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De dag van de akoepedie 1967
Op 29 april 1967 werd in Utrecht de dag van de akoupedie gehouden.
Het onderwerp dat deze dag centraal gesteld werd, was de stereoakoesie, een onderwerp waar ook wij op onze scholen dagelijks mee
te maken hebben.
We danken daarom Prof. J. J. Groen van harte dat wij de volledige
tekst van de lezingen in ons tijdschrift mogen publiceren.
N. M. Gelijns- Moleman.

Stereo-akoesie bij slechthorende kinderen
TEKST VAN EEN VOORDRACHT GEHOUDEN OP DE 8E DAG
DER AKOEPEDIE IN UTRECHT OP ZATERDAG 29 APRIL 1967,
DOOR P. KUYPER.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren.
Stelt U zich voor, dat U zich in een rustige straat bevindt en U kijkt
naar een schutting en voor die schutting staat een lantaarnpaal. Nu
hebt U het gevoel, dat die lantaarnpaal voor de schutting staat en
zelfs een eind ervoor; of anders gezegd, U ziet diepte. Hoe komt het
nu, dat U die diepte ziet?
Neem aan, dat er een woord op deze schutting staat, laten wij het
woord stereoscopie nemen. Nu ziet U, dat Uw linkeroog, doordat die lantaarnpaal ervoor staat, de letters s en c niet ziet van stereoscopie. Het
rechteroog ziet de letters e en r niet. U kunt het gemakkelijk controleren door afwisselend Uw ogen dicht te knijpen. Het blijkt dus, dat die
lantaarnpaal op een andere plek ten opzichte van de schutting gezien
wordt door het ene oog, dan door het andere oog. Dat was U zich helemaal niet bewust, U was zich alleen bewust, dat U diepte zag.
Het diepte zien, althans deze vorm ervan, berust dus op een verschil tussen
links en rechts, in dit geval het verschil tussen het netvliesbeeld van
links en rechts, een verschil dat klein is, doch zeer essentieel. Een
verschil, dat U zich in het algemeen niet bewust bent.
U kunt zich het mooist hiervan overtuigen door gebruik te maken van
een z.g. viewmaster, dat is een apparaat waarin per plaatje twee foto's
gaan, één voor Uw linkeroog en één voor Uw rechteroog. Kijkt U met
één oog, dan ziet U gewoon een vlak plaatje, om het even of het nu
het linker of het rechteroog is. Maar zodra U naar twee kijkt, ziet U
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diepte. En als U goed oplet, kunt U misschien wel de heel kleine verschillen zien, die er tussen linker en rechter plaatje zijn.
U kunt ook hier in de zaal kijken of U dergelijke voorbeelden kunt vinden. Het eenvoudigst is de oorschelp van Uw voorbuurman, die ziet
U op verschillende plaatsen op de achtergrond geprojecteerd, al naar
gelang U Uw linker of Uw rechteroog dichtknijpt. Ik wil nog even
recapituleren: het gaat hier dus om het verschil tussen wat het linker
en het rechter oog ziet, een verschil dat klein is, maar belangrijk en een
verschil, dat U zich in het algemeen niet bewust bent.
Stelt U zich voor, dat U een eindje verder wandelt en in een bos terecht
komt. U staat daar stil en hoort opeens een takje kraken. Nu weet U
precies waar dat takje is. Hoe komt het, dat U dat zo precies weet?
Wel, dat komt door het feit, dat Uw linker en Uw rechter oor niet
precies hetzelfde gehoord hebben. Dat bent U zich helemaal niet bewust,
U hoort trouwens niet ter plaatse van Uw oren, neen, U hoort buiten U,
U hoort het takje op een zekere plaats. Ook hier is het dus zo, dat er
een verschil is tussen wat het linker oor en het rechter oor waarneemt
en dat dit verschil bijzonder klein is, doch erg essentieel. Van dit verschil bent U zich niet bewust.
Nu moet ik U onmiddellijk waarschuwen, dat de analogie tussen het
zien met twee ogen en het horen met twee oren hiermee wel is uitgeput.
Ging de analogie verder op, dan zag U mij hier niet staan. Een van de
dingen die ik n.l. hier vertellen wou, is hoe belangrijk het is, dat sommige mensen uitgerust worden met twee hoortoestellen en U vindt het
heel gewoon, dat als U van een oogarts komt, U een recept hebt voor
twee brilleglazen. U zou bijzonder verontwaardigd zijn, als de oogarts U
maar één glas voorschreef met de woorden: ,,Nu kunt U toch de krant
lezen. U kunt toch goed zien".
Er is een groot verschil tussen het aanpassen van een bril en het aanpassen van een hoortoestel. Ten eerste is het zo, dat van de meest voorkomende oogafwijking, de bijziendheid, revalidatie door middel van
een bril bijzonder goed is. Maar U weet wel, dat met het beste hoorapparaat bij iemand die alleen maar een geleidingsverlies heeft, we
toch niet kunnen zeggen, dat de gewone situatie hersteld is. Ten tweede is een hoortoestel heel wat duurder dan een brilleglas.
Eén oplossing voor deze situatie is hier al eens eerder beschreven,
dat is n.l. een onderzoek van prof. Groen en van Mej. Hellema; zij hebben'
iemand een hoortoestel gegeven met een ,,Y-snoer", dan kon elk oor
een telefoontje hebben en natuurlijk een oorstukje. Dat is een oplossing
die nog geen vijftig gulden duurder is dan een hoortoestel op één oor.
En het heeft bijzonder veel voordelen. Wat het ene oor niet hoort, dat
hoort het andere misschien. Daardoor kan het toestel vaak wat zachter
aan staan. Als het toestel wat zachter staat, dan wordt het oor minder
belast en bovendien treedt er in het toestel minder vervorming op. Ik wil
het hierover met U niet hebben, want iemand die met zo'n Y-snoer is
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toegerust, heeft eigenlijk maar één oor. Dat oor zit dan op zijn borst.
Hij krijgt aan zijn echte oren precies hetzelfde signaal en waar ik het
over wil hebben is juist die situatie waar dat kleine, doch essentiële
verschil aan beide oren kan optreden.
Ik wil het met U hebben over twee dingen. Ten eerste over het voordeel
van het dragen van twee afzonderlijke hoorapparaten. En ten tweede
wil ik U kort beschrijven een onderzoek, dat we gedaan hebben naar
één van die voordelen bij een groep slechthorende kinderen.
Allereerst de voordelen van het horen met twee hoorapparaten.
Stelt U zich voor, dat er iemand is met een verlies aan beide kanten van
pakweg 40 dB in de spraakzone. Geeft U zo iemand één hoortoestel,
dan gaat dat oor dat een hoortoestel heeft gekregen overheersen over
het andere oor. En dat wil zeggen, dat zo iemand de voordelen van de
twee oren die hij gewoon, zij het in mindere mate, had en die wij goedhorenden altijd hebben, moet missen. Wat zijn nu de voordelen van het
horen met twee oren?
Het eerste dat herinnert U zich nog uit het bos, dat is het beter richting horen. Hoe komt het dat wij precies weten, waar het geluid vandaan
komt? Ik heb U al verteld, dat is doordat het linker en het rechter
oor niet precies hetzelfde geluid krijgen. Maar waarin zitten die verschillen? Wel, het is ons voorbeeld een takje rechts voor dat
kraakt, zodat het rechteroor het een ietsje harder zal horen en dat bovendien het geluid aan het rechter oor iets eerder zal aankomen. We
hebben dus te maken met verschil in intensiteit en een verschil in aankomsttijd.
U bent zich dat helemaal niet bewust, neen, U weet er kraakt een takje.
Dat verschil in intensiteit kunt U zich misschien nog wel bewust maken.
In het extreme geval, dat helemaal rechts van U iemand s zegt, kunt
U inderdaad duidelijk merken, dat U die s rechts harder hoort dan
links. In andere gevallen zal het moeilijk zijn. Het verschil in aankomsttijd kunt U zich helemaal niet bewust maken, want dat verschil is bijzonder klein. In het grootste geval dat in de natuur voorkomt, bedraagt het
nog slechts V2000 sec. en dat is van de zelfde grootteorde, als de vertraging die een signaal ondervindt, wanneer het gaat van de ene naar
de andere zenuw.
Ik heb gezegd, dat U beter kunt richting horen, want ik mag niet zeggen,
met twee oren hoort U richting en met één niet, want ook met één oor
kunt U wel richting horen door Uw hoofd te bewegen. Zelfs met twee
oren zult U toch graag Uw hoofd bewegen U kunt dan n.l. onderscheid
maken tussen voor en achter en bovendien krijgt U een betere indruk
van de afstand. Weet U de afstand en de richting, dan weet U de
de plaats, m.a.w. U hoort in de ruimte.
Voor dat horen in de ruimte is door Dr. Sedee het mooie woord
stereo-akoesie ingevoerd. Dat woord stereo-akoesie slaat op het vermogen van de mens om ruimtelijk te horen. Het is hiermede de tegen131

