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Pedagogische verantwoordelijkheid 
in het onderwijs aan dove kinderen 

De grondvraag naar de verantwoording van alle opvoeding van doven 
komt altijd éérst aan de orde in de samenleving der horenden en dan 
pas (als het al gebeurt) in de „wereld" der doven zelf. Immers, de 
horende samenleving moet eerst de verantwoording voor de opvoeding 
op zich nemen, voordat een generatie van doven in staat is deze vragen 
zelf te overdenken. 
Het zijn horende mensen, die vanuit een zeker verantwoordelijkheids
gevoel iets doen voor de doven. Zij „maken" de doofstommen tot men
sen die iets te zeggen hebben, zoals: wij willen niet meer „doofstom
men" genoemd worden, wij willen een rijbewijs hebben, wij willen dat er 
beter onderwijs komt voor doven, wij willen een volkshogeschoolcursus 
en speciale televisieprogramma's, enz. enz. 
In wat de doven „willen", bespeuren wij de behoefte om te delen in de 
pedagogische verantwoordelijkheid voor de doven. 
De aldus beschreven situatie stelt twee groepen: horenden en doven. 
Dit is echter te grof beschreven. Het gaat niet om „de" horenden, maar 
om een kleine groep horenden, nl. diegenen die zich uitdrukkelijk met 
de doven bezighouden. De kern van die groep wordt gevormd door de 
dovenonderwijzers en -onderwijzeressen. Daaromheen bevindt zich een 
periferie van specialisten (artsen, psychologen, sociaal werkers) en or
ganisatoren (schooldirecteuren, inspecteurs, ambtenaren van ministe
ries, etc). Deze kleine groep horenden, de uitvoerders van het werk, 
verrichten hun taak in tweezijdige verantwoording: zij hebben verant
woording tegenover de maatschappij (met alle sociale, culturele en reli
gieuze implicaties) en zij hebben een tweede verantwoording tegenover 
de doven. 
Zo komen we tot een situatieschets waarin drie groepen afgetekend zijn: 
1. De horenden als totale samenleving. 
2. De horenden als speciaal daartoe aangewezen opvoeders van de 

doven. 
3. De doven. 
Ik zal kortheidshalve groep 1 „de horenden" noemen, groep 2 „de op
voeders", terwijl we groep 3 met „de doven" blijven aanduiden. 
De situatieschets is echter nog steeds onvolledig en onduidelijk. In groep 
1, de totale samenleving, vinden we ook. . . de volwassen doven. Ik meen 
dat we deze complicatie voor de vragen die aan de orde kunnen komen, 
buiten beschouwing kunnen laten, daar procentueel en kwalitatief de 
aanwezigheid van doven in de samenleving nagenoeg geen invloed heeft 
op het totaalbeeld. De samenleving is een samenleving van horenden. 
In groep 3, de doven, moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
dove kinderen (opvoedelingen) en volwassen doven die als mondige 
leden van de samenleving hun stem laten horen. Tenzij ik het uitdrukke-
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lijk anders bedoel, vat ik onder de term „doven" steeds de volwassen 
doven. 
Keren wij nu terug naar de grondvraag, dan moeten wij constateren dat 
de horenden (groep 1) slechts een vaag en algemeen begrip hebben van 
de verantwoordelijkheid voor de doven. Dikwijls is zelfs elk besef voor 
het bestaan van doven geheel afwezig. Dan vindt de verantwoordelijk
heid haar doel in de „gehandicapte mens" of (met een negatieve bij-
toon) in de „gestoorde mens". 
Het concreet weten waarvoor men verantwoordelijk is, is een moeilijk 
samenlevingsprobleem. Er is zoveel waarvoor „men" verantwoordelijk is: 
de politiek, het hongerend deel van de mensheid, de opvoeding van de 
eigen horende kinderen, de verkeersveiligheid, het gezinsbudget, de 
vrede tussen de beide Duitslanden, de aanwezigheid van atoomkoppen, 
het gezag van de politie, enz. enz. Het is voor de goedwillende burger 
niet meer mogelijk de krant te lezen zonder gevoelens van verantwoor-
delijkheidsonmacht. Veel verantwoordelijkheden van de burger worden 
in concreto weggenomen door voorzieningen waarvoor hij betaalt. Dat is 
ook het geval met de opvoeding der doven. Hij betaalt zijn belasting
geld en daarvan wordt het opvoederswerk betaald. De burger kan zich 
veroorloven om daarmee de zaak als afgedaan te beschouwen. 
„Nee!", zeggen de doven en hun opvoeders, „daarmee is de zaak niet 
afgedaan. Wij moeten voorlichting geven, vechten voor een beter begrip 
voor de doven die Uw medeburgers zijn". 
Ze hebben gelijk en het is goed dat de krachten zich tot een dergelijke 
inspanning samenbundelen. (Aan die samenbundeling zou in Nederland 
nog wel iets te verbeteren zijn!). Maar het is een illusie aan te nemen 
dat „de" horenden ooit zullen weten wie „de" doven zijn. Dat kan en 
mag men van de horenden niet verwachten. Zij kunnen nu eenmaal niet 
van alles op de hoogte zijn en in het individuele leven van een horend 
medeburger zijn vele dingen minstens zo belangrijk als het bestaan van 
de doven. 
Als dus de grondvraag naar de verantwoording van de opvoeding der 
doven gesteld wordt, dan is dat allereerst in de groep der opvoeders 
van de doven. Wat die grondvraag inhoudt, was in het verleden duide
lijker dan in onze tijd. Mensen als De l'Epée, Keiler, e.a. stelden hun 
verantwoordelijkheid aldus: de doven moeten de taal leren om daar
door te verstaan wat God tot de mensen te zeggen heeft. Zo werd het 
godsdienstonderwijs de kern van het dovenonderwijs. Uiteraard was ook 
voor deze pioniers de gestelde verantwoordelijkheid niet de énige. Zij 
waren zich het sociale doel, de persoonlijkheidsontwikkeling e.d. wel 
degelijk bewust. Maar deze zaken waren nevenzaken, zoals zij dat ook 
duidelijk waren in de samenlevingsconceptie van hun tijd en hun kring. 
Een andere zaak, die steeds aan onze bewuste verantwoordelijkheids-
gevoelens ontsnapt, is in hoeverre de pioniers (en ook wij) door andere, 
onbewuste motieven gedreven werden om doven op te voeden. Daar 
kan men slechts naar gissen. Zo er al een parallel te trekken is, zijn mijn 
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observaties in het Nabije Oosten misschien van enige betekenis. Ook 
daar zijn een aantal enthousiaste geestelijken neergestreken, van Euro
pese komaf, met het oude duidelijke godsdienstige doel, dat het in de 
oosterse samenleving nog (hoelang nog?) „doet". Maar een nauwkeu
riger observatie leert dat de psychologische motivering van deze pio
niers nogal ontnuchterende feiten onthult: sociale gefrusteerdheid in 
het moederland, ontevredenheid over de kerk, behoefte naar een 
machtspositie, e.d. In 't land der blinden is éénoog koning. De rege
ringen doen er tóch niets aan en dus is alles, ook met dit soort motive
ring op de koop toe, meegenomen. Gevolg: 17 dovenschooltjes op een 
bevolking van 2 miljoen en desondanks geen verantwoord dovenonder
wijs. 
En ook in Nederland, in het hedendaagse dovenonderwijs zal de vraag 
naar de verantwoordelijkheid met medeinachtneming van de psycholo
gische motivering bekeken moeten worden, in alle positieve en negatieve 
aspecten. 
Het onduidelijker opvoedingsdoel in onze tijd is een algemeen ver
schijnsel. Men vindt deze problematiek op alle terreinen der opvoeding. 
Dat ligt aan verschuivingen in de levensbeschouwing en de toenemende 
complicatie van het leven, waarop in de levensbeschouwelijke sfeer niet 
zo gemakkelijk antwoorden te formuleren zijn. 
Voor een groot aantal mensen geldt, dat de levensbeschouwelijke vorm
geving verwaarloosd wordt. In een hoogontwikkelde institutionalisering 
zoals onze samenleving die kent, kan men zich dit ook permitteren. 
Voor hoelang, is een andere vraag. Zo is ook het dovenonderwijs, hét 
opvoedingsmilieu bij uitstek voor het dove kind, een door en door ge
ïnstitutionaliseerd geheel. Het biedt een geweldige variëteit aan facili
teiten, die wettelijk beschermd worden. Er valt niets meer te bouwen, 
er valt alleen nog maar uit te bouwen en dat is specialistenwerk. Het 
elan van „we gaan iets op poten zetten", waarin een levendige bezinning 
op de levensbeschouwelijke grondslag zo'n grote rol speelt, heeft plaats 
gemaakt voor het ,,er-in-stappen". Waar stapt men dan in? In een in
stituut, waarin de levensbeschouwing een traditie heeft. Dat kan een 
levende traditie zijn, nochtans zullen er achterhaalde aspecten zijn, al 
of niet bewust, verschillend van het ene instituut tot het andere, ont
zien of in discussie, onverschillig op de koop toe genomen of aanvaard 
met een plechtig jawoord. En dan ligt de zaak in ieder instituut weer 
anders. 
Hoewel niemand die verantwoordelijk gesteld wil worden voor zijn 
werk het zal mogen accepteren, zal het feit erkend moeten worden dat 
men in het opvoedingswerk met de doven bezig kan zijn, zélfs nuttig 
bezig kan zijn, ja zelfs eminente prestaties kan leveren, zonder pedago
gisch te zijn geëngageerd. Ik bedoel met dit laatste: zonder dat men 
zichzelf de verantwoordelijkheidsvraag stelt in het pedagogisch han
delen ten aanzien van de eigen levensbeschouwing en die van de dove, 
zijn herkomst en zijn toekomst. Het is ook verschrikkelijk moeilijk. De op-
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voeders zitten met bergen concrete, technische onderwijsmoeilijkhe-
den. De last en de vreugde daarvan kunnen een heel leven vullen. Bo
vendien zijn deze technische opgaven duidelijk, althans veel duidelijker 
dan de pedagogische grondvraag, die principieel openstaat voor contra-
versiële beantwoording. Misschien kan van sommige opvoeders zelfs 
gezegd worden, dat zij vluchten in de techniek. Toch moet de eis gesteld 
worden, dat ieder die met het dove kind werkt zich voortdurend de 
vraag stelt: wat doe ik met betrekking tot de menswording van het dove 
kind?') Dit impliceert de vraag: wie ben ik en wat is mijn persoonlijke 
inbreng voor de menswording van het dove kind. Weer impliciet in deze 
vraag is de vraag: hoe sta ik zelf tegenover het leven, verwerk ik mijn 
stellingname persoonlijk, draag ik zelf iets bij, durf ik het aan non
conformist te zijn als mijn geweten mij daartoe brengt, volg ik in deze 
vragen anderen (bijvoorbeeld mijn echtgenoot), enz. Ook zonder dat 
deze dingen manifest worden in ons opvoedingsgedrag, spelen zij een rol 
in het werk dat we dagelijks verrichten. In het fijne psychische netwerk 
der intermenselijkheid gebeurt veel zonder dat we het merken, tot 
we opeens het resultaat levensgroot vóór ons krijgen. 
Het is daarom goed dat de doven het woord krijgen. Er moet naar hen 
met ernst geluisterd worden. Dat gebeurt nog veel te weinig. De dia
loog tussen doven en opvoeders moet intensiever gevoerd worden en op 
zijn inhoud deskundig worden onderzocht. 

