niet zeker te zeggen, bij gebrek aan voldoende gegevens van anatomi
sche zijde. Men kan zich voorstellen dat het letsel op allerlei hoogte in de 
centrale gehoorsbaan aangrijpt — maar dan moet het toch altijd beide 
gehoorsbanen treffen wil er een ernstig (dubbelzijdig) gevolg op ge-
hoorsgebied uit resulteren; anders toch, als één gehoorsbaan intact is, 
kan het goede horen langs die weg bewerkstelligd worden. 

6. De aandachtsfunctie 

Er is reden voor, aan te nemen dat soms een encephalitis (soms ook 
een schedelletsel) stoornissen veroorzaakt in het gebied van het corpus 
geniculatum mediale, dat een deel van de thalamus is. De thalamus is 
een belangrijk station voor onze gevoelsgewaarwordingen, o.a. ook 
voor acustische en optische prikkels. In de laatste jaren heeft men ge
vonden dat er óm de kernen van de thalamus wier functie men min of 
meer kent, nog bijkernen liggen, wier taak niet bekend was. Het bleek 
nu dat letsel van deze kernen gepaard ging met stoornissen van de 
aandacht. Dergelijke bijkernen bevatten ook de corpora geniculat. me-
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dial; deze bijkernen hebben geen verbinding met de windingen van 
Heschl. 

Hun betekenis is naar mijn mening ook op het gebied van de aandacht 
te zoeken, nl. in een specifieke acustische aandachtsfunctie. Het is nl. 
zo dat men een aandacht in één richting kan hebben, in andere rich
ting veel minder. Bij aandoeningen van deze kernen zou dan de specifie
ke acustische aandacht gestoord zijn en de kinderen reageren niet of 
onvoldoende op geluid. 

Op grond van een dergelijke beschouwingswijze krijgt men enig begrip 
(weliswaar geen verklaring, want dit is nog slechts een hypothese) van 
verschillen die men bij kinderen met ernstige slechthorendheid kan 
vaststellen. Slaagt men er in bij een kind met een ernstige periphere 
slechthorendheid, dus tengevolge van bv. een middenooraandoening, 
door de „doofheidsbarrière" heen te breken dan gaat dit kind niet 
alleen de morphemen en syntemen opnemen, maar die ook spoedig 
gebruiken; het kind toont een levendige aandacht voor zijn gehoors-
resten en geniet ervan, te kunnen benutten wat het aan linguïstisch 
materiaal langs die weg verkregen heeft. 

Bij andere kinderen echter, soms met een veel beter (en zoals wij boven 
zagen soms zelfs ongestoord audiogram) kan men vaststellen dat ze 
veel minder of nauwelijks op geluid ingesteld zijn. Ze horen weliswaar 
physisch beter, maar psychisch horen ze minder; ze horen misschien 
wel, zou men ook kunnen zeggen, maar ze kunnen slecht luisteren. Er 
is dus veel meer dan een acustische stoornis, en in een aantal gevallen 
moet men zelfs zeggen dat er feitelijk geen of nauwelijks een acustische 
stoornis bestaat; er speelt in dergelijke gevallen in sterke mate een aan
dachtsstoornis, specifiek in de acustische sfeer, een rol. 

7. Didactische problemen 

In de praktijk van het slechthorendenonderwijs moeten er aldus 2 groe
pen te vinden zijn: een met een goede acustische aandacht die het 
gehoorde snel weet toe te passen; een andere met eventueel veel 
beter gehoorresten, maar met geringe acustische aandacht; hun vorde
ringen zijn gering, omdat hun aandacht niet op het acustische (laat 
staan op het linguïstische) ingesteld is. In de practijk van het slecht
horendenonderwijs blijkt dit nu inderdaad het geval te zijn, zoals de 
kliniek het ook leert. 

Op de didactische moeilijkheden, die hierboven vermeld zijn, kan ik 
hier niet nader ingaan voor wat deze twee groepen betreft. Het is wel 
duidelijk dat de tweede groep, die met de centrale aandachts- en ge-
hoorstoomissen (die nl. tezamen kunnen voorkomen) ons voor veel 
groter paedagogisch-didactische moeilijkheden plaatst; dat hier de ge-
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volgen van de moeilijkheid der distributieve aandacht veel sterker tot 
uiting komen; dat hier een linguïstisch deficit veel hardnekkiger zal 
blijken. 

Ook bij verkeerdelijk zo genoemde psychisch-doven en horendstommen 
kan de aandacht sterk gestoord zijn. Ze begrijpen alleen als ze de 
spreker aanzien; men moet ze er met moeite bijhouden; ze begrijpen 
met zekere moeite, deze „psychisch-doven", maar hun aandacht glijdt 
direct weer weg; reeds lang spreekt men dan ook in dergelijke gevallen 
in de Engelse literatuur van acoustic inattention en van acoustic in-
apperception. 

Dat de kinderen met een centrale doofheid een geheel ander persoon-
lijkheidsbeeld vertonen dan kinderen met een binnen- of middenoor-
slechthorendheid hangt dus samen met het feit dat bij de eersten de 
hersenen beschadigd zijn, en wel specifiek beschadigd, bij de eersten 
normaal. De zg. corticale doofheid van Barczi zal dan ook veel eer 
berusten op een stoornis van de centrale gehoorsbaan. We zien dit ook 
wel bij oudere mensen. 