hanger van de stereo-fonie, dat is een technische term. Stereo-fonie
is de leer van die technische foefjes, die iemand het idee van ruimte
geven.
Stereo-akoesie is bijzonder belangrijk voor het zich prettig voelen van
het individu. U kunt dat zelf nagaan, natuurlijk het makkelijkst door
één oor dicht te houden, maar dat is niet zo'n mooie proef als
wanneer U zo'n toestel neemt met een Y-snoer en twee telefoontjes.
U zult merken, vooral als U in een wat drukke omgeving bent, dat U
zich helemaal niet lekker voelt. Ten eerste praat, naar Uw gevoel, ineens
iedereen door elkaar. Niet alleen dat, ze praten niet alleen door elkaar,
maar doen dat nog in Uw hoofd ook.
Een kopje dat valt, valt in Uw hoofd. En als iemand met een stoel
schuift, dan schrikt U op, want U hoort een lawaai, maar U weet niet
waar vandaan. U voelt zich bedreigd, want U weet niet wat er achter
U is. Het is dus een bijzonder onaangenaam gevoel. Maar dit aspect
ligt buiten mijn terrein, daar kan een psycholoog U meer over
vertellen.
Behalve deze stereo-akoesie zijn er nog meer effecten die samen hangen met het horen van twee oren. Dat is allereerst wat wij noemen, het
Cocktail Party Effect. Stelt U zich voor: U bent op een cocktail party
en ineens sluit U één oor. U zult merken, dat U minder goed verstaat.
U kunt beter in plaats van Uzelf een kunsthoofd sturen en door middel
van daarin aangebrachte microfoons het geluid opnemen. Wanneer U
dat b.v. hebt opgenomen op een taperecorder en U draait dat af, dan
zult U merken, als U dat „stereo" afdraait, dat het beter te verstaan is,
dan wanneer U het „mono" afdraait. De belangrijkste reden voor dat
beter verstaan is waarschijnlijk gelegen in het feit, dat U zich beter kunt
concentreren op degene naar wie U wilt luisteren. Dat is dus een psychologisch effect. Maar men kan aantonen met ingenieuse experimenten,
dat het niet alleen een effect is van richting horen, vandaar dat ik het
hier apart vermeld.
Wanneer we het Cocktail Party Effect abstract bekijken, dan zouden
we kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort proberen te verstaan tegen
een achtergrond van hinderlijk geluid. En als we het zo formuleren, dan
komen we vanzelf nog een kwestie tegen van het met twee oren horen,
dat is de onderdrukking van de nagalm. Ik moet U nu meenemen van
de cocktail party naar een geheel ander vertrek, naar een grote zaal
of een kerk. U zult merken, dat als U één oor dichthoudt, het veel
meer opvalt dat de zaal galmt. In het algemeen zult U er'niet door
gestoord zijn, maar een slechthorende, die toch al vaak moeite heeft met
verstaan, is door die galm bijzonder gehinderd. Heeft hij echter de mogelijkheid om met twee oren te horen, dan heeft hij, misschien in iets
mindere mate dan de goedhorende, ook de mogelijkheid om die nagalm
te onderdrukken. Dat de nagalm vervelend is, weten we allemaal wel.
In de moderne scholen voor slechthorenden worden de lokalen zo inge132