Een kernpunt in heel deze verwaarloosde zaak is de beschouwing van 
het gezin, waaruit het dove kind komt. Er is sinds de 2e wereldoorlog 
een toenemende aandacht voor het gezin. Tekenend genoeg is de moti
vering van deze aandacht in oorsprong hoofdzakelijk technisch geweest. 
De gedachte was de spraak-taalontwikkeling op zo jeugdig mogelijke 
leeftijd te stimuleren. Uit die gedachte is de home-training ontstaan. 
Onder leiding van deskundigen wordt het zeer jonge dove kind door 
de moeder gericht op de taalfunctie, met alle beschikbare technische 
middelen. Het zou wel eens kunnen blijken, dat de secundaire winst 
van deze onderneming belangrijker is dan wat men er primair mee 
voorheeft. 
Wanneer ouders bemerken dat hun kind doof is, betekent dit een zware 
slag. Het is een stukje dood. Het kind blijkt hen te ontvallen en toch is 
het daar als een levend wezen, onbewust van de ongewone situatie, maar 
ongrijpbaar in het taalcontact. Welke rol het taalcontact eigenlijk pre
cies speelt in het tot-elkaar-behoren van ouders en kinderen, laat zich 
slechts gissen. Dat het een zeer belangrijke rol is, staat vast. Dat 
dove kinderen die dat taalcontact verkrijgen via een onderwijzer in een 
dovenschool, ten gevolge van dit feit tot anders gestructureerde per
soonlijkheden opgroeien dan de horende mens, is evenzeer een feit, een 
zeer hard feit, waarvan de horende kinderen van dove ouders kunnen 
meepraten. 
Ik zie een enorm pedagogisch belang in de home-training, nl. dat de 
ouders door de home-training hun kind terugwinnen. Het zou peda-

212 



gogisch ideaal zijn, wanneer de ouders tegelijk de onderwijzers van hun 
dove kind konden zijn, voor geheel het taalwervingsproces. Maar de 
technische problemen zijn daarvoor (nog?) te groot. Ondanks de home
training belandt het kind tóch in het pseudo-gezin: het instituut. Hoe 
verhoudt zich de hometrainingsperiode tot de schoolperiode met be
trekking tot de ouder- en leerkrachtidentificatie? Wij weten het niet.!_s) 
Een speciale moeilijkheid bij de bestudering van deze vragen is het to
taal gebrek aan research. Artikelen en verslagen, geschreven door de 
opvoeders, zijn doorspekt van onbewezen beweringen. Dat ligt min of 
meer in het wezen van het opvoedingswerk. Men ,,ziet" iets, men „hoopt" 
iets, men is „overtuigd", men „propageert" en zodoende houdt men 
het pedagogisch vuur brandende. Er zou niets bereikt worden, als dit 
niet zo was. Maar een inzicht krijgt men op die manier niet. Onze 
tijdschriften staan vol van dergelijke „getuigenissen". Er is echter ook 
research nodig om tot een grotere efficiency te komen en om de op
voeders te confronteren met de pedagogische grondvragen. 
Vervolgen wij de pedagogische vraag van de rol der ouders in de school-
leeftijd, dan zien we een tot spanning geraken tussen opvoeders in de 
school en de ouders. De onderwijzers hebben gezwoegd op de com
municatiemiddelen, op de taal; de ouders zien dat niet, maar letten op 
hetgeen de kinderen met die taal doen. De klacht van de onderwijzers 
is dan: ze praten over alles, maar geen zin is goed.4) 
Men kan hierbij allerlei opmerkingen maken, zoals: Dan heeft die on
derwijzer de zin er nog niet genoeg ingehamerd; dan is het taalonder
wijs te kunstmatig geweest; dan had die onderwijzer de ouders ook meer 
bij het taalproces moeten betrekken, enz. 't Is gauw gezegd, maar doe er 
maar eens wat aan. Is er tijd voor? Wie vertelt ons wat een „natuurlijk" 
taalwervingsproces is voor dove kinderen? En kun je met die en die 
ouders wel ooit iets beginnen? 

Hoe het ook zij, de oorzaak ligt in een volkomen andere gerichtheid 
van ouders en onderwijzers. De ouders zijn natuurlijk gericht op het her
winnen van het kind en de communicatie is èlles voor hen. De onder
wijzer, die dit mogelijk maakt (I), moét gericht zijn op het communica
tiemiddel. Daar gaat bij sommigen zelf hart en ziel in zitten. Dat is dan 
een pedagogische fout, maar ook zonder dat het tot dit uiterste geraakt, 
moet de onderwijzer „on-pedagogisch" gericht zijn om zijn opgave te 
vervullen, d.w.z. gericht op de middelen. 
De grote vraag in het dovenonderwijs is, of deze noodzakelijke gericht
heid te verenigen is met een pedagogische verantwoording. Ik durf daar 
geen antwoord op te geven. 
Tot allen die onmiddellijk ,,ja" willen roepen, zou ik willen zeggen: 
Sta er nog eens even bij stil. De zaak is te belangrijk om tot onverant
woorde besluiten te komen. Die zouden wel eens kortsluitingen kunnen 
zijn. 
Ik weet ook niet of we er wel zo gelukkig mee zouden zijn als blijkt, dat 
zowel pedagogisch als technisch de dovenschool haar opgave zó zou 
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vervullen. Dat lijkt wel heel ideaal binnen de schoolmuren, maar ontstaat 
er dan niet een zeer problematische verhouding tot het gezin? Alles 
loopt tenslotte uit op de doven in de samenleving. Déar kunnen we 
zien wat de resultaten van de opvoeding zijn. Daar krijgen we ook de 
rekening van onze misslagen gepresenteerd. 
Persoonlijk heb ik het altijd een benauwende ervaring gevonden. Ner
gens is de tragiek van het doof-zijn zo acuut als in het leven van de vol
wassen doven. Het is erg gemakkelijk de schooldeur achter zich te slui
ten en de dovenwereld te vergeten. Het is al even goedkoop te beweren, 
dat men „nu", met de „moderne middelen" een generatie van doven zal 
opleiden die „gelukkiger" is. Dat moeten we nog zienl Neen, er zal 
nagedacht moeten worden, tot op de bodem van het probleem. Ik be
doel allerminst, dat we het probleem op zullen lossen. Dat kan niet, 
want de premissen zijn zodanig dat alle vraagstukken verkeerd gesteld 
zijn. Alle praktische benaderingen zijn in diepste grond pogingen om 
van een dove een horende te maken. Maar dit is nu eenmaal de realiteit. 
Neen, er is geen oplossing, maar het gaat hier ook niet om de oplossing; 
het gaat om de verantwoording. Die is bijzonder zwaar. 
Ik meen dat de tijd gekomen is om aan de verantwoordingsvraag meer 
bezinning te geven, persoonlijk, in gesprek met elkaar en bovenal in 
voortgaande dialoog met de doven zelf.5) 

H. v. Mierlo. 
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Verslag van de discussies 
rond de stellingen uit het derde taairapport 

Bij de besprekingen werd er rekening mee gehouden, dat alle punten 
in de beschikbaar gestelde tijd aan de beurt zouden komen. Elke stelling 
werd ter toelichting door een kort woordje van de gespreksleider in
geleid. 
1- De situationele aanbieding en herhaling moet het primair middel 

zijn om taalvormen tot functioneel bezit van het dove kind te maken. 
Alle aanwezigen waren het globaal genomen hiermee eens. Aan
dacht werd besteed aan de verschillende belevings- en belangstel
lingssfeer der kinderen, en de vraag werd gesteld of de door de leer
kracht gegeven taalvorm wel altijd een adequate verwoording is van 
hetgeen de kinderen individueel in hun bewustzijn hebben. Hier lig
gen zeker moeilijkheden; het streven van de leerkracht moet zijn: 
alle kinderen zoveel mogelijk dezelfde situatie te laten beleven, in 
hun bewustzijn te brengen, de interesse te wekken in de vorm van 
een gesprek, door dramatiseren en tekenen. 
Wat de situationele herhaling van bepaalde taalvormen betreft, moet 
de leerkracht niet alleen van de zich spontaan voordoende gelegen
heden gebruik maken, maar ook bewust een zekere planning ,,in zijn 
achterhoofd hebben" om opzettelijk (voor de leerkracht) situaties te 
scheppen en niet zo maar alles aan het toeval overlaten. Hij moet 
bewust zoekend bezig zijn om te kunnen herhalen en zo de taalvor
men tot functioneel bezit der kinderen te maken. In verband hier
mee werd voorgesteld in de eerste stelling te spreken van: bewust 
opbouwende herhaling, waarmee dan bedoeld werd: de situationele 
herhaling zó lang op bewuste wijze voort te zetten tot de bepaalde 
taalvorm bij het kind functioneel wordt. 

2. Het gebruik van speciale didactische middelen is voorwaarde voor 
het doen verwerven van een juist taalgebruik bij dove kinderen. In 
zijn algemeenheid was er geen enkele oppositie tegen deze stelling. 
Men zal dan ook moeten zoeken naar de school, waar geen speciale 
didactische middelen gebruikt worden bij het taalonderwijs. Grote 
verscheidenheid is er wel wat betreft de aard van die middelen en 
de wijze waarop ze in het taalonderwijs worden toegepast. 