Echter, al zijn de „acustische aandachtskernen" van de thalamus ge
stoord, toch kunnen we van andere mogelijkheden gebruik maken. Im
mers, niet alle aandachtsfuncties plegen gelijkelijk getroffen te zijn. Zo 
kunnen we via een omweg (vibratie, rythme, fluisterspraak, en ook 
optisch) de aandacht van de slechthorende trekken ten behoeve van 
het bijbrengen van taal. 

Het is hier niet de plaats om dieper op het probleem van de aan
dachtsfuncties in te gaan. Ik wijs er slechts op dat aandacht niet een 
zelfstandige psychische „eigenschap" is, maar dat de aandacht altijd 
aan iets gebonden en op iets gericht is. Als parallel tot de acoustic 
inattention bedenke men dat ook de normale soms niet oplet, op geluid 
bv. niet als hij in een boek verdiept is. We kunnen onze aandacht ook 
actief meer of minder terugtrekken, bv. in de slaap als we ons niet laten 
storen door geluid. Maar een moeder in diepe slaap zal terstond ont
waken als de baby huilt; hieruit blijkt dat de perceptie en de aan
dachtsfunctie niet onafscheidelijk verbonden zijn; de aandacht kan af
gewend zijn en er kan een aandachtige afwachting zijn. In elk geval 
kan uit deze toelichtende opmerkingen blijken dat de aandachtsfunctie 
bij het horen zeer belangrijk is. 

En dit bevestigt onze opvatting van hierboven dat elke vorm van slecht
horendheid zijn eigen problematiek en zijn eigen didactiek heeft. An
ders gezegd „doofheid" en „slechthorendheid" zijn geen diagnoses,maar 
we moeten komen tot een differentiële diagnostiek en een „differen
tiële didactiek niet alleen van de verschillende graden van doofheid 
en slechthorendheid, maar ook van de verschillende vormen ervan. En 
omdat men het leren van taalgebruik door de leerlingen nastreeft 
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moet men: de practisch-didactische problemen die hier liggen, ernstig 
laten gelden. 

In dit verband moeten de onderzoekingen van Arnold met verschillende 
neurologen uit de school van Pötzl in Wenen nog vermeld worden. Als 
voorbeeld diene een patient die na een geleidingsaphasie (gevolg van 
een letsel van de verbinding van de winding van Heschl met het 
gebied van Broca) een doofheid op het rechter oor overhield, muziek 
niet meer goed kon verdragen, enz. Het bleek bij audiometrisch onder
zoek dat hij met het gestoorde oor tonen ongeveer 1/2 toon lager hoorde 
dan normaal, later dan met het goede oor, terwijl een zachte toon voor 
het gestoorde oor eerst aan de andere zijde, en pas bij versterking aan 
de juiste kant waargenomen werd. 

Luchsinger deed de zelfde vondst bij een vrouw die in haar jeugd aan 
een zg. horendstomheid had geleden. 
Bij patiënten met aandoeningen van de acustische thalamus treden 
allerlei wansensaties, localisatiestoornissen, toonveranderingen op, waar
door ze geluidprikkels zo onaangenaam vinden dat ze pogen deze uit te 
sluiten. Dit laatste is dus een secundair verschijnsel en men zou zich 
kunnen voorstellen dat dit bij sommige slechthorende kinderen ook een 
rol speelt. 

Het betreft hier een grensgebied waarvan we nog niet veel weten; niet 
alle zg. horendstommen behoren tot deze groepen. Het verdere onder
zoek zal ons zeker nog meer leren. Willen we echter dit gebied verdiepen 
en onze kennis wezenlijk vermeerderen dan is teamwerk tussen audio-
loog-spraakarts, neuroloog, psychiater en psycholoog en de didactici uit 
de praktijk voorwaarde, mits al deze mensen zich op dit speciale gebied 
inwerken en bereid zijn wezenlijk in teamverband samen te werken. 
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Problemen bij het testen 
van slechthorende kinderen 

LEZING DOOR Prof. Dr. J. TH. SNIJDERS 
OP 15 NOVEMBER 1952 

In zijn openingswoord begon Prof. Snijders met er op te wijzen, hoe 
belangrijk de samenwerking is tussen de leerkrachten en de specialisten 
bij het onderwijs aan doofstomme en slechthorende kinderen, vooral 
ook wat betreft het uitwisselen van gedachten over de zich voordoende 
problemen. Er zijn heel wat meer problemen dan verworvenheden. 
Daarbij komt nog, zegt Prof. Snijders, dat zijn ervaring ligt op het ter
rein van het onderzoek van doofstommen, niet op dat van de slecht
horenden, terwijl wat dit laatste betreft, de ervaring nog beperkt is. 
Samen zullen de problemen dus besproken moeten worden. 

De problemen van het onderzoek van slechthorende kinderen staan 
niet op zichzelf, maar zijn verweven met de hele problematiek van het 
psychodiagnostisch onderzoek. Men zou kunnen spreken van een vier
tal niveau's van vraagstukken, die in het onderzoek van de slechthoren
de kinderen tezamen komen: 

1. De problemen van het psychologisch onderzoek als zodanig. 

2. Idem van kinderen met een defect. 

3. Idem van kinderen met een defect op het gebied van gehoor, spraak 
of taal. 

4. Idem van slechthorende kinderen. 

Deze samenhang moeten we goed zien. Slechts hij, die op de hoogte is 
met de problemen van al deze vier gebieden, zal een slechthorend kind 
goed kunnen onderzoeken. 