richt, dat er zomin mogelijk reflectie is. Een andere mogelijkheid om
aan nagalm te ontkomen is het gebruik van een ringleiding.
Tenslotte zijn er nog meer effecten die samenhangen met het horen
met twee oren, maar ik weet niet of dit voordelen zijn, dus vermeld ik
ze alleen maar voor de volledigheid.
Hiermee ben ik aan het tweede deel van mijn lezing gekomen. Hoe
meten wij de voordelen?
Allereerst hebben wij gedacht het Cocktail Party Effect te meten.
De mate van revalidatie wordt immers meestal gemeten naar de verstaanvaardigheid van de patiënt. Dus ligt het meest voor de hand
om b.v. spraak aan te bieden door één luidspreker en ruis door een
andere, en dan te kijken of de verstaanvaardigheid significant beter
wordt als de patiënt twee hoortoestellen heeft, dan wanneer hij er maar
één heeft. Nu heb ik U daarnet al gezegd, dat allerlei kwesties zoals
concentratie hier een rol spelen, kortom er zitten vele psychologische
factoren in. En dat is voor een fysicus natuurlijk gevaarlijk, hij begeeft
zich op vreemd terrein, hij begeeft zich zelfs op glad ijs. Ik heb mij op
dit gladde ijs begeven en ben uitgegleden, d.w.z. het is mij niet gelukt
om deze verbetering te bewijzen.
Nu is het zo, dat het horen van richting ook bijzonder belangrijk is voor
slechthorenden. Stelt U zich voor, dat zo iemand zich bevindt te midden
van een groep en er spreekt iemand en hij weet niet precies wie.
Als hij één toestel heeft, dan zal hij door het herkennen van de stem
of door rond te kijken er achter moeten komen wie er spreekt. Maar
dat kost tijd en dan heeft hij waarschijnlijk al een hele zin gemist en wat
erger is, er spreekt dan weer een ander. Heeft hij nu twee hoortoestellen, dan richt hij zich direct op het geluid. Het richting horen is n.l. een
handeling die bijzonder snel gaat. Het gaat grotendeels reflectoir en
onbewust. Voor dat U het weet kijkt U al de kant op vanwaar U denkt dat
het geluid komt. De slechthorende mist dan slechts één woord en kan
verder steunen op het lipbeeld en zoals U weet hebben vooral slechthorende kinderen vaak bijzonder veel steun van het lipbeeld. We hebben
daarom richting horen eens nader bekeken en wel aldus:
De proefpersoon zit in een halve cirkel van 6 luidsprekers en heeft een
kastje op schoot met 6 knoppen. Hij hoort nu een geluid uit één van
die luidsprekers en moet drukken op het knopje, dat correspondeert
met die luidspreker. Doet hij dat goed, dan krijgt hij een lichtje. Daardoor weet hij dat hij juist gekozen heeft en kan hij zich op die manier
een referentie kader vormen. De proefleidster kiest door middel van
een rij willekeurige cijfers tussen 0 en 7 een luidspreker en noteert
zowel het nummer van de luidspreker als de reactie van de proefpersoon op een papier.
Hoe gaat nu de meting? Een kind wordt uit de klas gehaald, de
toestellen worden gecontroleerd, zonder dat er aan de wieltjes gedraaid
wordt. Nu krijgt het eerst alle luidsprekers in volgorde te horen,
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daarna door elkaar. De prettige sterkte wordt uitgekozen, d.w.z. die
sterkte die het kind niet te hard vindt en waarmee het denkt dat het
het beste hoort. Nu krijgt het, nog steeds met twee hoortoesteilen
aan, dertig keer een toontje te horen. De reacties worden opgeschreven en het kind rust even uit. Nu gaat het rechter hoortoestel uit, en
moet het kind wederom 30 keer richting bepalen. De volgende dag wordt
het weer 30 keer met twee hoortoesteilen en dan 30 keer met het
linker hoortoestel uit gemeten. Deze twee situaties worden op andere
dagen nog eens gemeten.
Voor het geluid gebruikten wij een ruisstootje want dat vonden de kinderen het prettigst. Dat had wel het nadeel, dat sommige kinderen ook
met één hoortoestel goed richting konden horen. Het blijkt n.l. dat
door het gebruik van ruis er kleine verschillen op te merken zijn
tussen de luidsprekers. Bovendien kan men dan ook door middel van
hoofdbewegingen veel informatie krijgen. Was het niet duidelijk,
dan deden we de proef over met een kortdurend geluid, van beperkte
frequentieomvang. Dat had het voordeel, zowel de timbreverschillen
grotendeels uit te sluiten, als hoofdbewegingen zinloos te maken. We
hebben de resultaten eerst verwerkt volgens het principe van goed of
fout. Dat was niet doelmatig. Een kind dat één of andere manier net
altijd één luidspreker te rechts raadt, heeft op die manier evenveel fouten
als een kind, dat er maar oplos drukt. Daarom hebben wij de mate van
afwijking ook gerekend.
Het blijkt, dat van de 55 kinderen die we hebben onderzocht, er
38 duidelijk beter richting horen met twee hoortoesteilen dan met
één, 4 kinderen horen beter met één apparaat dan met twee, en 13
gevallen zijn twijfelachtig. Het is ons helaas niet gelukt uit te vinden,
hoe dat zat met die 4 en ook de overige 13 gaven geen houvast wat
betreft leeftijd of soort audiogram, de tijd van het dragen enz.
Wat zijn nu onze conclusies ?
Ten eerste dat we hiermee een methode hebben die wel is waar
nogal wat tijd en apparatuur vergt, waarmee we in een redelijk aantal
van de gevallen kunnen nagaan of de kinderen inderdaad van hun
twee hoortoesteilen voordeel hebben ten aanzien van het richtinghoren.
Ten tweede dat de eenvoudige, doch strenge criteria die aangelegd
zijn door het audiologisch team van de Prof. Burgerschool om deze
kinderen twee hoortoesteilen te geven bijzonder gunstig zijn. Er zijn
slechts 4 van de 55 gevallen, althans wat dit aspect betreft, kennelijk niet geholpen.
U wilt natuurlijk graag weten, wat die criteria waren. Die waren:
1e. Een vrijwel gelijk audiogram links en rechts, d.w.z. voor het
toonaudiogram niet meer dan 15 dB verschil en voor het spraakaudiogram niet meer dan 20% verschil in maximale discriminatie.
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2e. Het kind moest na een paar maanden proef het zelf ook prettiger vinden.
U ziet dat U met deze normen een hele hoop kinderen kunt helpen.
Het is natuurlijk mogelijk, dat kinderen die niet onder deze strenge
normen vallen, ook voor twee toestellen in aanmerking zouden kunnen
komen. Wij kunnen dan die kinderen met de zojuist beschreven richtinghoorproef testen. U begrijpt natuurlijk, dat we nog steeds aan
het zoeken zijn naar proeven die eenvoudiger zijn en naar proeven
die in een groter deel van de gevallen uitsluitsel geven.
Ik hoop, dat U het allemaal eens bent met mijn slotconclusie.
Deze luidt, dat het onmiskenbaar is, dat veel slechthorenden gebaat
zijn met het dragen van twee hoortoestellen.
Ik dank U voor Uw aandacht.
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Enkele experimenten omtrent horen
met twee hoorapparaten
DOOR T. S. KAPTEYN