3. Zo bv. de kwestie, die in stelling drie geponeerd wordt: het gebruik 
van deze middelen dient aanvankelijk zoveel mogelijk buitentalig te 
verlopen. Uit de discussie bleek, dat vrijwel allen hiermee instemden, 
maar toch ook met de nadruk op aanvankelijk en niet exclusief t.o.v. 
talige middelen als bv. bepaalde grammatische terminologie, die niet 
als doel op zich, maar als middel tot een beter functioneel taalge
bruik tijdig geïntroduceerd dient te worden. 

4. Bij stelling vier: „deze didactische middelen (o.a. de structuurgeba-
ren) werken niet verwarrend of vertragend op de ontwikkeling van 

215 



de woordtaai", werd met algemene instemming voorgesteld iets beter 
en voorzichtiger te formuleren: Deze didactische middelen behoeven 
niet verwarrend of vertragend te werken... 
Verder kwam hier speciaal ter sprake het gebruik van de zg. struc-
tuurgebaren. Niemand van de aanwezigen sprak zich uit als tegen
stander ervan; men zag het nut in de mogelijkheid ze te gebruiken 
als: 
— middel ter categorisering van bepaalde taalvormen, 
— middel ter correctie. 
De keuze van een structuurgebaar voor een bepaalde taalvorm is 
willekeurig. Wel was de meerderheid van mening, dat bij gebruik 
ervan in een bepaalde school eenheid van vorm gewenst zou zijn. Dit 
om dezelfde redenen als waarom in stelling: 

5. gezegd wordt: In een bepaalde school dient men zich zoveel mogelijk 
van dezelfde middelen te bedienen. Het voorkomt namelijk bij wis
seling van leerkrachten tijdverlies en mogelijke verwarring bij de 
kinderen; het is efficiënter. 

6. Bij de bespreking van stelling zes: „Het gebruik van taaiboekjes 
dient met grote omzichtigheid te geschieden" bleek, dat alle aan
wezigen hiermee instemden; verschillenden vonden de omschrijving 
veel te eufemistisch en zouden willen zeggen: het gebruik van taai
boekjes dient sterk afgeraden te worden. Niemand was voor het ge
bruik ervan in de lagere en in de middelklassen. De leerlingen 
moeten eerst over een behoorlijke taalschat beschikken. Men moet 
niet te vlug naar taaiboekjes grijpen; vooral in handen van nog on
ervaren leerkrachten dreigt het gevaar van verbalisme en formalis
me en komt de taaiwerving in het gesprek in gevaar. Is gebruik van 
taaiboekjes verantwoord in hogere klassen, dan dienen ze aangepast 
en deskundig gebruikt te worden. 

7. Nog slechts weinig tijd kon besteed worden aan de laatste stelling: 
Woordgroepen categoriseren en alzijdig laten waarnemen als syntac
tische eenheden, is zeer belangrijk voor de zinsbouw. Na een korte 
toelichting op de betekenis van deze stelling bleek, dat allen het in 
zijn algemeenheid met deze omschrijving eens konden zijn. 
Wat niet wil zeggen, dat de praktische toepassing ervan bij allen een 
zelfde beeld te zien zou geven. Immers, dit is weer sterk afhankelijk 
van de waarde die men toekent aan de verschillende componenten 
der multi-sensorische oefening der woordgroepen, van een bepaalde 
prioriteit enz. 
Hierop kon niet meer uitgebreid worden ingegaan. 

Br. JOZEFO DASSEN 

N.B. Hartelijk dank aan de rapporteurs. 
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Notulen van de Algemene Vergadering, 

GEHOUDEN OP 21 OKTOBER 1966 IN HET 
EVERT KUPERSOORD TE AMERSFOORT 

Om twee uur opent de Heer Pille de Algemene Vergadering met een 
welkomstwoord tot de aanwezigen, waarna de Ingekomen stukken en 
Mededelingen ter sprake komen. 
Van het Ministerie van O. en W. is een circulaire ontvangen waarin 
wordt medegedeeld dat het Ministerie in verband met de financiële 
positie geen garantie kan geven met betrekking tot de subsidie van de 
Studie-conferentie 1967. 
Indien de subsidie wordt verminderd, zal dit vanzelfsprekend conse
quenties hebben voor de deelnemers aan de conferentie betreffende de 
bijdrage. Ruim tevoren zullen de leden hier nader over worden inge
licht. 
Voorzitter deelt mede, dat er contact is opgenomen met het Minis
terie van O. en W. èn met de A.B.O.P. over de bevoegdheden van leer
krachten aan onze scholen. Het betreft die leerkrachten die op 1 januari 
1965 tien jaar in dienst waren bij ons onderwijs en in het bezit waren 
van het diploma Logopedie en Akoepedie. Voor hen zal een poging 
worden gedaan eenzelfde regeling te krijgen als voor de leerkrachten 
bij het onderwijs aan debielen, nl. het instellen van een Urgentie-leer
gang afgerond met een examen. Degenen die hieraan voldaan zullen 
hebben kunnen dan in aanmerking komen voor de volledige salariëring 
zoals die door het Departement is vastgesteld. 
Leden die hiervoor in aanmerking denken te komen, dienen zich zo 
spoedig mogelijk te melden bij het Secretariaat, zodat contact kan wor
den opgenomen met het Seminarium voor Orthopaedagogiek. Een en 
ander is vanzelfsprekend afhankelijk van de toezeggingen welke het Mi
nisterie zal doen. 
De volgende mededeling betreft een verzoek van de Sectie Ulo-onder
wijs. In verband met de problemen verbonden aan de nieuwe onder
wijswet (Mavo) is het noodzakelijk dat de leerkrachten aan ons ulo-
onderwijs zoveel als nodig is bij elkaar kunnen komen zodat deze vorm 
van onderwijs niet ten achter zal komen. Het bestuur stelt voor verte
genwoordigers van dit onderwijs volmacht te geven zo vaak bijeen te 
komen als hun noodzakelijk lijkt. De Algemene Vergadering gaat met 
dit voorstel accoord. 

Notulen van de A.V. d.d. 29 oktober 1965. Deze notulen zijn gepubli
ceerd in het Tijdschrift van februari 1966. 
Voorzitter vraagt of er aanmerkingen zijn op deze notulen. De Verga
dering blijkt er mee accoord te zijn zodat ze worden goedgekeurd. 

Het jaarverslag van de secretaris over 1965 wordt hierna voorgelezen. 

217 



Niemand heeft aanmerkingen. Het verslag wordt door de A.V. goed
gekeurd. 

Jaarverslag Penningmeester: In een financieel overzicht dat de leden voor 
de aanvang der vergadering ontvingen (zie achter de notulen van deze 
vergadering) kon men zien welke de uitgaven en baten der Vereniging 
waren. Geen van de leden heeft hierop aanmerkingen, zodat ook dit fi
nancieel jaaroverzicht door de A.V. wordt goedgekeurd. De kascontrole
commissie die voor het jaar 1965 de boeken controleerde geeft bij mon
de van de Heer A. B. den Hollander, Leiden, verslag over deze controle. 
Hij stelt voor Mej. Vermeulen décharge te verlenen over het boekjaar 
1965. 
Onder dankzegging aan de commissie wordt dit voorstel door de A.V. 
onder applaus overgenomen en geaccepteerd. 

Benoeming nieuwe kascontrole-commissie. 
Voor het boekjaar 1966 zal de Prof. H. Burgerschool de controle op zich 
nemen, nl. Mevr. N. Gelijns-Moleman en de Heren K. W. Kortschot en 
G. Sluijter. 

Vaststelling volgende conferentie. 
Alvorens hiertoe over te gaan meent de Heer Pille iets te moeten zeggen 
over de conferentie 1966. Het programma was nu, wat betreft de sectie
besprekingen, minder gebonden dan vorig jaar. Hij meent dat, uit hetgeen 
zijdelings te vernemen was, men over het algemeen toch meer voelt voor 
vastomlijnde onderwerpen ter bespreking. Heer Pille merkt op dat de 
vrijere keuze vorig jaar was voorgesteld en zal het daarom op prijs stel
len tijdens de rapportage van de besprekingen te horen hoe men hier
over denkt. 
Betreffende de volgende conferentie deelt de Voorzitter mee dat in 1967 
de twintigste conferentie zal worden gehouden, samenvallend met het 
15-jarig bestaan van de Vereniging. Om deze reden wil de Heer Pille 
voorstellen de conferentie in ,,het oude pakje" te steken, d.w.z. een serie 
inleidingen. Gedacht wordt aan een aantal lezingen over de huidige stand 
van zaken betreffende de wetenschappen met betrekking tot ons werk. 
De Heer Delhez vraagt of het niet weer een stap terug is buitenstaanders 
over ons werk te laten spreken. Heer Pille merkt op, dat het zeker niet de 
bedoeling is de inleiders over ons werk te laten praten maar over hun 
eigen wetenschappelijk onderwerp. Hij denkt hierbij bv. aan de oor-, 
neus-, keelheelkunde, de operatietechnieken bij gehemelteafwijkingen. 
Heer Delhez gaat hiermee accoord. 
De Heer Oordijk vraagt of het bij deze conferentie niet wenselijk is even
tueel buitenlanders uit te nodigen. Heer Pille antwoordt hierop dat dit in 
principe zijn goedkeuring heeft. Het zal echter op grote financiële bezwa
ren stuiten waardoor dit voorstel niet uitvoerbaar zal blijken. 
Als data worden voorgesteld: 26 en 27 oktober 1967, weer in het Evert 
Kupersoord. Deze data zijn voorafgaand aan de week waarin 1 november 
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valt, dus de Herfstvakantie. Aangezien hiertegen geen overwegende be
zwaren zijn wordt dit voorstel aangenomen. Betreffende het avondpro
gramma wil het bestuur gaarne de medewerking van eigen krachten. Om 
een en ander in de hand te houden is het gewenst de organisatie van het 
avondprogramma te laten voorbereiden door een kleine feestcommissie. 
Voorgesteld worden de Heren Grendel, Geilleit, Goossens, Decates en 
Breve. Verder wordt nog de naam van de Heer Van der Lijcke genoemd 
terwijl ook de vraag gesteld wordt waarom het alleen maar Heren moeten 
zijn. Voorzitter deelt mee, dat dit niet moét en zegt gaarne suggesties 
hieromtrent te ontvangen. Het lijkt voldoende als deze commissie uit drie 
leden bestaat. De samenstelling zal bekeken worden. 