Laten we een voorbeeld geven van een vraagstuk op elk van deze vier 
niveau's: 

1. Algemene methodiek. Hier doet zich de vraag voor: exacte metings
methode of observatie. 

2. Methode voor onderzoek van het gehandicapte kind. Moeten we 
daar eigen normen voor ontwikkelen of moeten we ze onderzoeken 
aan de hand van de normen van het normale kind. 

3. Methode van onderzoek van het defecte kind op 't gebied van gehoor, 
taal of spraak. Hier krijgen we de kwestie van het maken van niet-
verbale tests. 

4. Methode voor onderzoek van het slechthorende kind speciaal. Hier
bij treedt de kwestie naar voren van: moeten we daarvoor eigen 
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tests en ijkingen ontwikkelen of moeten we dit kind zien geplaatst 
tussen — aan de ene kant het normale, aan de andere kant het 
doofstomme kind? 

Wij kunnen deze hele problematiek niet behandelen, maar kiezen 
enkele vraagstukken uit. 

•• Het probleem van de heterogeniteit 

Wanneer wij nagaan welke kinderen als groep zich bevinden op een 
school voor slechthorenden, dan valt ons op de grote heterogeniteit 
van het geheel, waarbij het psychologisch onderzoek direct dus al voor 
zeer speciale problemen geplaatst wordt. Men kan verschillende groe
pen onderscheiden: 

1. Kinderen, waarbij alleen het gehoor gestoord is. Bij deze meest een
voudige groep zijn toch nog een heel aantal verdere onderscheidin
gen te maken: 

a. graden van doofheid 
b. vormen van doofheid 
c. leeftijd, waarop de slechthorendheid is ontstaan 
d. al of niet aangepast onderwijs. 

2. Kinderen, bij wie bovendien de intelligentie gestoord is. 

3. Neurologische of waarschijnlijk neurologische stoornissen, al of niet 
gepaard gaande aan echte gehoorstoornissen (psychisch doven e.d., 
waar we weinig van afweten). 

4. Psychopathische afwijkingen in combinatie met slechthorendheid; 
ontwikkeling in taal en als gevolg daarvan menselijk contact gestoord. 

5. Neurotische storing in de vorm van een fixatie aan de slechthorend
heid of schijnbare slechthorendheid. 

De gevolgen van deze heterogeniteit en gecompliceerde oorzakelijkheid 
zullen we nu nagaan bij de praktijk van het individuele onderzoek en 
bij de ijking van de test. Juist het gecombineerde optreden van de af
wijkingen schept de problemen. Een goede psychologische en medische 
diagnostiek is noodzakelijk, maar uiterst moeilijk. Het gaat om een sys
tematische en veelzijdige diagnostiek, waarbij een grondig onderzoek 
een eerste vereiste is en een beoordeling zeer moeilijk. Daarvoor <is 
samenwerking tussen medicus, psycholoog en leerkracht een absolute 
noodzaak. 

Wat de ijking der tests betreft: moeten we eigen ijking en dus eigen nor
men aanleggen voor de slechthorendheid en zo ja, hoe komen we aan 
die ijking? Voor doofstommen bestaat die wel. Kan dit voor slecht-
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horenden ook? Volgens Prof. Snijders is dit niet goed mogelijk en als 
poging niet erg gewenst, juist door de grote heterogeniteit. Om geldige 
normen te kunnen opstellen immers, is een zekere homogeniteit nodig-
men kan b.v. geen testnormen opstellen, die gelijkelijk gelden voor 
Nederlanders en Zoeloe's. Wat nu het gehoor betreft, hebben wij twee 
relatief homogene groepen, nl. die van de normaal horenden en die 
van de doofstommen. De ene groep mist de hinder in taalontwikkeling 
door gehoorstoornissen en bij de andere groep is er geen taal via de 
normale weg tot stand gekomen. Tussen deze beide groepen staat de 
slechthorende met zijn heterogeniteit. Het zou onjuist en zinloos zijn 
te willen proberen voor een zo heterogene groep echte normen te wil
len opstellen; daarmee zou men altijd het grootste deel van de groep 
onrecht aandoen. 

Maar al moet men een afzonderlijke ijking voor slechthorenden af
wijzen, dat maakt het psychologisch onderzoek van deze kinderen nog 
niet onmogelijk. 

Wat de algemene opzet betreft: in de plaats van de ijking met haar 
strikte leeftijdsnormen moet komen een vergelijkende bestudering van 
de verschillende graden en typen van slechthorenden onder elkaar en 
in vergelijking met horenden enerzijds en doofstommen anderzijds. Dit 
zal ons in staat stellen een scherper inzicht te krijgen in de werking van 
de verschillende factoren, die van invloed kunnen zijn op het testresul
taat. 

Wat het individuele onderzoek betreft, staan ons zodoende zeer reële 
mogelijkheden ter beschikking. Wij zullen het slechthorende kind moe
ten vergelijken met de normen van horenden en doofstommen, waarna 
wij moeten nagaan hoe iin dit geval de verschillende factoren werk
zaam zijn. 

Maar belangrijker is en blijft steeds de persoonlijke benadering van het 
kind door middel van de tests. 

We kunnen dus niet met strikt exacte cijfers werken, aangezien normen 
voor slechthorenden ontbreken, maar door middel van klinische ver
gelijking komen we tot een resultaat. Op deze manier is een psycholo
gisch onderzoek dus mogelijk. 