Onder audiologen bestaat vrij algemeen de gedachte dat bij twee
zijdig gehoorgestoorden een tweezijdige aanpassing, indien mogelijk
de voorkeur verdient boven een eenzijdige aanpassing. Dit vooral als'
met twee oorhangers gewerkt kan worden.
Zoals U allen weet zijn de ziekenfondsen slechts in zeer bescheiden
mate bereid aan een dergelijke tweede prothese mee te betalen.
Om enkele argumenten in handen te krijgen ten gunste van het tweede
apparaat leek het gewenst wat te experimenteren, met als ideaal een
test waarmee het speciale nut voor de patiënt van de tweede prothese bepaald en in getallen vastgelegd zou kunnen worden.
Toen in samenwerking met het instituut van de Stichting van het
Ned. Dove en Slechthorende Kind de mogelijkheid aanwezig was om,
een aantal geselecteerde kinderen, een tweede hoortoestel gratis
ter beschikking te stellen, is deze gelegenheid aangevat.
Opgevallen was dat slechts de helft van deze totaal van 14
opgroeiende scholieren na een proeftijd het tweede apparaat wenste
te houden. Het waarom werd niet duidelijk. Uiteraard speelden schaamte
e.d. mee bij deze kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Zijn er misschien
ook akoestische audiologische factoren?
Goedhorenden voelen zich veelal zeer ongelukkig als plotseling een
oor minder goed gaat functioneren. Waarom slaat een tweede apparaat niet altijd aan? Is er mogelijk een soort richting-hoor ontwikkeling
die net als de spraakontwikkeling voor een bepaalde leeftijd voltrokken moet zijn?
Deze verschillende overwegingen hebben invloed gehad op de loop
van het onderzoek, waarover we graag één en ander willen meedelen.
De grondgedachte is steeds geweest de testsituatie zoveel mogelijk
afgestemd te houden op de alledaagse omstandigheden.
Hoewel de vraagstelling eenvoudig klinkt blijkt het onderwerp niet zo
eenvoudig te zijn. Enkele publicaties geven een groot verschil tussen
horen met twee en met één oor, maar dan blijkt dat er gewerkt is met
goedhorende proefpersonen, die dan al of niet één oor dichtgestopt
gekregen hadden. Op deze wijze vinden wij ook duidelijk significante
verschillen. Wel dient bedacht dat goedhorenden dan plotseling in een
toestand van eenzijdig doof zijn worden gebracht, inderdaad een
opvallende gewaarwording.
Het nut van een tweede oorhanger bij tweezijdig gehoorgestoorden
is echter aanzienlijk minder eenvoudig in getallen vast te leggen,
zoals uit het volgende drietal experimenten mag blijken.
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Zoals gesteld waren de veertien proefpersonen tweezijdig slechthorende kinderen met leeftijden tussen de 12 en 17 jaar.
De tests waren op een twee spoors tape-recorder opgenomen met
behulp van een kunsthoofd en werden via een tweetal gescheiden
versterkers aangeboden door z.g. Pedersen-bollen, omdat onder deze
bollen ook de oorhangers gedragen konden worden.
De eerste proef had betrekking op het z.g. cocktailparty effect.
In een geluidsarme kamer waren in de vier hoeken luidsprekers gezet
waaruit achtergrond lawaai kwam, te weten vier over elkaar opgenomen
gelezen teksten. Uit een vijfde luidspreker, recht voor het kunsthoofd kwamen de na te spreken monosyllabe woorden. Twee microfoons
geplaatst achter de gehooropeningen in het kunsthoofd gaven de signalen die gescheiden op de twee sporen van de taperecorder werden
vastgelegd. De achtergrond werd op gelijke luidheid gehouden. Vier
PHB lijsten elk bestaande uit vijf rijtjes van tien woorden werden opgenomen en wel zodanig dat de signaal-ruis verhouding voor elk volgend
rijtje in één lijst ongunstiger was zodat dus de woorden moeilijker
te verstaan waren.
Het voordeel van de bandopname was dat alle kinderen in dezelfde
testsituatie onderzocht konden worden.
De opdracht aan de proefpersonen was de woorden na te zeggen
en niet op het achtergrondgepraat te letten.
De bandopname werd geijkt met goedhorenden en 90 % gaf een
betere score als beide oren geluid aangeboden kregen in de z.g. stereo
situatie dan wanneer slechts één oor op een spoor van de bandrecorder
werd aangesloten, z.g. monaurale situatie. Bij de resterende 1 0 % waren
de resultaten in beide situaties gelijk.
Onder stereo wordt dan verstaan dat de twee signalen van beide
microfoons van het kunsthoofd via de bandopname door gescheiden
versterkers elk aan een oor ten gehore worden gebracht.
In vier situaties werd één van de PHB lijsten van deze testband
aangeboden aan de proefpersonen te weten in stereo-en monosituatie
zonder oorhangers, en dan in de stereo situatie met één-en met tweezijdig een oorhanger onder de bol.
Als met beide oren werd geluisterd mocht de baiansknop tussen links
en rechts naar believen ingesteld worden en wanneer zonder prothesen
gewerkt werd mocht de luidheid naar wens worden opgedraaid; met
apparaat werd de luidheid op 60 dB gesteld.
De opzet was enerzijds de potentiële mogelijkheden en anderzijds de
verschillen bij gebruik van één en twee hoortoestellen te bepalen. De
volgorde der testsituaties werd willekeurig gekozen voor elke proefpersoon en ook werden PHB lijsten verwisseld over de situaties,
om systematische bevoordelingen te voorkomen.
De resultaten bij de slechthorenden waren veel minder duidelijk dan
bij de goedhorenden. Klaarblijkelijk was de opgave voor hen veel
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moeilijker. Gemiddeld werd door de kinderen slechts 40% van de
aangeboden fonemen goed nagezegd, en bij de goedhorenden was dat
tweemaal zoveel. De testband was dus kennelijk voor de slechthorenden
te moeilijk zodat geen duidelijk verschil tussen mono en stereo viel
vast te stellen; we hopen met een makkelijker band de proef
te herhalen.
Toch valt wel een en ander over de resultaten te zeggen.
De eerste PHB lijst wordt altijd onafhankelijk van de testsituatie
het slechtst nagesproken. Kennelijk moet men de test leren.
Zoals reeds gesteld wilden 7 van de 14 kinderen geen tweede oorhanger dragen. Onze hoop dat we met deze test mogelijk een reden
voor dit verschijnsel op het spoor konden komen bleek vooralsnog
ijdel. Wel kan er een tendens genoemd worden dat kinderen die wel
twee toestellen willen dragen daarmee een gelijk of beter resultaat
behaalden dan zonder prothese in de stereo situatie. Bij de kinderen
die slechts één apparaat wensten te dragen waren de resultaten
omgekeerd, steeds ging het met het open oor gelijk of beter dan met de
oorhanger op het oor. Wanneer de reslutaten behaald in de vier verschillende test situaties met elkaar worden vergeleken en een eerste tot
vierde prijs wordt uitgedeeld voor de behaalde scores dan zou de
prijsverdeling voor de twee onderscheiden groepen er als volgt uitzien.
stereo

2 toest.

mono

1 toest.

Dragers 1 toest.

2

1

4

3

Dragers 2 toest.