Rondvraag. 
De Heer van der Engh deelt mede dat het „Rapport Van Houte" is ver
schenen. Naar aanleiding hiervan vraagt Hr. V.d. E. waarom in de no
tulen van vorig jaar tóch getallen zijn genoemd terwijl dit niet wenselijk 
was. Hr. Breve belooft voorkomen hiervan! 
Verder vraagt Hr. V.d. E. hoe het staat met de diploma's. Het blijkt name
lijk dat er van enige eenheid geen sprake is. Kan hieraan iets worden 
gedaan? Heer De Vries en Heer Verschoor brengen naar voren, dat hier
over reeds onderhandeld wordt en dat er nog uitvoerig over gesproken 
moet worden. Er liggen grote problemen, die o.a. reeds door een commis
sie, t.w. de Heren Andreae, Cok, Delhez en Verschoor, onder de loupe 
worden genomen. 
Naar aanleiding hiervan merkt de Heer Hesse op dat deze commissie 
t.a.v. de salarissen reeds werkzaam is. Laat die Commissie dan doorgaan 
hiermee. 
Aldus wordt besloten. 

De Heer Van der Lijcke deelt mede dat de Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden het plan heeft een enquête te houden onder slechtho
renden van ong. 20-25 jaar. De bedoeling is door deze enquête tot inzicht 
in de verlangens van deze slechthorenden te komen om zo mogelijk hier
aan te kunnen voldoen. Genoemde Vereniging zal het op prijs stellen als 
een van de leden van onze Vereniging bereid is in de enquête-commissie 
zitting te nemen. 

Tenslotte heeft de Heer Pille nog een punt voor de rondvraag. Vorig jaar 
was in de Algemene Vergadering besloten, dat de Redactie van het Tijd
schrift voor de sectie slechthorenden zou worden gevormd door leden 
van de Prof. H. Burgerschool en de Mgr. Hermusschool. Dit was echter 
een voorstel voor de duur van één jaar. De vraag is nu of de Algemene 
Vergadering accoord gaat met het handhaven van de huidige situatie, dit 
onder voorbehoud van instemming van de betrokken redactieleden. Bij 
monde van de Eindredactrice, Mevr. Gelijns-Moleman, blijkt dat de redac
tie geen bezwaar heeft. Door applaus deelt de A.V. mee geen wijzigingen 
te wensen in de samenstelling van de redactie. Voorzitter voegt hieraan 
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toe, dat de redactie echter alleen goed kan werken als de leden door 
middel van kopij hun medewerking verlenen, (applaus!) 

Om tien over drie sluit Hr. Pille de vergadering nadat hij hiervoor een 
hartelijk woord van welkom sprak tot de Hoofdinspecteur van het buiten
gewoon lager onderwijs, de Heer N. Y. Vlietstra, welk welkom door de 
leden met een spontaan applaus werd onderstreept. 

A. BREVE 
secretaris 

Jaarverslag 
VAN DE „VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET 
ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDE EN SPRAAKGE-
BREKKIGE KINDEREN IN NEDERLAND" OVER HET 
VERENIGINGSJAAR 1965 

Dames en Heren, 

Gaarne wil ik dit Jaarverslag beginnen met enige opmerkingen over het 
ledenaantal. Misschien kunt U zich nog herinneren dat het aantal leden 
op 31 december 1964 179 bedroeg. In 1965 bereikten we weer een 
mijlpaal doordat in dit jaar het aantal leden de 200 passeerde. Waren wij 
een „Femina" of iets dergelijks, dan zou de tweehonderdste bezoeker op 
een koelkast of een reisje naar Majorca zijn onthaald. Wij zijn echter 
maar nuchtere schoolwerkers en zien het feit niet als een prestatie doch 
als louter toeval voor de onbekende tweehonderdste. Wat echter wel als 
belangrijke factor hieruit is te destilleren, is het feit dat onze Vereniging 
in zijn betrekkelijk kort bestaan vier maal zo groot is geworden, hetgeen 
inhoudt dat ons onderwijs een enorme groei heeft ondergaan. En tóch 
zullen we in de zeer nabije toekomst ook weer uit dit Conferentie-oord 
gegroeid zijn. 
Op 31 december 1965 bedroeg het ledenaantal 217. 

Uw bestuur kwam in 1965 drie keer bijeen voor vergaderingen. Daar
naast waren er vanzelfsprekend regelmatig contacten in het Dagelijks 
Bestuur. 
Op 5 maart werd te Utrecht vergaderd. Onderwerpen van bespreking wa
ren o.a. de conferentie 1965, opleiding leerkrachten en het Maatschap
pelijk Werk. Op dit laatste punt zal ik nader terugkomen. 
Tijdens deze vergadering werden de plannen voor de Conferentie 1965 
nader besproken en uitgewerkt. Betreffende de financiële kant kon reeds 
worden medegedeeld dat de aanvrage tot verdubbeling van de subsidie 
van het Ministerie, nl. van f 1000,— tot ƒ2000,—, na bespreking en cor
respondentie via de Heer Baur tot een gunstig resultaat had geleid. 
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Op 11 maart had te Utrecht een bespreking plaats met de Heer A. 
Linde van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
en vertegenwoordigers van ons bestuur nl. de Heren Bosman, Decates, 
Geilleit, Pille, Verschoor en ondergetekende. Deze bijeenkomst was be
legd op verzoek van de Heer Linde omdat de afwerking van het Maat
schappelijk Werk „vast zat". Oorzaak was het in gebreke blijven van ver
schillende schoolbesturen met betrekking tot het aanvragen van subsidie 
voor het aanstellen van een Maatschappelijk Werker. Slechts vijf scholen 
hadden hun aanvrage ingediend. Daardoor kon het Ministerie de kwestie 
niet afronden. De Heer Linde stelde na uitvoerige besprekingen voor nog
maals een schrijven van onze Vereniging te doen uitgaan naar die scho
len die nog niet hadden gereageerd. Vervolgens zou dan het Ministerie 
alle besturen van de daarvoor in aanmerking komende scholen én de 
voorzitter en secretaris van onze Vereniging uitnodigen voor een bespre
king ten Departemente, zo gauw mogelijk na de zomervakantie. 
Deze vergadering werd gehouden op 17 september 1965 onder voorzit
terschap van Mr. Goedmakers van het Ministerie. Vele bestuursleden van 
diverse scholen, al dan niet ter zake kundig, waren op deze bespreking 
aanwezig. In totaal waren elf scholen vertegenwoordigd. Op deze verga
dering kwam duidelijk naar voren welke mogelijkheden er zijn voor het 
maatschappelijk werk aan onze scholen en welke eisen het Ministerie daar
aan zal stellen. In het kader van dit jaarverslag zou het te ver voeren 
hier uitvoerig op in te gaan. Ik wil volstaan met het uiteindelijk resultaat: 
het Ministerie staat zeer positief tegenover onze verlangens en is bereid de 
consequenties daarvan te aanvaarden, zij het dan natuurlijk onder door 
haar te stellen voorwaarden. 

Ik mag dit onderwerp afsluiten met de opmerking, dat ondanks sceptische 
opmerkingen van enige schoolbesturen, onze Vereniging hier een voldoe
ning gevend resultaat heeft bereikt. Een resultaat dat bereikt kon worden 
doordat we min of meer een vertegenwoordigend lichaam konden zijn 
voor het Ministerie. Onze taak is hier nu ten einde. Dat elk schoolbestuur 
nü spreke... 

Studie-conferentie 1965. 
De studie-conferentie werd in 1965 gehouden op 28 en 29 oktober. 
In verband met het feit dat „Woudschoten" te klein voor ons was gewor
den, waren we dit jaar te gast in het Evert Kuperoord te Amersfoort. 
Het aantal deelnemers bedroeg 189. 
Het programma week sterk af van wat we tot nu toe gewend waren. Na 
de gebruikelijke ontvangst met koffie en de officiële opening gaf de Heer 
Pille een uiteenzetting over de aard van de conferentie. Door het houden 
van sectiebesprekingen over de diverse facetten van ons onderwijs hoop
ten we een beter onderling contact te bereiken dan door het houden van 
inleidingen mogelijk is. De deelnemers hadden tevoren kunnen opgeven 
aan welke soort gespreksgroep zij wensten deel te nemen. De volgende 
indeling was namelijk gemaakt: 1. Kleuteronderwijs. 2. Aanvangsgroepen. 
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3. Middengroepen. 4. Eindgroepen. 5. Het onderwijs aan spraakgebrek-
kigen. 6. Het Ulo-onderwijs. 7. De Logo-akoepedie. 
Hoewel het de bedoeling was de gespreksgroepen niet groter te maken dan 
ongeveer 25, bleek dit niet mogelijk. De sectie Middengroepen bijvoor
beeld bestond uit ruim vijftig deelnemers. Zo waren er verschillende af
delingen die voor een goed onderling contact eigenlijk te groot waren. 
Dit neemt niet weg dat er uitvoerig gediscussieerd werd en diverse sys
temen soms scherp tegenover elkaar gesteld konden worden. Van elke 
gespreksgroep werd een verslag gemaakt en deze verslagen, in totaal dus 
zeven stuks, werden in de middag van de 29e oktober voorgelezen en ter 
discussie gesteld. 
Alle verslagen, voorafgegaan door de opening van en toelichting op de 
Conferentie voor de Heer Pille, werden in de Tijdschriften van december 
1965, februari en augustus 1966 gepubliceerd. 
Uit deze verslagen blijkt dat nuttige en voor velen leerzame besprekingen 
hebben plaatsgevonden. De enige klacht die algemeen naar voren kwam 
was: we hebben veel te weinig tijd, we moeten nog vele onderwerpen be
spreken waaraan we nu niet konden toekomen. 
Het bestuur kon dit niet anders zien dan: een zeer gunstig teken en: we 
moeten op de ingeslagen weg voortgaan. 
Het avondprogramma werd dit jaar eens niet verzorgd door uitsluitend 
eigen krachten. Nadat Mejuffrouw Van Eldik op sublieme wijze haar bij
drage had verzorgd en de Heer Schaap had gegoocheld kregen we een 
vlot, geestig cabaret voorgeschoteld door het Amsterdams Onderwijzers-
cabaret ,,Frik-a-Frak". Allen die hierbij aanwezig waren hebben intens ge
noten. Tot slot van het avondprogramma verzorgden de Dames van de 
Mgr. Hermusschool uit Amsterdam op uitstekende wijze gecostumeerd 
enige Hongaarse dansen. 
Van het resterende gedeelte der Conferentie, nl. de Algemene Vergadering 
kunt U de notulen lezen in het februari-nummer 1966 van het Tijd
schrift. 