II. Het probleem van de verarming der psychologische gegevens. 

Het onderzoek bestaat niet alleen in het afnemen van een test; maar wij 
moeten o.a. met behulp van tests zien te komen tot een verzameling 
van gevarieerde gegevens en uitingen van dit kind, waardoor we ons 
een diepergaand beeld kunnen vormen. Hierbij doen zich weer vele 
moeilijkheden voor. 
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Indien het kind zich bij het onderzoek niet geheel geeft (of kan geven), 
perkt dit de basis van ons oordeel in. Al direct staan wij dus voor het 
probleem, opgeroepen door de beperkte uitingsmogelijkheden van het 
object. Een kind, dat gehandicapt >\s in gehoor en taal, is ook gestoord in 
zijn uiting. We krijgen daardoor versmalling van contact, zelfs remming, 
en men moet er dus op rekenen, dat men minder gegevens ter beschik
king krijgt. 

Bovendien werkt het defect nivellerend, vooral bij taaigestoorden. Taal 
is de voornaamste contact- en ontwikkelingsfactor. Is deze gestoord, 
dan blijft veel van het in aanleg aanwezige sluimeren. De uitgroei van 
het kind komt niet tot z'n volle differentiatie. Dit is van zeer groot 
belang bij het intelligentie-onderzoek: het kind kan dommer schijnen 
dan het is. 

Het karakteronderzoek is nog meer gehandicapt, daar het persoonlijk 
contact in hoge mate bemoeilijkt wordt, het echte gesprek mist. De ex
pressieve waarde van de stem is verminderd, de kleine nuances tin de 
taal ontbreken. Bij de ons ten dienste staande methodes verkrijgen we 
armere resultaten. Prof. Snijders verwees hierbij naar een artikel van 
zijn vrouw en hemzelf in 't tijdschrift voor doofstommenonderwijs. 

III. Verbale of non-verbale tests 

Een belangrijk probleem is ook, of we gebruik zullen maken van ver
bale of niet-verbale tests bij slechthorenden. Volgens Prof. Snijders zul
len we beide soorten moeten gebruiken; de niet-verbale geven het kind 
zijn volle kans; de verbale gebruiken we hiernaast om na te gaan in 
hoeverre het defect het resultaat heeft beïnvloed. De quantitatieve gege
vens hebben daarbij natuurlijk maar een relatieve betekenis. 

Alweer een vraag is: hoe staat het nu met de taalloosheid van de niet-
verbale tests? Moeten we hierbij alleen de taal uitsluiten bij de instruc
tie en bij de uiting van het kind, terwijl de taal tóch blijft function-
neren, of moet ook de innerlijke taal worden uitgesloten? Prof. Snijders 
is van mening, dat het een fictie is te denken de functie van de inner
lijke taal te kunnen uitsluiten, als die aanwezig is. Indien een kind taal 
heeft, is die functie niet uit te schakelen, niet bij ruimtelijke tests, noch 
bij handvaardigheidstests. Doofstommen zowel als slechthorenden die
nen daarom onderzocht te worden met niet-verbale tests zónder zowel 
als met innerlijke taal, daar anders het resultaat veel te eenzijdig zou uit
vallen. 

IV. Problemen bij interpretatie en beoordeling van de resultaten 

De interpretatie is veel moeilijker dan het afnemen van de test zelf. De 
redenen hiervan zijn: 
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1. de heterogene samenstelling van de groep 
2. de gecompliceerde aard van het defect 
3. de minder exacte gegevens 
4. minder gegevens, dus uitkomst op smallere basis. 

Verder vindt men bij de slechthorende sterke verschuivingen en spron
gen in de ontwikkeling, daar de taalverwerving sprongsgewijze verloopt. 
Telkens na een nieuwe ontdekking in de woordenschat zal zijn taal
ontwikkeling een grote stap vooruit maken. Prof. Snijders vergeleek dit 
met de ontwikkeling van de taal bij het jonge kind tussen 2 en 3 jaar, 
waarbij ook vaak plotseling een nieuwe spraakvorm, een grammatisch 
element of syntactisch beeld doorbreekt. Bij het vaststellen van de 
diagnose moeten we dus voorzichtiger zijn dan bij het normale kind, 
daar bij de slechthorende het verloop van de taalontwikkeling zeer 
onregelmatig is. Een oordeel kan pas gevormd worden na onderlinge 
bespreking van psycholoog en leerkracht. 

V. Problemen bij de toepassing van de resultaten van het onderzoek 

Het onderzoek moet de opvoeder hulp geven bij zijn taak in 't belang 
van het kind. Daarom moet de psycholoog naast de opvoeder staan en 
in samenwerking met hem moet het werk geschieden. De psycholoog 
geeft advies bij de paedagogische problemen, opleidings- en beroeps
keuze. De leerkracht verstrekt elk gewenst gegeven aan de psycholoog. 
Samenwerking in deze is nodig. Het is de taak van de leerkracht de 
kinderen op te voeden. Diepgaande kennis van het kind is daarbij nodig. 
De psycholoog moet daarbij dienstbaar zijn. Indien er wederzijds besef 
van eikaars verantwoordelijkheid heerst, dan moet dit leiden tot een 
goed resultaat. 

De tegenwoordige stand van de 
chirurgische behandeling van het gehemelte 

LEZING DOOR Dr. B. VAN OMMEN 
15 NOVEMBER 1952 

Dr. Van Ommen begon eerst met enige opmerkingen vooraf. Het is, 
zo zei hij, geen geringe taak het werk van de schepping voort te zetten 
en te verbeteren. Wanneer we de vele soorten van misvorming, die zich 
voordoen, bestuderen, wordt onze bewondering alleen nog maar groter 
door 't feit, dat het ontwikkelingsproces in zoveel millioenen gevallen 
normaal verloopt. In deze lezing zullen we ons speciaal bezig houden 
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met een storing in de ontwikkeling, bekend onder de naam gehemelte
spleet, gespleten lip, kaak en neusbodem. 