1

2

3

4

Het lijkt dus of als zij die wél twee toestellen willen dragen meer op
hun prothesen zijn ingespeeld. Het verschil tussen al of niet een
prothese in deze test is immers alleen dat de ene keer de goede audiometerversterker het geluid tot de gewenste luidheid opvoert, terwijl
in het andere geval de versterking vanaf conversatie-niveau tot de
gewenste luidheid door een oorhanger wordt verricht waardoor
het geluid alleen maar slechter van kwaliteit kan zijn. Dat een aantal
kinderen op die wijze zo toch beter verstonden is opmerkelijk, te meer
daar dit kinderen waren die graag twee toestellen wilden dragen.
Zoals reeds gezegd hadden de slechthorenden opvallend veel meer
moeite met deze zelfde testband dan de goedhorenden. Kennelijk is
achtergrond gepraat voor slechthorenden hinderlijker dan voor goedhorenden.
2. Proef op het richting horen.
De vraagstelling bij deze proef was: kunnen de tweezijdig slechthorenden met een stereo-aanpassing beter richting horen dan met één
toestel. Weer werd gewerkt met een stereo bandopname, opgenomen
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met hetzelfde kunsthoofd in dezelfde geluidsarme kamer. Het aanbieden
van het geluid gebeurde weer via de Pedersen-bollen.
In de kamer waren twee luidsprekers geplaatst, één recht voor het
kunsthoofd en een schuin opzij. Nu werd uit de eerste een puls van witte
ruis aangeboden gedurende 1 seconde, na een rust van 1.5 seconde
volgde een gelijke ruispuls uit de tweede luidspreker. De opname
was zo gemaakt dat de eerste puls altijd recht van voren kwam, maar
dat de tweede ruis of stoot óf van de linkerkant óf van de rechterkant
kon komen, van de gespiegelde plaats. Omdat anders timbre verschillen invloed zouden kunnen hebben is de opname in twee delen
gemaakt zodat dezelfde luidspreker voor de pulsen van links en
rechts is gebruikt.
De opdracht aan de p.p. was te zeggen of de tweede puls t.o.v.
de eerste van links of van rechts kwam. De zijwaartse stand van de
2e luidspreker was een parameter en gemeten werd bij vier hoeken
a te weten a = 12a = 9 a = 6 e n a = 3 graden. Per stand werden 26
puls-paren aangeboden.
Omdat de toevalskans 50% 's werd een score in een situatie positief
genomen als minstens 75% van de keuze goed was.
De opname werd getest op goedhorenden. Allen bleken met twee oren
(z.g. stereo-horen), in alle vier situaties positief te scoren.
Wanneer slechts één spoor van de taperecorder op één oor werd
aangeboden z.g. monauraal horen bleken alleen enkele zeer geoefende
luisteraars in de makkelijkste situaties er nog iets van terecht te
brengen.
De slechthorenden kregen eerst de band aangeboden op beide oren,
zonder een hoortoestel te dragen. Bij deze stereo proef mocht luidheid
en balans naar believen worden ingesteld. Vervolgens werd de band
voor de tweede keer aangeboden, nu met een luidheid van ca. 65 dB
en de p.p. mochten onder de bollen de hoorapparatuur dragen zoals
dat in het dagelijks leven gedaan werd.
Wij hoopten nu een verschil op te merken tussen dragers van twee
en van één oorhanger.
De resultaten waren verbazingwekkend. De meeste slechthorende kinderen hadden veel moeite met richting horen. Slechts een paar konden
het redelijk normaal. Er was geen verschil tussen beide groepen
hoortoesteldragers. In beide groepen brachten twee van de zeven het
tot redelijke prestaties.
Conclusie: Het evident verschil tussen de stereo en mono situatie
in dit experiment bij goedhorenden is bij slechthorenden niet te vinden.
Enkele slechthorenden kunnen wellicht door training met één oor vrij
goed richting horen net zo als dat getrainde goedhorenden ook lukt.
Er werd geen verschil gevonden tussen hen die wel en die niet een
tweede toestel wensten te dragen.
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3. Proef om te onderzoeken of een oor mogelijker wijze domineert
(of lui is).
Weer werd gewerkt met een twee spoors bandopname.
Toegepast werd de tekst ontwikkeld door H. Feldmann uit Heidelberg
om retro-cochleaire aandoeningen te diagnostiseren.
Met gescandeerd gesproken telwoorden (b.v. een-en-twintig) die allemaal
even luid op de band gesproken waren, werd een spraakaudiogram
gemaakt van beide oren afzonderlijk.
De luidheid waarbij de maximale discriminatie net werd bereikt was voor
elk van de oren het uitgangspunt. Met deze luidheden werden vervolgens links en rechts verschillende telwoorden aangeboden die precies
gelijk gescandeerd gesproken waren. Er werd voor zorg gedragen dat
links en rechts geen gelijke klanken op hetzelfde moment voor kwamen.
Dus b.v. links: een-en-twintig en niet een-en-dertig; rechts: vier-en-dertig
en niet vier-en-zestig.
De vraagstelling was of bij de kinderen die slechts één apparaat wensten te dragen misschien één oor overheerste.
Wanneer goedhorenden met de aangegeven luidheden op beide oren
verschillende telwoorden aangeboden krijgen dan kunnen zij deze, met
inspanning, beide goed nazeggen. In ieder geval blijkt de score voor
de twee oren even hoog te liggen.
Wij vroegen ons af hoe dit bij slechthorenden zou zijn. De resultaten waren hier soortgelijk; zij het dat de score veelal lager lag. Er werd
echter geen aanwijzing gevonden voor dominantie van één van de beide
oren noch bij de kinderen die wel twee hoortoestellen wensten te
dragen noch bij hen die dat niet wilden. Juist bij deze laatste groep
hadden wij op een dergelijk gegeven gehoopt.
Nu is deze test ook anders op te vatten.
Zodra begonnen wordt met het aanbieden van de verschillende telwoorden op beide oren met de vooraf bepaalde intensiteit kan de luidheid op één van de oren geleidelijk verminderd worden. Op deze wijze
kan een spraakaudiogram gemaakt worden van één oor terwijl
tegerlijkertijd het woord aangeboden op het andere oor ook nagezegd
moet worden. Dit is een niet alledaagse situatie; het is een soort
spraakaudiogram terwijl de aandacht tegelijkertijd wordt afgeleid. Al
met al nogal inspannend.
Nu blijkt dat in deze situatie de discriminatiecurve bij slechthorenden
veel sneller daalt dan bij goedhorenden wanneer de luidheid van de
telwoorden op één oor constant gehouden wordt en op het andere oor
in stappen wordt verzwakt.
Ook op deze wijze kan geen duidelijk verschil worden gevonden tussen
beide groepen slechthorende kinderen.
Tenslotte willen wij uit deze proeven de volgende punten formuleren.
Op grond van drie besproken tests kunnen we nog geen duidelijk
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onderscheid maken tussen kinderen die wel en die niet een tweede oorhanger wensen te dragen.
Het blijkt dat slechthorenden in sommige gevallen, wellicht door training,
de ontvangen hoor-informatie scherper kunnen opmerken en verwerken