Tenslotte zij nog vermeldenswaard dat Uw Vereniging vertegenwoordigd 
was in de Commissie ter voorbereiding van het Congres 1966 voor het 
gehandicapte kind. Dit congres was georganiseerd ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van de Heer Vlietstra. Een op zichzelf verheugend 
feit dus, waar echter al direct een minder tot vreugde stemmende realiteit 
uit naar voren is te halen, nl. dat vijf jaren soms zo ontzettend vlug voor
bij zijnl 

Dames en Heren, hierbij wil ik het overzicht van de werkzaamheden van 
Uw vereniging in het jaar 1965 beëindigen. Waar er vooral in dit jaar vrij 
veel nieuwe leden zijn gekomen is het wellicht nuttig te besluiten met de 
volgende opmerkingen: 
Uw bestuur is en blijft gevoelig voor suggesties, 
Uw Tijdschrift zal kopij ten zeerste op prijs stellen. 

A. BREVE 
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Verslag Sectiebespreking Eindgroepen 2 

Aan de orde werd gesteld het onderwerp: 
Aansluiting van het eindonderwijs op: 
A. Voortgezet onderwijs 
B. Vakonderwijs 
C. Plaatsing in de maatschappij. 

A. Aansluiting van het eindonderwijs op het voortgezet onderwijs. 

In het verleden, zo'n tien jaar terug was het prachtig als een kind van de 
S.H. lagere school naar het U.L.O. kon gaan en het diploma kon behalen. 
Het is gebleken, dat verschillende scholen voor U.L.O. aan S.H. kinderen, 
gezien hun examenresultaten, het bewijs hebben geleverd, dat het S.H. 
kind in deze niet achter hoeft te staan bij het goed horende kind. 
Uit de vergadering bleek echter de wenselijkheid, dat naast de mogelijk
heid van het behalen van de U.L.O.-diploma's, een voortgezette, praktisch 
gerichte opleiding wordt gecreëerd. 
Hierbij werd vooral gedacht aan die kinderen voor wie het 1.8. onderwijs 
beslist geen eindonderwijs mag zijn, maar voor wie het gehele U.L.O.-
programma een te zware opgave zou zijn. 
Algemeen was men van mening, dat hierbij oriëntatie óp en contact mèt 
het bedrijfsleven nuttig zou kunnen zijn om te komen tot een verantwoord 
onderwijsprogramma. 

Plaatsing bij het voortgezet onderwijs stelt aan het eindonderwijs op de 
1.8. de volgende voorwaarden: 
1. Van de kinderen moet geëist worden, dat ze het gewenste peil tot het 

volgen van voortgezet onderwijs bereikt hebben. Hierbij speelt ook de 
instelling van het kind een grote rol. 

2. Plaatsing zou dienen te geschieden in overleg met de ouders, na voor
afgaande bespreking tussen de leerkrachten van de eindgroep, het 
hoofd van de U.L.O.-afdeling, de schoolpsycholoog en de nazorgambte
naar. 

Het geheel kan niet slagen zonder een voortdurend contact tussen afdeling 
voortgezet onderwijs en de lagere school. 

B. Aansluiting eindonderwijs op het vakonderwijs. 

Het bleek, dat plaatsing geschiedde op diverse vakscholen voor jongens 
en/of meisjes. 
De L.T.S. trekt het grootste aantal leerlingen tot zich. 
Verschillende wegen kunnen bewandeld worden om tot plaatsing te komen. 
1. Part-time onderwijs, (symbiose) 
Het waardevolle hiervan is: 
a. Band met de school wordt niet direct verbroken. 
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b. De overgang naar het nieuwe milieu verloopt geleidelijk. 
c. Terugkeer naar het oude milieu blijft mogelijk. 
d. De vakman heeft de gelegenheid te constateren of een jongen voor 

een bepaald beroep geschikt is. 
Voorwaarde is een nauw contact tussen S.H. school en vakschool waar 
de kinderen part-time onderwijs volgen. 
Tot part-time onderwijs wordt besloten na overleg van de leerkrachten 
eindonderwijs met psycholoog, k.n.o.-arts, schoolarts en nazorgambtenaar 
en bespreking met de ouders. 
Tot definitieve plaatsing wordt overgegaan na bespreking in het team en 
verkregen instemming van de ouders. 

2. Directe plaatsing op vakscholen. 
Ook hierbij is het noodzakelijk, dat er een voortdurend contact wordt 
onderhouden tussen S.H. school en vakschool. 
In dit verband werd ook genoemd het belang van een avondschool voor 
oud IJ. als studiebegeleiding wenselijk gebleken is. 

Het peil van de l.l. moet zodanig zijn, dat vakonderwijs met vrucht kan 
worden gevolgd. Ook hier speelt de instelling, de bereidheid to t . . . een 
grote rol. 

C. Aansluiting eindonderwijs op plaatsing in de maatschappij. 

Hierbij werd gedacht aan een systeem van geleidelijke overgang, b.v. in 
de vorm van part-time werken in een bedrijf of via een beschutte werk
plaats. 
Voorwaarde bij plaatsing in de maatschappij is in de eerste plaats een 
goede werkinstelling. 
Voorlopige en definitieve plaatsing geschieden na overleg in het team en 
bespreking met de ouders. 

Slotopmerkingen. 

1. In het belang van het kind moet tijdig contact opgenomen worden met 
de ouders om hen in te lichten over de eventuele mogelijkheden voor 
hun kind, zodat zij zich in positieve zin achter de te volgen aanpak stellen. 
2. Uit de vergadering kwam naar voren, dat vertegenwoordigers van 
kleine scholen meenden een zoals boven geschetste werkwijze niet te 
kunnen realiseren. 
Daartegenover stond de mening van de vertegenwoordiger van één van 
deze kleinere scholen, dat een verwezenlijking van een dergelijk program
ma primair afhankelijk is van het aanknopen van relaties met nazorg
instanties, vakscholen, verenigingen, enz. 
Verder werd opgemerkt, dat ook de grotere scholen één en ander niet 
cadeau hebben gekregen, maar dat dit met veel moeite is verworven. 
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Sectie-rapport logo-akoepedie 
AMERSFOORT, OKTOBER 1966 

Als onderwerp van bespreking werd gekozen de logopedische aanpak bij 
de kleuters. 
In het algemeen wordt begonnen met de aandacht van het kind te richten 
op geluiden met behulp van eenvoudige muziekinstrumentjes b.v. een ra
tel, een toeter, een fluit. Na enige tijd gaat het geluid betekenis krijgen 
voor het kind. Tegelijk met dit richten van het gehoor op geluid, moet het 
brabbelen gestimuleerd worden, om van daaruit tot een begin van de 
woordenschat te komen. Aan de hand van voorwerpen, later plaatjes, ont
staat de begripsvorming. 
Over de vraag of hoortraining bij kleuters gewenst is, liepen de meningen 
nogal uiteen. 
Vanuit de aangebrachte woordenschat kan een aanvang worden ge
maakt met de taalopbouw, b.v. in eenvoudige korte zinnetjes en het ant
woorden op vragen. 
In de aanvangsperiode ligt het accent niet op de articulatie-oefeningen. 
Dit wordt in de hogere groepen grondig aangepakt met ondersteuning 
van het schriftbeeld. 

Wat betreft de articulatie, blijkt het aanbrengen van de nasalen nogal wat 
moeilijkheden op te leveren omdat bij kleuters de neusweg dikwijls belem
merd is door veelvuldige verkoudheden. 
Het belang van het tijdig aanleren van de juiste manier van neussnuiten 
en van een goede ademhalingstechniek werd hierbij onderstreept. 

Vervolgens kwam ter sprake de samenwerking tussen logopediste en leer
krachten. 
Wat is de speciale taak van de logopediste en wat verwachten de leer
krachten van haar? 
Over het algemeen was men van mening dat de logopediste zich hoort in 
te passen in het schoolteam, waardoor het kind in zijn taalontwikkeling 
optimale steun krijgt. Het zal dus nodig zijn, dat de logopediste op de 
hoogte is van de werkzaamheden in de klassen om zodoende aan te kun
nen passen aan het niveau van het kind. 
Sommige leerkrachten blijken deze samenwerking niet voor te staan om
dat zij het zien als inmenging in hun werkzaamheden. 
De persoonlijkheid van èn leerkracht èn logopediste speelt hier natuurlijk 
een grote rol. 
Op de tweede bijeenkomst werd hoofdzakelijk en zeer geanimeerd ge
sproken over de problemen rond de aanpak van het spraakgebrekkige 
kind. 

Ook het audiologisch aspect werd onder de loep genomen. De erva
ringen van de verschillende scholen met apparatuur, aanpassing van toe-
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stellen en kontakten met een audiologisch centrum werden uitgewisseld. 

Aan het einde van de besprekingen kwam tenslotte de suggestie naar vo
ren om bij een volgende conferentie ev. de logopedisten bij andere groe
pen in te delen, mits het centrale thema voor de logopediste van belang 
is. En als tweede suggestie: 
mocht een volgende conferentie ev. weer op dezelfde wijze georganiseerd 
worden, dan zouden wij willen voorstellen om in de sectie logopedie de 
discussie te voeren aan de hand van enkele concrete gevallen dierepre-
sentabel zijn voor een bepaalde groep kinderen. 

Mgr. Hermusschool H. COLPAERT 
Amsterdam, Pr. Irenestr. 94. logo-akoepediste 

Verslag van de sectie U.L.O. 

Voor de U.L.O.-groepen is het erg belangrijk zich te beraden over het 
in werking treden van de Mammoetwet. Het U.L.O. als zodanig zal ver
dwijnen, maar wat dan. 
Als min of meer deskundige op dit gebied, geldt in Amsterdam de heer 
Tazing, hoofd van een U.L.O.-school. Hij is nauw betrokken geweest 
bij het stichten van de Scholengemeenschap Osdorp en werd bereid ge
vonden hierover voor ons een inleiding te houden. De heer Tazing 
verwacht, dat, als in 1968 de Mammoetwet in werking treedt, het nog 
ongeveer tien jaar zal duren, voor de inleidende periode achter de rug 
zal zijn. 
Hij noemde verschillende voordelen van de scholengemeenschap, o.a. 
Alle vormen van voortgezet onderwijs vallen dan onder één wet. Het 
U.L.O. zal dan losgemaakt zijn uit het L.O. Er is dus hoop op weg
neming van de discrepantie tussen U.L.O. en M.O. 
De verschillende vormen van voortgezet onderwijs zullen beter op el
kaar afgesteld raken; hierdoor zal de doorstroming van de leerlingen in 
de verschillende richtingen, zowel verticaal als horizontaal, gemakke
lijker gebeuren. 
Een leerling zal dus de kans hebben van onderwijsrichting te verande
ren. Momenteel bestaat deze mogelijkheid ook, maar in de scholenge
meenschap zal dit gemakkelijker kunnen, omdat hier de zaak intern 
geregeld kan worden. 