De oorzaken van deze misvorming zijn vrijwel onbekend. De vraag rijst: 
Is het waar, dat de bouwstenen voor een normale neus, lip en gehemelte 
allen aanwezig zijn in de niet tot ontwikkeling gekomen resten of ont
breken er enige? 

Verder: Is er misschien ook iin de aanleg van de verzorgende zenuwen 
of bloedvaten een manco, dat volkomen aan onze onderzoekingsmetho
den ontsnapt? Of is er, zoals collega Bijtel eens opperde, een gebrek
kige aanleg aanwezig, die veel dieper ingrijpt dan het voor 't blote oog 
zichtbare gebrek, zoals bij de primair chronische middenoorontste
king, waar een remming in de pneumatisatie van het mastoid waar
schijnlijk de aanleg voor deze ontsteking vormt? 

Misschien zullen de logopaedisten, die zo vaak een slappe algemene 
motiliteit constateren bij onze gehemelte-patientjes, ons eenmaal kun
nen helpen een antwoord op deze vragen te vinden. Merkwaardig is 
overigens, dat geestelijke minderwaardigheid, naar sommigen bewe
ren, 8x meer voor zou komen bij kinderen met spleten, dan bij normale 
kinderen. 

Als andere oorzaken, die vermoedelijk tot een gespleten gehemelte of 
lip kunnen leiden, worden genoemd: 

a. Misschien de ontwikkeling van het cardio-vasculaire systeem, dat in 
de tweede maand in de plaats komt van de eenvoudige diffusie van 
vloeistoffen, die juist aan de peripherie werken. 

b. Misschien een sociale factor? Een onevenredig groot percentage van 
de spleten komt voor onder de armere bevolking. 

c. Consanguine huwelijken? 

d. De voeding? De domesticatie van zoogdieren vergroot de kans van 
het zich voordoen van spleten bij deze dieren. 

e. Rubeola, dat wel verantwoordelijk is voor vele andere congenitale 
afwijkingen, wordt niet verantwoordelijk geacht voor spleetvorming. 
In het algemeen zijn de zwangerschappen, die uitlopen op de geboor
te van baby's met spleten, arm aan bijzonderheden. 

f. Erfelijkheid is bewezen. Bij 20% der patiënten vinden we in de 
familie ook mensen met dergelijke afwijkingen. 
Abnormale laterale incivisi treffen we in deze families veel aan. 

De geschiedenis van de chirurgische behandeling, hoe interessant ook 
op zichzelf, laten we rusten, al hebben we nog dagelijks te maken met 
de restanten van vroegere — naar ons oordeel van thans — gruwelijke 
behandelingsmethoden, waarvan Veau eens heeft gezegd, dat de hemel
se rechter de chirurgen, die ze toepasten, genadiger moge zijn dan hun 
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slachtoffers. Maar ook zij hebben gehandeld naar het licht, dat hun 
gegeven was. En al is ons tegenwoordig handelen gebaseerd op een veel 
grotere eerbied voor de natuur, in casu 't levende materiaal dat we 
ter plaatse aantreffen, ook thans zijn de resultaten nog verre van vol
maakt en blijven er wensen, die in volgende stadia van ontwikkeling 
van de chirurgische techniek, van de biologie en van vele andere hulp
wetenschappen, misschien vervuld zullen worden. Sedert de onvergete
lijke grondvester van de moderne techniek, wijlen Victor Veau, zijn 
zegenrijk werk begonnen is, is het streven gericht op een zo nauwkeurig 
mogelijke vereniging van de bij elkaar behorende delen, zoals die in de 
helften van de spleet gevonden worden. Ofschoon men eigenlijk de lip, 
neus-, kaak- en verhemelte-spleet als één anatomisch en functioneel 
geheel moet zien en bijv. een slecht geopereerde lip of neus het functio
nele resultaat van een correct gesloten palatum kan bederven, moeten 
we ons vandaag tot het laatste bepalen. 

Zoals bekend, kunnen we te doen hebben met spleten van hard en 
zacht verhemelte of van het zachte verhemelte alleen. In het eerste 
geval hebben we in het voorste deel van de spleet te doen met twee 
helften, twee stompen, die van de mond uit gerekend bestaan uit: mond-
slijmvlies, bot en neusslijmvlies. Het achterste deel van de spleet, de 
spleet van het palatum molle, bestaat eveneens uit drie lagen: mond-
slijmvlies, spier en nasaalslijmvlies. Bij de eenzijdige totale spleet van 
het verhemelte is er maar één stomp zichtbaar, de andere is met het 
vomer vergroeid. 

neus- en palatum 
slijmvlies stomp 

\ 

3 
mondslijmvlles 
+ beenvlies 

vomer 

open kant 

c 
palatum stomp 

Frontale doorsnede 
schetsmatig 

De taak van de chirurg is nu deze drie lagen te prepareren, de „bladen" 
van elkaar los te maken en ze met die van de andere kant te verbinden. 
Gelukt dit, dan is dus — bij een dubbelzijdige spleet — het neusslijm
vlies van rechter- en linkerspleetkant met elkaar verenigd, zodat een 
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neusbodem van normaal neusslijmvlies is gevormd. De botstompen, die 
van boven en van onderen van hun bekleding beroofd zijn, kan men 
niet zomaar aan elkaar hechten. Dit is echter niet zo tragisch; wanneer 
men de mondslijmvliesperiostbekleding zodanig heeft losgemaakt, dat 
de twee helften zonder spanning verenigd kunnen worden, dan zijn de 
levende beenvliescellen in staat de botvorming voor hun rekening te 
nemen en bij een lege artis (lex = wet, voorschrift; artis = genitivus 
van ars = kunst) gesloten spleet vindt men dan ook later een volkomen 
hard palatum, ook in de mediaanlijn. Bij de eenzijdige spleten is de 
techniek iets anders. 