dan de doorsnee goedhorende.
Toch is het zo dat in een omgeving waar het verstaan geleidelijk
moeilijker gemaakt wordt, de verstaanvaardigheid van de slechthorende
sneller daalt dan van de goedhorende.
Het lijkt dan ook niet gerechtvaardigd om een tweezijdig slechthorende,
al is deze gerevalideerd met twee oorhangers, als normaalhorend te
beschouwen. Met name bij de schoolkeus dient men dit in de overwegingen mee te laten tellen.
De gedachte dat de samenwerking tussen beide oren mogelijk voor
een bepaalde leeftijd tot stand moet zijn gekomen omdat deze ontwikkeling anders moeilijk of gebrekkig tot stand komt kon door ons
niet getest worden omdat te weinig kinderen onderzocht zijn, die dan
bovendien nog zeer verschillende gehoorafwijkingen hadden verkregen op
verschillende leeftijden.
In de praktijk van het dagelijkse leven blijkt het voordeel van de
tweede oorhanger bij een aantal slechthorenden zeer duidelijk.
Dat in dit onderzoek tot nu toe geen evidente gemeten gegevens als
argumenten naar voren springen kan dan ook slechts reden zijn om de
experimenten te verbeteren en zeker niet om de tweede oorhanger
minder te gaan voorschrijven.
Voor goedhorenden bestaat er een groot verschil tussen de behaalde
testresultaten bij horen met één of met twee oren. (kenmerkend: met
stereo zit je midden in het geluid; maar met één oor hoor je als door een
luikje in de muur naar geluiden in de kamer waar je buiten staat
„je hoort er eigenlijk niet bij".)
Deze duidelijke verschillen liggen mogelijk meer op het terrein van
de psycholoog dan in de fysisch-akoestische sfeer.
Het lijkt daarom gewenst in samenwerking met een psycholoog het
onderzoek voort te zetten.
Door uitbreiding van het aantal slechthorende proefpersonen hopen we
binnen afzienbare tijd de conclusies scherper te kunnen stellen.
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Psychologische aspecten bij stereo-akoesie
1. INLEIDING
Nu de stereo-akoesie in de volle belangstelling staat, leek het de
organisatoren van de „dag der akoepedie" zinvol, om, naast de
experimenten van de audiologen, de visie van een psycholoog op deze
materie te geven.
Het gaat hier om de psychologische aspecten van het ruimtelijk horen
en om de problemen die zich voordoen bij revalideren met 2 hoortoestellen.
Deze revalidatie bedoelt immers de gehandicapte mens het vermogen
tot stereo-akoesie weer terug te geven.
We zullen eerst nagaan wat psychologisch gezien ruimtelijk horen
voor de mens betekent.
Stel dat psychologisch gezien ruimtelijk horen geen betekenis zou
hebben, dat het slechts een elektronische truc zou blijken te zijn om
stereo-apparatuur te helpen verkopen. In dit geval zou het geen zin
hebben om te kijken welke problemen zich voordoen bij hen die in het
ruimtelijk horen gehandicapt zijn.
Voordat we hier verder op ingaan, wil ik nog even verduidelijken
dat stereofonie inderdaad een technische vinding is met als doel
geluid zo natuurgetrouw mogelijk te transporteren.
Stereo-akoesie, waar we hier over spreken, is de mogelijkheid van
het levende wezen ruimtelijk te horen, hetgeen onder te verdelen is in:
richting horen, afstand waarnemen en selectief luisteren.
Binauraal horen is horen met 2 oren, gewoon horen dus.
Monauraal horen is horen met 1 oor.
II. DE PSYCHOLOGIE VAN HET RUIMTELIJK HOREN
Het is duidelijk uit allerlei proeven gebleken dat we met binauraal
horen méér informatie krijgen dan met monauraal.
Psychologisch gezien wil dit alleen maar zeggen: „het geheel is meer
dan de som der delen.."
Volgens de audiologie spelen de verschillen in aankomsttijden van
de geluiden aan de beide oren een grote rol. Als we echter psychologisch denken, dan horen we geen tijdsverschillen, we horen helemaal
geen verschil tussen linker- en rechter oor, we nemen gewoon iets waar.
Het bewustzijn constateert slechts resultaten van de hersenactiviteit.
A. Om een indruk te krijgen van de psychologische betekenis van
de ruimtelijke waarneming wil ik u eerst iets vertellen over de
psychologische betekenis van horen in het algemeen, vooral tijdens
de kinderlijke ontwikkeling.
O.a. op de White House Conference on Children and Youth in 1952
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heeft men zich op internationaal niveau met het horen beziggehouden.
De conclusie was:
Gehoor is een van 's mensen primaire middelen om met zijn omgeving
in relatie te treden.
Hierbij zijn 3 niveaus van relatie te onderscheiden:
1. Het primitieve niveau
Men is zich bewust van geluiden rondom. Dit bewustzijn verbindt de
mens met de wereld, vooral met de wereld van beweging en verandering.
Hij krijgt informatie betreffende fysieke veranderingen in zijn milieu
waaraan hij zich moet aanpassen, zoals verandering van objecten en
aanwezigheid van andere zich bewegende levende wezens. Tonen en
geruisen hebben immers behalve kwaliteiten als hoogte, intensiteit,
timbre en duur ook nog ruimtelijke eigenschappen als richting en
diepte.
Op deze tonen en geruisen reageert de oriëntatiereflex van hoofd
en ogen naar geluidsbron, hetgeen een duidelijke aanpassing is van het
individu aan de belangrijke verschijnselen in zijn „Umwelt" *, waarin hij
gedwongen is te leven.
Zonder deze schakel verandert de wereld materieel; leeft het kind
in een andere Umwelt.
Denk hier even aan de doven, zij leven in een totaal andere wereld
die niet met de onze vergelijkbaar is.
2. Het significatieve niveau
Een iets hogere vorm, die we evenals het vorige niveau ook bij
dieren aantreffen; een gedrag dat is geassocieerd met geluiden als
signalen die een bepaalde betekenis hebben:
wij krijgen informatie omtrent andere wezens en objecten en hun
betekenis voor ons. Bij kinderen bijvoorbeeld: moeders stem, de klok,
de deurbel, een claxon, vaders auto.
3. Het symbolische niveau
Dit meest verfijnde niveau van horen staat in direkt verband met
menselijk gebruik van taaisymbolen.
Hier is het gehoor de belangrijkste schakel in de relatie tussen
levende wezens. Oorspronkelijk gaat het om ontvangen en produceren
van geluid betreffende emoties, en behoeften, later komt er de cognitieve overdracht bij.
Het kind leert niet spreken omdat hij hoort, maar zoals hij hoort.
Alle drie niveaus van horen dragen bij tot een gezonde ontwikkeling,
zowel in de kinderjaren als in de latere levensperioden.
* Umwelt: de omgeving van het levende wezen zoals die zich door zijn zintuigen aan
hem voordoet.
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De psychologie leert ons dat je niet ongestraft een
overslaan.
Het voorgaande niveau moet doorleeft zijn, willen we
aan het volgende kunnen beginnen (denk hier aan bij de
hometraining). Bovendien blijven alle niveaus gedurende
leven een meer of minder belangrijke rol spelen.