Hierna praatte de heer Tazing over de brugklas der scholengemeen
schap, waarbij hij o.a. opmerkte dat tijdens dit jaar bepaald wordt, wel
ke richting het kind verder zal gaan. 
Het belangrijkste voor ons was echter: 
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de omzetting U.L.O.-M.A.V.O., waarbij twee aspecten naar voren tre
den: a. didactisch (weinig verandering) b. organisatorisch (vanwege 
de kern- en keuzevakken zullen er meer mogelijkheden komen). Voor 
de didactische kant gaf de heer Tazing het advies ons licht eens op te 
steken bij de verschillende pedagogische centra. (Algemeen pedagogisch 
centrum; Kath. pedagogisch centrum). 

Na de theepauze werden verschillende vragen behandeld, o.a. Welke 
talen worden in de brugklas wel, welke niet gegeven? Antw.: Frans is 
imperatief voorgeschreven, maar na het eerste jaar is keuze mogelijk. 
Wat het examen betreft: het streven is te komen tot een schoolexamen 
met landelijke opgaven. (Zoals nu bij het M.O.). 
Op de vraag of de schriftelijke examens van onze candidaten speciaal 
kunnen worden bekeken, antwoordt de heer Klaasen, dat dit nooit ge
beurd is, omdat we de kinderen opleiden tot een volwaardig examen. 
Wel werd er nogmaals op gewezen, dat het erg belangrijk is bij de mon
delinge examens aanwezig te zijn om in NOOD-gevallen te kunnen hel
pen. Het is echter aan de examinatoren om de candidaten te onder
vragen en eruit proberen te halen wat erin zit. 

Hierna kwam de U.L.O.-sectie tot de conclusie, dat het erg belangrijk 
zou zijn als U.LO.-groep meer bij elkaar te komen, vooral met het 
oog op de grote veranderingen, die de nieuwe wet en het voortgezet 
onderwijs met zich meebrengt. 

R.TUIN 
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Neurologische aspecten van kernicterus 
LEZING TIJDENS DE 6DE „DAG DER AKOEPEDIE" 
DOOR DR. J. WILLEMSE, NEUROLOOG, UTRECHT 

Kernicterus ontstaat bij de pasgeborene, wanneer in de bloedbaan grote 
hoeveelheden vrij bilirubine circuleren. 

Achtereenvolgens zal worden besproken: 

1. De oorzaken van bilirubinemie met een nadere uiteenzetting over 
het resus-antagonisme. 

2. In welke hersengebieden de bilirubine neerslaat. 
3. Het klinisch neurologisch syndroom van kernicterus. 
4. Enige opmerkingen over de patho-fysiologie. 

Daarna wordt in het kort een patiënt gedemonstreerd en tenslotte 
wordt een enkel woord gewijd aan: 

5. Profylaxe en therapie. 

Bilirubinemie 

Grote hoeveelheden vrij bilirubine in de bloedbaan kunnen bij de pas
geborene dus kernicterus veroorzaken. Dit bilirubine wordt gevormd 
bij de afbraak-hemolyse van rode bloedcellen. 
Rode bloedcellen hebben bij de gezonde mens een beperkte levensduur. 
Zij worden voortdurend afgebroken en nieuwe worden in het beenmerg 
aangemaakt. Het bij deze fysiologische hemolyse verkregen bilirubine 
wordt naar de lever getransporteerd, daar gebonden aan glucuronzuur 
(het gebonden bilirubine) en vervolgens uitgescheiden met de gal via 
het darmkanaal. 

Ophoping van vrij bilirubine in de bloedbaan kan dus twee oorzaken 
hebben: 
1. pathologisch versterkte hemolyse; 
2. bindingsstoornis in de lever. 

Hemolyse -*• BILIRUBINEMIE <- leverfunctie-stoornis. 

Het schema geeft een overzicht van ziekten die gekenmerkt worden door 
hemolyse en van andere ziekten die gepaard gaan met onvoldoende 
binding, d.w.z. eliminatie van het vrije bilirubine. 

Bloedgroep-incompatibiliteit (Resus, ABO etc.) 

Intoxicaties (vit. K) 

Icterus neonatorum (prematuren) 

Congenitale hemolytische anemieën 

Sepsis neonatorum 
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Hemolyse 

i 
VRIJ BILIRUBINE 

(gebonden aan albumine) 

-» Hersenen 

Vetweefsel 

Gebonden Bilirubine (-glucuronide) 
(lever) /v 

I 
Uitscheiding via de darm 

Sulfaprep. 
(gantrisine) 

Intoxicaties 

Steroïden 
Salicylaten 
Chloramfenicol 
Fenacetine 

Icterus van Crigler en Najjar 

Toxoplasmose 

Cytomegalie 

Sepsis neonatorum 

Icterus neonatorum (prematuren) 

Uit dit overzicht blijkt wel, dat de etiologie van kernicterus gecompli
ceerd is en dat men bij een patiënt met neurologische stoornissen na 
kernicterus niet zonder meer mag veronderstellen, dat resus-antagonisme 
de boosdoener was. 
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Resus-antagonisme 

Toch zal ik nu het resus-antagonisme (resus-incompatibiliteit; kort 
bespreken, omdat deze ziekte tot de belangrijkste oorzaken van kern-
icterus kan worden gerekend. De stoornis ontleent zijn naam aan een 
dierexperiment met de erythrocyten van de Rh-aap. Werden deze ery
throcyten ingespoten bij konijnen, dan werden in het bloed van de 
konijnen anti-lichamen gevormd. 
Dit serum — met de z.g. resus-antilichamen — kan de erythrocyten van 
sommige mensen tot agglutinatie (samenklontering) brengen. Men 
noemt deze mensen resus-positief; degenen bij wie agglutinatie uitblijft: 
resus-negatief. 

De rh-factor bij de mens is een erfelijke factor, gebonden aan genen. 
Deze genen zijn dubbel aangelegd, op overeenkomstige plaatsen van 
twee chromosomen, waarvan de mens er 46 heeft, nl. 23 paren. 

De overerving geschiedt volgens de wet van Mendel. Op het schema 
ziet U de combinatiemogelijkheden. „R" is de resus-factor; ,,r" betekent 
afwezigheid van deze factor. Men spreekt van homozygoot-rh-pos. wan
neer beide genen door de rh-factor zijn bezet, van heterozygoot-rh-pos. 
indien slechts één gen door de rh-factor wordt bezet. Eén rh-factor (R) 
per gen-paar is voldoende om rh-positief te zijn, omdat de rh-factor 
dominant is. 

Het gaat hier nu om de combinatie van een rh-neg. vrouw met een rh-
pos. man, waaruit een rh-pos. kind geboren wordt. Is de man homo-
zygoot, dan is 100% der kinderen pos.; is de man heterozygoot, dan 
bedraagt dit percentage 50. 

RR rr Rr rr 

Rr 
rh-pos 
100% 

Morbus hemolyticus neonatorum 

Een rh-negatieve vrouw, die zwanger is van een rh-positief kind, vormt 
tegen de erythrocyten van dat kind antilichamen (immunisatie). Het 
contact tussen het moederlijk lichaam en de kinderlijke erythrocyten 
loopt via de placenta, die kinderlijke erythrocyten in kleine hoeveel
heden doorlaat. 

De bij de moeder gevormde antilichamen passeren eveneens de placen-

Rr 
rh-pos 

5 0 % 

rr 
rh-neg 

5 0 % 
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ta in omgekeerde richting naar het kind en tasten daar de erythrocyten 
van het kind aan, waardoor hemolyse optreedt. 

Toch heeft niet ieder rh-pos. kind van een rh-neg. moeder bij de ge
boorte ziekelijke verschijnselen. Zij verschijnen dikwijls eerst bij het der
de en latere kinderen . 
Hierin speelt o.a. de mate van antilichaam-vorming een rol. Doorgaans 
worden de antilichamen eerst in grote hoeveelheid gevormd, nadat de 
moeder herhaaldelijk in contact is geweest met rh-pos. erythrocyten, dus 
na enige zwangerschappen. Maar ook bloedtransfusies met rh-pos. ery
throcyten, om welke reden dan ook, zelfs in de kinderjaren aan de 
moeder toegediend, kunnen een met zwangerschap identiek effect heb
ben: het in gang zetten van antilichaam-vorming. 

De ziekteverschijnselen die bij de pasgeborene optreden, samengevat 
onder de naam Morbus hemolyticus neonatorum, kunnen onder één 
noemer worden gesteld: de vernietiging van erythrocyten-hemolyse-
door tégen hen gerichte antilichamen. 

1) Anaemie gravis -»• decompensatio cordis +- hydrops foetalis -> evt. 
intra-uteriene vruchtdood. 

2) Icterus gravis (geelzucht) gecompliceerd door kernicterus. 

Localisatie van kernicterus 

Het vrije bilirubine zet zich voornamelijk af in de weefsels die veel vet 
bevatten: het onderhuidse vetweefsel en de hersenen. 
Naarmate er minder onderhuids vetweefsel is (prematuren) wordt in 
de hersenen meer bilirubine gedeponeerd, waardoor de beschadiging 
ernstiger is. De hersenen hebben een natuurlijke bescherming tegen 
vergiften — het bilirubine is ook als een vergift te beschouwen — die 
in het bloed circuleren, de z.g. bloed-liquor barrière. Het is evenwel 
waarschijnlijk, dat deze bloed-liquor barrière in de eerste levensweek 
nog onvoldoende functioneert. 
Bovendien zou het zuurstof-tekort, waarmee de anaemia gravis gepaard 
gaat, in bepaalde hersengebieden de afzetting van bilirubine verge
makkelijken. En het is wel typisch, dat in die hersengebieden waar
van bekend is dat zij door zuurstof-tekort worden beschadigd, de bili
rubine zich vestigt: voornamelijk in het extrapiramidale systeem. 