Bij de operatie van het zachte verhemelte gaat men op dezelfde wijze 
te werk. Eerst wordt het nasale slijmvlies gehecht. Voor de spierlaag 
bestaan verschillende methoden, waarvan Dr v. Ommen alleen noemde 
die van Veau met metaaldraad en de meer eenvoudige hechting van de 
vrij geprepareerde spierstompen met chromic catgut. Zeer delicaat is 
de naad van de uvula, die wel is waar niets voor de spraak betekent, 
maar waarvan de nauwkeurige hechting toch een soort erezaak is voor 
de chirurg. 

Het geopereerde palatum molle moet aansluiting vinden met de achter 
pharynxwand. Vroeger streefde men naar vernauwing van de pharynx. 
De tandarts Ernst, die zich later tot kaakchirurg ontwikkelde, streefde 
naar vernauwing van de pharynx door mobilisering van de zijwanden. 
De door hem nagestreefde blijvende vernauwing werd niet bereikt en 
zou buitendien, nu wij door de onderzoekingen van Mevr. Borel meer 
weten van de werkelijke bewegingen van het palatum molle, weinig 
nut opleveren. Gezocht wordt nu naar compensatie door activering 
van de ring van Passavant. Wij vinden ook een natuurlijke compensatie 
door een vergroot adenoid. 

Om vernauwing van de pharynx te bereiken past men de push-back 
operatie toe. Het gehele slijmvlies + de spierresten van het palatum 
worden bij deze operatie losgemaakt en naar achteren verplaatst. De 
bloedige kant van het slijmvlies wordt met een stukje huid bedekt. 

Rosenthal bereikt in wanhopige gevallen de vernauwing van de pha
rynx door een lapje uit de achter-pharynxwand los te maken en ver
volgens vast te hechten aan het palatum molle. Daardoor wordt het 
palatum naar achteren getrokken en de pharynx vernauwd. 

Wanneer men het bovenvermelde nagaat, dan ziet het er allemaal nogal 
mooi uit en men zou zo zeggen, dat ons bij een goede techniek naast 
een ontbreken van de gewone operatie- en infectierisico's niet veel meer 
kan gebeuren en dat derhalve een feilloze spraak van de patiënt de wel
verdiende beloning moet zijn voor iedere serieuze chirurg. Helaas komt 
dit niet altijd uit. In de eerste plaats is er het euvel van de restopenin-
gen, dat niet met 100% zekerheid is uit te sluiten. Men ziet deze ope-
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ningen vooral ontstaan op de grens van twee stroomgebieden van slag
aderen, in welke grensstreek de vaatverzorging en dus ook de voeding 
van de Jap" het gemakkelijkst schade lijdt, nl. op de grens van hard en 
zacht verhemelte. 

Vervolgens komt men, zoals iedere logopaedist weet, te staan tegen
over gevallen, waarbij de spraak, ondanks feilloos gesloten palatum, na
saal blijft. En dan komt men weer tot de vraag, bij de aanvang al gesteld: 
Is de insufficiëntie misschien van neurologische aard? Of berust zij op 
ongunstige anatomische verhoudingen in het cavum? En hiermee duikt 
een andere vraag op: Zijn we gerechtigd zonder voorafgaand onderzoek 
naar deze anatomische verhoudingen een verhemeltespleet te sluiten? 
Want wanneer de diepte van het cavum a priori het sluiten van de 
nieuwgevormde ,,klep" onmogelijk maakt, zodat later toch een pro
these nodig wordt, dan hadden we de patiënt de operatie kunnen be
sparen en het de mond- of tandarts, die straks een obturator moet 
vervaardigen, veel gemakkelijker kunnen maken. Deze overwegingen, zo 
zei Dr v. Ommen, zijn oorspronkelijk afkomstig van Uw collega, Mevr. 
Borel-Maisonny te Parijs, en in Amsterdam zijn we nu zover, dat wij 
haar scherpzinnige onderzoekmethode navolgen en gegevens trachten te 
verzamelen. 

Vervolgens besprak Dr v. Ommen enige vormen van afsluiting tussen 
zachte gehemelte en achterkeelwand zonder, maar ook met behulp van 
een prothese aan de hand van enkele tekeningen. 

A. Hier zien we de normale volkomen afsluiting (met knik). 



B. Hier wordt het zachte gehemelte tegen de zijstrengen (spieren) ge
drukt. Een zeer abnormale afsluiting. 

C. Hier zien we de afsluiting tot stand gebracht door zachte gehemel
te en ring van Passavant. Vroeger werd deze laatste zeer belangrijk 
geacht; thans niet meer. Het vernauwen van de pharynx helpt niet 
voor de spraak. De spraak vraagt een subtiele beweging, niet zoals 
die van een langzame spier als de sphindex (musculus pharyngeus 
constrictor superior en levator palati). 

D. Hier komt de afsluiting tot stand tussen zachte gehemelte en het 
adenoïde weefsel. In zo'n geval moet er natuurlijk nooit adenotomie 
worden toegepast. 