niveau kunt
met succes
zogenaamde
het gehele

B. Welke rol speelt nu het ruimtelijke horen bij deze drie niveaus van
horen?
Wat is eigenlijk ruimte waarnemen?
Ruimte waarnemen is het waarnemen van plaatsen, richtingen, afstanden, grootten, bewegingen en vormen, kortom de geometrische kwaliteiten van de Umwelt. Deze indrukken berusten op relatie.
De praktische betekenis van het waarnemen van ruimtelijke betrekkingen
is aanzienlijk. Waarneming van de ruimte is in eerste instantie een
middel om zich in die ruimte te bewegen: reactie regelen, verwijderen
of naderen, afstand schatten e.d. Het gaat hier natuurlijk niet alleen
om het gehoor.
Isoleren van een stuk van het waarnemingsveld is een kunstmatig
probleem. Waarnemen is een georganiseerd geheel.
a. ledere waarneming is allereerst een reactie van het gehele
organisme op een complex van gelijktijdige en successieve prikkels.
b. ledere waarneming is ook de reactie op datzelfde complex van
een persoonlijkheid met zijn herinneringen, gewoonten, intellectuele
of affectieve instelling.
Denk aan optreden van een zangeres. Je ziet, hoort en als je dicht
genoeg bij bent, ruik je haar zelfs.
Vooral bij kinderen speelt deze saamhorigheid der zintuigen een zeer
grote rol.
We keren terug tot drie niveaus van horen.
1. Het primitieve niveau
Dit is bijna uitsluitend ruimtelijk horen. Het is een zich oriënteren
in de wereld, een zich aanpassen aan de Umwelt.
Het is begrijpelijk dat dit niveau een zeer belangrijke rol speelt
bij dieren en bij kleine kinderen.
Ook is het voorstelbaar dat juist op dit niveau de eenheid van zintuigwaarneming nog zeer sterk is.
Bladergroen schrijft:
,,ln de eerste maanden van de ontwikkeling van het kind functioneert
de gezichtszin nog lang niet volledig. Hij is in zijn ontwikkeling afhankelijk van andere gebieden. De gezichtszin staat in eerste instantie in relatie tot het gehoor. Wanneer het kind belangstelling voor
geluiden gaat krijgen, wendt het hoofd en ogen in de richting van het
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geluid. Dit bevordert het kijken naar datgene wat geluid voortbrengt.
Het gehoor heeft een sturende functie. Het gehoor is gericht op wat
van ver komt en lokt de blik van het kind naar de verte". (De oriëntatiereflex)
Oriëntatie in tijd en ruimte zijn voorwaarden voor een gezonde geestelijke groei.
leder wezen heeft ruimte om zich heen.
De ruimte achter je is alleen hoorbaar. Als het kind geen richting
en afstand kan bepalen, is de ruimte achter hem onbekend en dus
onveilig. En als er iets nodig is om het kind aan te moedigen tot
verder exploreren van zijn Umwelt is het wel de veiligheidsbeleving.
Maar ook in een later stadium van de ontwikkeling speelt het ruimtelijk horen op dit niveau een grote rol.
Stereo-akoesie omvat immers: richting horen, afstand schatten en
selectief luisteren.
Ook volwassenen voelen zich onzeker als ze geen informatie krijgen
over hetgeen er achter hen is.
In kerken en andere grote ruimten waar ingewikkelde echo's ons
parten spelen, werkt het niet weten vanwaar een geluid komt, beangstigend.
Oorspronkelijk is geluid een signaal voor gevaar. De Vos heeft
gelijk als hij zegt dat richtinghoren een primitieve functie is. De bedoeling is oorspronkelijk dat we geïnformeerd raken over plaats en
afstand van de prooi of van de vijand die zich door uiterst kleine
geluidjes verraadt.
Maar ook volwassenen hebben dit primitieve ruimtelijke horen nog
nodig al is dit in onze cultuur een onbewuste zaak geworden.
Het niet weten waar een geluid vandaan komt en hoever het verwijderd is, geeft onrust en helpt zelfs mee aan het ontstaan van een
neurose, de z.g. flatneurose.
In deze betonskeletten weten we niet meer wat, waar is. Je hoort tikken
van de verwarming, kloppen, boren, w.c. doortrekken, bedgekraak,
vuilnisstorten, kinderen schreeuwen; maar je weet nietwaarl Het kan boven,
beneden, links, rechts, één flat of 2 flats verder zijn, je weet het niet.
Dit werkt irriterend. Onbekend maakt onbemind, maar zelfs ook onevenwichtig.
Maar ook in bij ieder mens voorkomende situaties, vooral in voor
het oog ongunstige omstandigheden als duisternis en mist, is de
stereo-akoesie van grote betekenis om je toch nog te kunnen oriënteren. We zien dit aan de blinde, die, zoals experimenten hebben aangetoond, door echo's en nagalm van zijn eigen geluid, zich oriënteert
in de ruimte en er zich een beeld van vormt.
2. Het significatieve niveau
In zijn algemeenheid speelt het ruimtelijk horen hier veel minder een rol.
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Het betekenis hechten aan bepaalde geluiden is een associatieve zaak.
Toch blijkt dat het waar van het geluid ook hier wel degelijk een rol
speelt.
Let u eens op hoe in de taal geluiden bijna altijd verbonden zijn aan
plaatsbegrippen:
,,Gepraat van de mensen in de kamer naast ons"
„Fluit van de fluitketel in de keuken"
„Geronk van een motorfiets op de weg"
„De stofzuiger van de buren boven"
„De bel in de gang".
Het is zelfs zo dat soms herkenning van het geluid niet optreedt als
richting en afstand niet worden waargenomen.
Vb.: In de tuin ratelde de grasmachine.
Een kind dat ik onderzocht, vroeg mij: „waar is dat?",
Ik zei: „in de tuin". Kind: „Oh, de grasmachine".
Iemand boorde een gat in de muur.
Ik hoorde dit geronk en keek geïnteresseerd uit het raam om die
racewagen te zien. Er was niets. Ten tweede male klonk het geronk.
Toen ik me realiseerde dat het geluid in huis was, was de herkenning
„boor" er onmiddellijk.
M.a.w. de significatieve aspecten van het geluid zullen gemakkelijker
tot goede associaties leiden als het ruimtelijk aspect van deze geluiden
waargenomen kan worden.
3. Het symbolische niveau
In eerste instantie is dit niveau dat van de taal en spraak.
Voor de taal en spraakverwerving zelf hebben we het ruimtelijk aspect
niet nodig.
Iets anders is of stereoakoesie niet bijdraagt tot een snellere en
betere taalverwerving.
In het eerste begin leert het kind spraak en taal voornamelijk van
de moeder, maar in de periode van omstreeks 3 jaar, waarin het
kind met onvoorstelbare snelheid woorden en uitdrukkingen uit zijn
omgeving in bepaalde situaties oppikt, is het selectief luisteren dat
zich op basis van richtinghoren ontwikkelt, van grote betekenis.
Kinderen zitten bijna altijd in een cocktailparty van gezinsleden en/of
speelkameraadjes.
leder weet dat selectief luisteren een grote rol speelt in het dagelijks
leven, maar vooral bij het luisteren in een gezelschap en bij het volgen
van een spreker.
Broadbent heeft het luisteren in meer-kanaal-situaties bij normale
volwassenen bestudeerd, en kwam daarbij tot de volgende psychologische conclusies.
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Ie conclusie
In de luisteraar is een factor welke een deel van de aangeboden
informatie terzijde legt, maar niet zintuiglijk maskeert.
Vb.: Jan de gaat brand naar woedt school nog.
Dit is vrij onbegrijpelijk, toch is er geen gewone maskering in de zin
van overlapping.
Stel één stem had gezegd: „Jan ga naar school" en de andere:
„De brandt woedt nog", dan zou dit veel eenvoudiger te begrijpen zijn
geweest.
2e conclusie
Het is gemakkelijker te luisteren naar één informatiebron en een andere
te negeren als de geluiden van de bron waar men wel of niet naar
wil luisteren zekere fysische kenmerken gemeen hebben. (Gestalt