Localisatie: Basale ganglia (N. candatus, putamen) 
Thalamus (corpus subthalamicium) 
Ependymvan de ventrikels 
Flocculus 
Nucleus dentatus 
Corpora quadrigemina 
Ammons hoorn 
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Oliva inferior 
Kernen van de hersenzenuwen 
Grijze stof van de medulla spinalis. 

De afwijkingen zijn gecentreerd in het extrapiramidale systeem. Voorts 
zouden de afwijkingen in de corpora quadrigemina en de hersenzenuw-
kernen een verklaring kunnen geven voor de stoornissen van de oog
bewegingen en het gehoor. 

Klinisch neurologisch syndroom 

De neurologische verschijnselen beginnen op de 2e t/m de 5e dag. Hoe 
vroeger het debuut, des te slechter de prognose. De 4e dag is berucht: 
veel kinderen sterven dan. 

De verschijnselen beginnen plotseling, soms in de loop van een kwar
tier: de voeding wordt geweigerd, het kind wordt hypertoon, het hoofd 
boort naar achter (opisthotonus), het gilt met een hoog geluid, de 
hartslag en de ademhaling worden snel, de temperatuur stijgt; en als 
dan ook nog epileptische convulsies (stuipen) optreden, zal de pasge
borene na korte of langere tijd overlijden. Hierbij speelt niet alleen kern-
icterus, maar ook hypoxie (zuurstof-tekort) van de hersenen een rol. 
Dit is de eerste groep der fatale gevallen. 

De tweede groep omvat die kinderen, die na de geboorte eveneens een 
sterke rigiditeit ontwikkelen, maar bij wie de algemene ernstige ver
schijnselen, die ik voor U zojuist opsomde, in mindere mate aanwezig 
zijn. Zij blijven in leven. 
Op de rigiditeit wordt langzamerhand een abnormale overbeweeglijk-
heid gesuperponeerd. Deze kinderen zijn bij voortduring zwaar invalide. 

Bij de patiënten die behoren tot de derde groep, zal ik langer stil
staan, omdat zij lijden aan het typische extrapiramidale syndroom van 
kernicterus en omdat U in de praktijk vooral met deze kinderen te ma
ken zult hebben. 

Bij hen zijn de verschijnselen in de periode na de geboorte doorgaans 
licht: niet goed willen drinken, lichte sufheid, wat rollen met de ogen, 
enige spierstijfheid of juist spierslapte; kortom, lichte verschijnselen 
van voorbijgaande aard, die zelfs aan de aandacht kunnen ontsnappen. 
Op de leeftijd van 4 tot 8 weken kunnen het bijna normale kinderen zijn, 
zodat men meent de prognose gunstig te mogen stellen. 

Dan komt langzamerhand de aap uit de mouw. Het kind is hypotoon, 
te slap. Het richt het hoofd niet op en neemt men het op de hand, dan 
hangen hoofd en benen aan weerszijden slap naar beneden. De moto
rische ontwikkeling verloopt vertraagd. Het gaat pas zitten tussen het 
eerste en het tweede jaar en lopen omstreeks vier jaar. In de loop van 
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het tweede levensjaar of later valt op, dat het kind overbeweeglijk 
(hyperkinetisch) wordt. Het ligt geen moment stil. Deze motorische on
rust, van zeer eigenaardig karakter, neemt toe en tenslotte is het vol
ledige beeld van de choreo-athetose tot ontwikkeling gekomen. 

Neurologische verschijnselen ten gevolge van kernicterus zijn: 

Chorea 
Athetose 
Versterkte achtergrondsbewegingen 
Aanspanning van antagonisten bij de geïntendeerde bewegingen 
Dystonie 
Stoornissen van de oogbewegingen 
Spraakstoomissen 
Gehoorstoornissen 
Emotionele labiliteit. 

Choreo-athetose 

Choreo-athetotische kinderen zijn over het algemeen aardige, geïnte
resseerde kinderen, die affectief goed aanspreekbaar zijn. Voorts zijn zij 
emotioneel zeer labiel, zodat kleine rimpels in het dagelijks leven bij 
hen grote opschudding geven. De intelligentie is in wisselende mate 
gestoord. Door de goede affectieve aanspreekbaarheid lijken zij soms 
intelligenter dan zij in werkelijkheid zijn. 

Chorea. Dit zijn onwillekeurige, flitsende bewegingen, die een betrek
kelijke gelijkenis hebben met normale bewegingen en daarom ten dele 
kunnen worden geïmiteerd. Toch zijn zij doelloos, omdat de relatie 
met de eisen die de omgeving aan het subject stelt, ontbreekt. Men zou 
kunnen zeggen, dat de choreatische patiënt voortdurend „dansend" is 
(chorea = dans). 
„Hij is vrij in zijn handelingen, doch evenzeer genoodzaakt tot bewegen 
als de steen die valt of als de tennisbal die door een racket wordt ge
troffen." (Locke, 1869). De choreatische bewegingen, die zich op 
telkens wisselende plaatsen van het lichaam voordoen — ook in de 
musculatuur die voor de spraak van belang is — storen de normale 
willekeurige bewegingen. Soms lukt het de patiënt om de choreatische 
bewegingen in een willekeurige beweging op te nemen, m.a.w. hem 
doelmatig te maken. 

Athetose betekent letterlijk „zonder vaste houding". Ook de athetoti-
sche bewegingen zijn onwillekeurig. In tegenstelling tot de choreatische, 
kenmerken zij zich door haar langzaam en tonisch karakter. 
Buig- en overstrek-bewegingen, soms met een rotatoire component, die 
zich bij voorkeur afspelen aan de distale delen der ledematen, veroor
zaken bizarre houdingen, die niet of nauwelijks zijn te imiteren. 
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In de derde plaats zijn de z.g. achtergrondsbewegingen bij dit extrapira-
midale, hyperkinetische syndroom versterkt (zie later). De abnormale 
bewegingen nemen bij emotie stormachtig toe en zij ontbreken tijdens 
de slaap. 

De spiertonus is tijdens het bewegen abnormaal verhoogd en in rust 
abnormaal verlaagd (dystonie). 

Patho-fysiologie 

De afwijkingen zetelen dus vnl. in het extrapiramidale systeem, dat 
wordt onderscheiden van het piramidale systeem. 

Het piramidale systeem bestaat uit de piramidecellen die gelegen zijn 
in de motorische schors, en hun lange uitlopers die door de hersen
stam afdalen, kruisen in het grensgebied van hersenstam en ruggemerg 
om dan via de zijstrengen in het ruggemerg te eindigen aan de motori
sche voorhoorncellen. 
Langs het piramidale systeem verlopen de prikkels die leiden tot onze 
willekeurige bewegingen: het grijpen van en het manipuleren met ob
jecten. 

Aan een voorbeeld zal ik U toelichten, dat dit grijpen en manipuleren 
een complex van bewegingen vergt, dat buiten onze wil, niet bewust 
verloopt. 
B.v. voor het oppakken van een stoel zijn enige loopbewegingen nodig 
waarbij de armen een zwaaiende beweging maken, daarna het toewen
den van de schouder met torsie van de romp, het heffen van de arm, 
een beweging van de linkerarm etc.; kortom allerlei geassocieerde be
wegingen, die resp. het lopen begeleiden, houdingsveranderingen te
weeg brengen om tenslotte de subtiele handeling van grijpen en mani
puleren mogelijk te maken. 

Het zijn deze achtergrondsbewegingen waarin het extrapiramidale sys
teem een belangrijke rol vervult. 

Zo is er tussen extrapiramidaal systeem en hersenschors een functionele 
relatie. 
Op dit gebied heeft een Nederlander, Dusser de Barenne, veel experi
menteel werk verricht. 
Deze functionele relatie bleek hem b.v. bij prikkeling van een klein 
gebied van de hersenschors, gelegen onmiddellijk voor de motorische 
zone (area 4 S). Hij zag dan elektrische aktiviteit in de N. caudatus 
ontstaan. En omgekeerd verminderden bij elektrische prikkeling van 
de nucleus caudatus de bewegingen aan de tegenovergestelde lichaams
helft, terwijl dan de motorische zone minder prikkelbaar was. 

Men heeft later kunnen vaststellen, dat deze area 4 s en de N. cau-
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datus zijn opgenomen in een circuit, dat de volgende stations passeert 
en dat op de functie van de motorische zone een remmende invloed 
uitoefent: 4 s - N. caudatus - N. ventrolateralis - area 4. En het is waar
schijnlijk, dat afwijkingen die het circuit onderbreken, op welk punt 
dan ook, de remmende functie op de motorische schors storen en op 
deze wijze aanleiding geven tot hypermotiliteit — chorea en athetose — 
en tot een teveel aan achtergrondsbewegingen. 

Zo is deze abnormale overbeweeglijkheid te begrijpen als een z.g. relea
se fenomeen, d.w.z. dat de activiteit van de motorische schors van regu
lerende, remmende impulsen is verstoken. 

Keren wij nogmaals terug naar het voorbeeld van het grijpen van en 
manipuleren met een object. 
Laat men een kind met choreo-athetose een object grijpen, nu niet een 
stoel maar een klein voorwerp, dan zijn de meebewegingen van armen 
en romp zo overdreven, alsof hij in plaats van een potlood een zware 
koffer optilt. 
Tevens treedt meebeweging, liever gezegd contractie op in de spieren 
die de geïntendeerde beweging tegenwerken (antagonisten), zodat de 
hand, als ware hij aan elastiek gebonden, terugveert. 

Ik heb mij wat betreft de relaties van het extrapiramidale systeem be
perkt tot een minimum: één circuit, waarin de motorische schors is 
opgenomen. Maar er zijn zeer veel meer relaties: met de nucleus ruber, 
de substantia reticularis, de oliva inferior en het cerebellum, die een 
rol spelen in de regulatie van de tonus, de lichaamshouding, de aan
passingsreacties aan verandering van houding, etc. 
En het is wel opvallend, dat het gele pigment bij kernicterus gevonden 
wordt in kernen die schakels vormenvan deze circuits. 

Profylaxe en therapie. 

1) Vroegtijdige herkenning van rh-neg. vrouwen. 
Het voorkomen van incompatibele bloedtransfusies; 
zwangerschapscontrole. 

2) Vroegtijdig wisseltransfusies met rh-neg. bloed, 
later: 

3) Vroeg-diagnose van het neurologisch ziektebeeld (gehoorl). 
Oefentherapie. 
Evt. operatie (Cooper-stereotactisch, Bucy-pedunculotomie). 