E. Hier zien we het schema van een prothese, waarbij de afstand tussen 
het zachte gehemelte en achterpharynxwand verkleind wordt door 
een klos. Volgens de Ernst-prothese kan men door het aanbren
gen van zwarte rubber op de klos deze naar achteren toe doen aan
groeien en tevens dikker maken. Bij „röntgenologisch" ongunstige 
gevallen is het beter primair met een obturator te beginnen, dan dit 
pas te doen na een mislukte operatie. Dit levert echter moeilijkheden 
op, wanneer het gebit nog in groei is. Een gezamenlijk overleg tussen 
chirurg, orthodontist en röntgenoloog is hierbij noodzakelijk. Dit 
röntgenologisch onderzoek wordt verricht met behulp van barium-
pap, dat in de neus en op de tong wordt aangebracht, om op die 
manier de mogelijkheden van het zachte gehemelte te onderzoeken 
vóór de operatie. Na dit onderzoek kan men dan bepalen of een 
operatie al of niet gewenst is. 

F- Op deze tekening zien wij, hoe de afsluiting tussen mond- en neus
holte verder nog tot stand gebracht wordt d.m.v. een klos, die tegen 
de choanen aan drukt (meat-obturator). 

Wat kan de tandheelkundige doen 
aan de gehemeltespleet? 

LEZING DOOR TANDARTS GROENENDIJK 
OP 1 MEI 1954 

Spr. houdt eerst een inleiding over de tandheelkunde, waarbij hij zich 
de volgende vragen stelt: 

1. Welke mogelijkheden heeft de tandheelkunde? 
2. Welke facetten toont de tandheelkunde ons? 
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Als we de normale mens met een normaal gebit bekijken, zien we een 
normale occlusie. Vrijwel geen ruimte tussen onder- en bovenkaak. 
Knobbels van kiezen van onder- en bovenkaak passen precies in elkaar. 
Aan de hand van lichtbeelden wordt de tandwisseling besproken. In ver
band met het feit, dat de eerste ware kies al op 6-jarige leeftijd ver
schijnt, begint de belangstelling van de tandarts voor het ware gebit 
al bij het gebit van 6-jarigen. — Op 18-jarige leeftijd kunnen we zeg
gen, dat het gebit is voltooid en de groei geëindigd. Welke ongunstige 
invloeden bedreigen de normale ontwikkeling van het gebit? 

1. Cariës 
Ontkalkingsproces, door invoering van zuren, gevormd in de mond uit 
spijsresten door zuurv. bact. en speeksel. Als het glazuur doorbroken is, 
zet het proces zich snel voort in de dentine en dan naar de zenuw. 
Voeding en drinkwater spelen een belangrijke rol. Het is gebleken, dat 
het Fluorgehalte in het drinkwater van grote invloed is op het ont
staan van cariës. In streken, waarbij het drinkwater te weinig Fluor 
bevat, ziet men relatief meer cariës. Indien de zenuw tijdens het cariës-
proces wordt aangetast, kan afsterving en daarna een rottingsproces 
het gevolg zijn (gangreen). Als de ontsteking zich voortzet in het kaak
been, ontstaat een abces. 

2. Para-dentose 
Terugtrekken van tandvlees en been. Tanden en kiezen gaan los staan. 
Oorzaken: 1. hormonale oorzaken; 2. vitaminale oorzaken; 3. sanguinale 
oorzaken; 4. gebrek aan mondhygiëne, waarbij o.a. veel tandsteen ont
staat (tandsteen bestaat uit kalkzouten, neergeslagen uit het speeksel). 
Deze tandsteenvorming bevordert het ontstaan van para-dentose; 5. 
overbelasting van bepaalde elementen. De paradentose is geweldig moei
lijk te bestrijden. Therapie bestaat uit een goede mondhygiëne en het 
wegnemen van overbelasting. De behandeling is moeilijk en tijdrovend. 

3. Infectie-ziekten (tuberculose, lues) 
4. Rachitis 
5. Ongevallen 
6. Erfelijke factoren (bijv. gehemeltespleten) 
7. Scheefliggende kiemen 
8. Duimzuigen en tongbijten 

Als we een antwoord zoeken op de vraag, hoe de tandheelkunde is ge
organiseerd, dan kunnen wij het volgende schema, als een grondslag 
voor deze organisatie aanvaarden. 

I. De chirurgische tandheelkunde 

Trekken van slechte elementen, scheefstaande elementen, behandeling 
van abcessen, ontstekingen, breuken enz. 
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II' Conserverende tandheelkunde 

Voornaamste doel, het gebit zo gaaf mogelijk te houden. Bevorderen 
van de mondhygiëne, verwijdering van tandsteen, het vullen van ga
ten. Van hoe grote betekenis de toestand van het gebit voor de gezond
heid van de mens is, wordt duidelijk indien men weet, dat een slecht 
gebit kan leiden tot het ontstaan van oorontstekingen, kaakholteontste-
kingen, gewrichtsontstekingen en maagzweren. 

III. De orthodontie: Herstellen van de normale tandboog 

Afwijkingen worden ingedeeld in klassen. Men spreekt van een klasse 
I. II of III. Indeling is van Anglo. Berust op de stand van de 1e. blijven
de molaar t.o.v. elkaar. 
Klasse I: Hierbij ligt de 1e knobbel van de 1e ondermolaar vóór de 1e 
knobbel van de 1e bovenmolaar, wanneer ze in occlusie staan. 
Klasse II: 1e Knobbel van de 1e bovenmolaar ligt vóór de 1e knobbel 
van de 1e ondermolaar bij occlusie. 
Klasse III: 1e Knobbel van de 1e bovenmolaar staat vóór de laatste 
knobbel van de 1e ondermolaar. 

IV*. De prothetische tandheelkunde 

De prothetische tandheelkunde houdt zich bezig met het aanvullen 
van de tekorten. Hieronder valt dus het aanbrengen van kronen, stift-
tanden, jacketkronen, bruggen en gebitten. Hiertoe behoort ook de 
chirurgische prothese voor grote defecten en de obturator. 

Dit was een overzicht van de verschillende facetten, welke de tandheel
kunde ons toont. In deze vorm bestaat het vak ± 50 jaar. 
In de loop van de ontwikkeling van de tandheelkunde zijn de verschil
lende specialismen ontstaan, zoals: a. kaakchirurg-mondarts; b. ortho
dontist; c. prothetist; d. paradentose specialist; e. kleutertandarts. 
De gehemeltespleet hoort thuis gedeeltelijk bij de orthodontie, kaak-
chirurgie en conserverende tandheelkunde. 
Door het niet samengroeien van naden in de bovenkaak tijdens de 
ontwikkeling van de vrucht, wordt het biologisch evenwicht verstoord. 
Na operatie van lip en gehemelte wordt het biologisch evenwicht weer 
verlegd. Er treden weer nieuwe krachten op. 
Is het op 3- è 4-jarige leeftijd nog redelijk met kleine foutjes, op 17-
jarige leeftijd zullen er, indien niet wordt ingegrepen, gevoelige defecten 
zijn ontstaan. Het ontstaan van deze defecten is niet erfelijk bepaald. 
Zij ontstaan voornamelijk door factoren van buiten af. In de eerste 
plaats speelt de wijze van voeding een belangrijke rol. Een normale 
borstvoeding is zeer belangrijk voor de juiste ontwikkeling van de kaak. 
Het kind met een gehemelte spleet zal doorgaans geen borstvoeding 
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hebben. In de tweede plaats: slechte gewoonten en verkeerde tongbewe
gingen. Wat kunnen we doen om de monstertjes op 17-jarige leeftijd te 
voorkomen? 

1. Regulatie voor operatie. 
2. Regelmatige controle. 
3. Röntgenfoto's op 4-jarige leeftijd, om te weten, welke fouten er zijn. 
4. Het maken van gipsmodellen. 
5. Ondersteuning en correctie van het werk van de chirurg aan de lip. 

De conserverende behandeling is bij deze kinderen veel belangrijker 
dan bij normale. De obturator kan pas voldoen als de elementen in 
prima conditie zijn, immers niet alleen de klos moet passen, er mag 
ook geen overbelasting van de tanden ontstaan. 
Organisatorisch staat men voor grote moeilijkheden. Sprekers ideaal is, 
dat in ons land aan de scholen teams zullen gaan werken, bestaande uit: 
chirurg — gespecialiseerde tandartsen en logopaedist. Ook sociaal eco
nomisch gezien is dit de beste weg. 

CONGRES 1966 
„De gehandicapte mens" 
„Op dinsdagmiddag 24 mei a.s. zal in het R.A.I.-kongrescentrum te 
Amsterdam een bijeenkomst worden gehouden van personen en orga
nisaties, die in ons land betrokken zijn bij de zorg voor de gehandi
capte mens. 
Een werkcomité, dat optreedt namens de hieronder genoemde organisa
ties, vond in de 60e verjaardag van de heer N. Y. Vlietstra, hoofdinspek-
teur van het B.L.O., aanleiding tot het organiseren van de bijeenkomst. 
De bedoeling is allereerst de aandacht van het Nederlandse volk te 
vestigen op het belang van een eensgezinde en doeltreffende zorg voor 
de gehandicapte mens. Daarnaast zal door een dergelijke manifestatie 
het werk en de persoon van de heer Vlietstra de nodige aandacht krij
gen. 
Er zal een gemeenschappelijk tijdschrift uitkomen, verzorgd door een 
kommissie uit de redakties van de drie B.O.-tijdschriften en het Tijd
schrift voor Revalidatie. 
De kongresmiddag zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen worden geopend. 
Daarna zullen twee onderwerpen worden behandeld: 
1. „Hoe we het gehandicapt-zijn enigszins naverstaan. Een wijsgerig 

antropologische benadering", door Prof. Dr. H. Oldewelt. 
2. „Resonantie en reaktie van de gehandicapte in de gemeenschap. Een 

sociaal-psychologische benadering", door Prof. Dr. A. Chorus. 
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Achter-het-oor 
apparaten 

^ ' e i n - l i c n t - nauwelijks zichtbaar 
Alle Philips achter - het - oor -
apparaten zijn voorzien van: 
aan/uit - schakelaar 
uiterst gevoelig luisterspoel 
verwisselbare klankfilters voor 
individuele aanpassing 
scharnierende batterijhouder 
Prijzen van f 425.- tot f 495,-

PHILIPS 

Door de grote verscheidenheid 
in Philips hoorapparaten 
is een optimale aanpassing aan 
vele vormen van slechthorendheid 
mogelijk! 

Conventionele apparaten 

Alle uitgerust met: 
toonregeling in 3 standen (w.o. anti-lawaai-
stand) 
uiterst gevoelige luisterspoel 
regelaar voor volume-begrenzing 
speciaal opgehangen microfoon ter voor
koming van kledinggeruis 
economisch in gebruik 
prijzen van f 240,- tot f 405,-
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