Tenslotte is de natuur deze kinderen goed gezind: de overbeweeglijk
heid neigt tot verbetering bij het ouder worden. 
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Enkele audiologische aspecten bij 
gehoorstoornissen na Resus-antagonisme 

LEZING TIJDENS DE 6DE „DAG DER AKOEPEDIE" 
DOOR J. A. LEEZENBERG, ARTS, GRONINGEN 

Na een korte inleiding over het mechanisme van het Resus-antagonis
me, wordt het resultaat medegedeeld van een onderzoek over 50 patiën
ten van het Audiologisch Instituut te Groningen. 

Bij ongeveer 85% der gevallen van kernicterus blijkt er een ernstige per
ceptie-doofheid te bestaan, in 4% vinden wij een normaal tot subnor
maal gehoor. De rest van de patiënten heeft meestal, naast ernstige 
neurologische stoornissen, slechts de beschikking over hoorresten. 

Audiologisch zou men de gehoorgestoorden tengevolge van kernicterus 
in drie groepen kunnen verdelen: 
a. normaal tot subnormaal horend 
b. matig gehoorgestoord 
c. ernstig gehoorgestoord. 
Van ieder der groepen wordt een geval gedemonstreerd d.m.v. een audio
gram. 

Het blijkt dat er verschillende oorzaken voor kernicterus bestaan: het 
essentiële is het bilirubine-gehalte van het bloed. 
Men neemt aan, dat, indien dit gehalte na de geboorte maar lager blijft 
dan 20 mg %, er geen beschadiging ten gevolge van kernicterus dreigt. 
Indien het bilirubinegehalte van het bloed na de geboorte stijgt tot 
boven de 20 mg %, is een wisseltransfusie noodzakelijk, ook wanneer 
dit voorkomt bij de z.g. normale geelzucht, die at drie dagen na de 
geboorte ontstaat. 

De beschadiging van het gehoor ten gevolge van kernicterus valt in de 
periode van vlak vóór de geboorte tot direct erna. 
Het gehoororgaan is op dat moment volledig ontwikkeld, en het me
rendeels specifieke hoge-tonen-verlies na kernicterus berust op een aan
tasting door bilirubinekristallen van de kernen van de 8e hersenzenuw. 
Dit in tegenstelling tot de aantasting van de cochlea bij rodehond in
fectie voor het einde van de derde maand der zwangerschap. Het resul
taat van deze infectie is een gelijkmatig onderontwikkeld orgaan, dat 
min of meer een gelijk gehoorverlies over de gehele toonschaal vertoont. 

Het ,,kernicterus" audiogram is van een aflopend karakter, waarbij 
naast het normale tot subnormale audiogram drie typen te onderschei
den zijn: 
a. matig aflopend 
b. onregelmatig sterk aflopend 
c. een groep met meestal alleen in de baszone enkele gehoorresten. 
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Groep b komt in de meeste statistieken het sterkst naar voren; wij von
den in onze serie 52% gehoorgestoorden met een onregelmatig sterk 
aflopend drempelaudiogram. 

Wanneer wij het gemiddelde audiogram van deze 50 patiënten zou
den willen maken, dan vinden wij in de baszone bij 500 Hz een ge
middeld verlies van 36 db en in de discantzone, bij de zo belangrijke 
toonhoogte van 2000 Hz, een verlies van 68 db. Dit komt neer op een 
verliestoename van bijna 11 db per octaaf en houdt dus in, dat de mees
te kernicterus-patiënten d.m.v. het aanpassen van een gehoorprothese 
en plaatsing op één van de typen van scholen voor gehoorgestoorde kin
deren gerevalideerd dienen te worden. 

Er bestaat de indruk, dat een te laat uitgevoerde of geheel achterwege 
gebleven wisseltransfusie ernstiger gehoorstoornissen veroorzaakt. 

Het opgang komen der spraakontwikkeling blijkt gemiddeld 1-1/2 J a a r 

te laat te beginnen. 

De leeftijd waarop het eerste audiologische onderzoek plaats vindt, 
blijkt gemiddeld 5, 9 jaar te zijn, dit terwijl het gehoorverlies direct na 
de geboorte al aanwezig is. 42% der ouders bleek, voorzover wij na 
konden gaan, niet de indruk te hebben, dat het kind gehoorgestoord 
is. Mogelijk is dit vrij hoge percentage te verklaren door de in vele 
gevallen nog bestaande redelijke gehoorresten in de baszone. 
Concluderend kunnen wij zeggen, dat bij patiënten waarbij van Resus-
antagonisme sprake is als oorzaak der gehoorstoornis, het audiogram 
van het aflopende type is, zodanig dat de curve beneden dat gedeelte 
van het normale gehoorveld ligt, hetwelk voor het op gang komen van 
een ongestoorde spraakontwikkeling van essentiële betekenis is. 

Derhalve is een vroegtijdige opsporing en behandeling een eerste ver
eiste, om het op tijd aanpassen van een hoorprothese tezamen met een 
goede akoepedische begeleiding mogelijk te maken 
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Enige audiologische gegevens 
over kernicterus 

LEZING TIJDENS DE 6DE „DAG DER AKOEPEDIE" 
DOOR PROF. J. J. GROEN, UTRECHT 

Bij het gehooronderzoek van gevallen van kernicterus vallen enige ver
schijnselen nogal vaak op: 

1. Het ontbreken van die reflexen, die voor de audiologische onder
zoeker meestal de bakens vormen waarop hij zijn koers kan uitzet
ten. Wij doelen hier op: 

a. het ontbreken van de knipreflex (cochleo-palpebrale reflex); 
b. het niet wenden van het hoofd naar de vermeende richting van 

de geluidsbron (vrije veld); 
c. het niet draaien van de ogen naar de vermeende richting van het, 
via koptelefoons, aangeboden geluid; 
d. het ontbreken van andere verschijnselen, bij voorbeeld van on

behagen bij grote geluidsterkte. 

2. De grote tolerantie voor geluidsterkte. 

3. De over het algemeen grote eenvormigheid in het dalende toon
drempelaudiogram, met veelal de merkwaardige neiging tot weer 
omhoog gaan na 4000 Hz. 

4. De symmetrie voor linker en rechter toondrempelaudiogram. 
Bij kernicterus moet men klaarblijkelijk uitgaan van het beeld van 
een storing van centrale oorsprong. Dit impliceert de volgende con
sequenties: 

a. de cochleae kunnen derhalve intact zijn, hetgeen weer het ont
breken van recruitment zou verklaren; 

b. de centrale aard van de storing kan zowel de afferentie als de 
efferentie als ook de reflexmechanismen onwerkzaam hebben ge
maakt; de koppeling van het 3e neuron naar facialis- en trige-
minuskernen kan derhalve gestoord zijn: derhalve geen midden; 

c. wanneer de kernicterus-patiënt tot spreken in staat is (of via een 
plaatjesmethode met 6 ongeveer gelijkluidende afbeeldingen te 
onderzoeken is), blijkt er veelal een goede discriminatie te be
staan, indien deschorsvelden goed functioneren. 

Wij laten U hierbij zien: het gemiddelde toondrempelaudiogram, met 
spreiding en uiterste waarden bij 8 gevallen (dus 16 gehoororganen) 
afkomstig van leerlingen van de Mytylschool en slechthorendenschool. 
(Hierbij wil ik in het bijzonder het personeel van de Mytylschool be
danken voor het verstrekken van volledige gegevens.). 
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De uniformiteit bij deze patiënten is, wat het audiogram betreft, duide
lijk te zien — een uniformiteit die niet hun verdere prestaties betreft; 
daarin lopen zij sterk uiteen. 
Het onaangename geluidsniveau is bij circa de helft der gevallen op 
betrouwbare wijze bepaald kunnen worden. Hieruit blijkt een grote 
tolerantie voor geluid. Ook volgt dit uit het spraakaudiogram van de 
2 leerlingen der slechthorendenschool. Dit collectieve spraakaudiogram 
vertoont de eigenschappen van een centrale stoornis (verschuiving 50% 
punt). De optelling der informatie van linker en rechter gehoororgaan 
moet overigens gezien worden als het resultaat van een intacte functie 
van de lagere gehoorcentra. 

Bij het toepassen van hoortoestellen dient men er voor te waken, dat 
het geluidsniveau de toelaatbare grenzen niet overschrijdt. Gewoonlijk 
geeft de patiënt zelf aan, tijdens het proberen, wanneer het geluid te 
hard is: hij schrikt van het geluid, knippert met de oogleden of maakt 
een afwerend gebaar. 
Bij kernicterus-gevallen ontbreken deze waarschuwingen voor de on
derzoeker; hij zal dus zelf uiterst behoedzaam het toelaatbare maximum
niveau moeten ontdekken. Door het toepassen van piekafsnijding kan 
veel kwaad voorkomen worden. 

8 gevallen van kemicterus (gemiddelde leeftijd 13 jaar). Gemiddeld 
toondrempelaudiogram en spreiding en uiterste waarden. Het 
,,niet-comfortabele niveau" (^-~-^-) buigt mee met het toonaudiogram, 
althans voorzover meetbaar. Er is weinig of geen recruitment. 
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Gemiddeld spraakaudiogram voor linker en rechter gehoororgaan van 
twee patiënten. De monaurale meetpunten zijn met o aangegeven en 
de binaurale met B. Let op: a) het tolerantievermogen (kurve buigt 
niet om naar beneden); b) binaurale additie inz. de verschuiving van 
het 50% punt en de verhoogde discriminatie. 

Nieuws van de scholen 

AMSTERDAM 

Een „vijfentwintigjarige" aan de Ammanschool 

Vrijdagavond, 30 september jl., werd op een feestelijke bijeenkomst van 
het voltallige personeel (vergezeld van echtgenoten) het feit herdacht, 
dat Mej. Chr. J. Jannes vijfentwintig jaar geleden haar ambt van lerares 
aan de Ammanschool aanvaardde. 
Zowel curatorium, oudervereniging als directie, spraken hun grote 
waardering en bewondering uit voor de wijze waarop Mej. Jannes ge
durende die vijfentwintig jaren haar taak had opgevat. 
Ook de redactie van „Het Gehoorgestoorde Kind" wenst Mej. Jannes van 
harte geluk met dit jubileum en . . . nog vele succesvolle jarenl 
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Achter-het-oor 
apparaten 

Klein - licht - 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-lawaal-
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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