psychologie: wet van de gelijkheid, ze vormen a.h.w. een auditieve
Gestalt)
Vb.: Op een party zal iedere man de vrouw waar hij mee wil praten
net zolang naar een hoekje dirigeren totdat de localisatie van haar
stem voldoende verschillend is van die van het achtergrondlawaai.
Bij diverse 2 kanaalexperimenten bleek dat fysische verschillen tussen
de geluidsbronnen worden gebruikt door een ingebouwde filter van
de luisteraar om sommige geluiden te negeren en andere te laten
passeren.
De heer Kapteyn heeft dit in zijn experimenten reeds ondervonden, zoals
u hebt gehoord.
Fysisch gezien was zijn doorelkaar-spraak-maskering inferieur aan
witte ruis, maar psychologisch superieur: de aandacht werd afgeleid doordat èn de fysische verschillen minder waren èn er af en toe
zekere informatie werd gegeven.
Broadbent vraagt zich verder af: Waarom zou de luisteraar een ingebouwd ruimtelijk scheidingsfilter hebben?
De meest voor de hand liggende reden is dat de hersenen een beperkte
opname-capaciteit hebben (60 bit/sec). Het is dus wenselijk dat iedere
extra boodschap wordt verhinderd om als het ware binnen te dringen.
Maar we willen wel weten wat die boodschap is, om te bepalen wat
we willen horen.
Een filter bij de input van het zenuwsysteem is dus biologisch het
meest zinvol en het is waarschijnlijk zegt Broadbent dat we het daar
zullen vinden.
Diverse proeven hebben aangetoond dat toename van irrelevante
boodschappen de prestatie doet afnemen. Perfect filteren is waarschijnlijk onmogelijk, zeker als de fysische prikkels deficiënt zijn. Tot zover
Broadbent.
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Het psychologisch meest interessante is dat Broadbent spreekt van de
noodzaak tot filteren voor het individu, zonder dat hij hierbij expliciet
ruimtelijk horen noemt.
III. PSYCHOLOGISCHE HYPOTHESEN BETREFFENDE WEL EN NIET
SLAGEN VAN REVALIDATIE MET 2 HOORTOESTELLEN
U is hoop ik uit het bovenstaande wel duidelijk geworden dat wij
onze 2 oren niet voor niets hebben. Hoe zou het dan komen dat lang
niet alle patiënten gebaat zijn bij het dragen van 2 hoortoestellen?
Hoe komt het dat vele éénorigen weining last schijnen te hebben
van hun handicap.
Hoe komt het dat de heer Kapteyn geen verschil vindt tussen 1 en 2
apparatendragers bij zijn proeven betreffende links of rechts localiseren?
A. Laten we eerst even ingaan op de laatste vraag.
Er zijn, zoals op zoveel gebieden, twee theorieën over het ontstaan
van ruimtelijk waarnemen.
1. De structuralisten of empiristen o.l.v. Berkely zeggen:
de grote hoeveelheid gelijktijdige ervaringen die wij door de afzonderlijke sensorische systemen krijgen, wordt voortdurend gecoördineerd
en gerangschikt en samengevoegd tot één structuur van associaties.
M.a.w. men leert diepte zien en afstand horen door ervaringen.
2. De nativisten zeggen: ruimtelijke waarneming is aangeboren.
Wertheimer toonde in dit verband aan, dat reeds enige ogenblikken
na de geboorte een baby (die bij wijze van uitzondering zonder verdoving op de wereld was gebracht) zich steeds naar de bron van
een geluid keerde.
Hij toonde hiermee aan dat er reeds een minimum aan ruimtelijk gedrag
aanwezig is ten tijde van de verlossing. Ook Murphy heeft dit reeds
aangetoond.
Gibsen en Walk lieten zien dat juist kruipende baby's reeds stoppen
bij een visuele afgrond.
Zoals zo vaak ligt de waarheid weer in het midden. De normale kinderen zullen hun in aanleg aanwezige structuur tot ruimtewaarneming verder ontwikkelen.
Delacato beschrijft dat stereo-akoesie in de 6de maand ontstaat door
rijping van de hersenschors. De gehandicapte kinderen zullen door
middel van associaties ook ruimtelijk leren waarnemen, maar misschien
niet zo goed als hun normale medekinderen. Het is bekend dat dieptezien met één oog mogelijk is en ook dat richtinghoren met één oor
voorkomt, maar dan wel altijd het beste in een vertrouwde omgeving.
Deze kinderen gaan op andere dingen letten en komen empirisch tot
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ruimtewaarneming, welke immers nodig is om zich in hun millieu aan
te passen.
Bij meerkanaal-experimenten bleek o.a. ook dat de eerst aankomende
boodschap het best werd beantwoord en dat „het filter" gebruik
maakte van fysische verschillen en overeenkomsten, zoals timbreverschillen tussen de verschillende stemmen.
Nu het experiment van Kapteyn betreffende links en rechts onderscheiden.
Er was geen verschil tussen 1 en 2 apparatendragers. De kinderen
die theoretisch geen stereo-akoesie tot hun beschikking hadden, en het
toch goed deden, hebben mijns inziens eenvoudig geleerd dat links
iets anders klinkt dan rechts.
B. Nog een heel belangrijk aspect bij de revalidatie vloeit voort uit
de zogenaamde lichaamssituatie.
Het begrip lichaamssituatie wil zeggen de mogelijkheden van het lichaam
die zich voordoen als een situatie waarin en waardoor het gedrag zinvol
wordt bepaald.
Het levende wezen, ook de mens, past zich aan bij de toestand zoals
die gegeven is.
De hersenen geven daarbij blijk van een groot aanpassingsvermogen
en van het hebben van veel compensatie-mogelijkheden.
Buytendijk toonde met zijn experimenten'aan dat als men een dier handicapte, het zich onmiddellijk zodanig gedroeg dat dit zinvol was in de
gegeven situatie.
Hij geeft het voorbeeld van een hond. Wanneer men 1 poot geamputeerd heeft, springt hij van de operatietafel en gedraagt zich zinvol
en als een gelukkige hond.
Bindt men evenwel één poot zo vast dat hij hem niet kan gebruiken
dan gedraagt hij zich ongelukkig, draait rond, huppelt vreemd, kortom
het is voor hem een ongelukkige lichaamssituatie.
De hond met 3 poten heeft er maar 3. De hond met 4 poten heeft
er 4, maar één onbruikbare.
Bij de mens wordt ook wel gezegd dat de blindgeborenen minder
ongelukkig zijn dan de blindgewordenen of de zeer slechtzienden.
De doofgeborene is volgens dit principe gelukkiger dan de doofgewordene. In de praktijk blijkt dit niet altijd juist maar
we gaan
een windhond met 3 poten toch ook niet laten meedoen aan windhondenrennen?? We gaan toch een blinde niet leren zien met lichtversterkers o.i.d. Neen, we laten hem zijn lichaamssituatie zo zinvol mogelijk gebruiken, waardoor de tastzin en het gehoor vanzelf op de
voorgrond gaan treden.
Nu een ander voorbeeld, ontleend aan de onderzoekers Gelb en Goldstein. Er bestaat een gezichtsstoornis hemianopsie.
149

Van linker en rechter helft van ieder oog lopen zenuwen naar het
chiasma opticum, hier vindt splitsing en samenvoeging van beide rechter
en beide linker bundels plaats.
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Wat gebeurt er nu als een nervus opticus beschadigd wordt? Eén oog
wordt blind.
Wat gebeurt er als een tractus opticus beschadigd wordt? Aan
beide ogen wordt de patiënt half blind.
Nu komen er twee vormen voor: vision nulle en vision noire.
Als de defecte helft zwart is, ondervindt de patiënt er voortdurend
hinder van, hij ziet, maar hij ziets niets (de hond met de vastgebonden
poot).
Als de defecte helft er niet is, vertoont patiënt een normale aanpassing waarbij zelfs de fovea op den duur verplaatst (de hond met
3 poten).
leder levend wezen past zich met zijn eigen lichaamssituatie zo zinvol
mogelijk aan aan zijn milieu. Hierbij sluit aan de psychologische
gedachte dat voor ieders beleving die toestand het beste is waarin
hij het langst heeft verkeerd en zich niet ongelukkig voelde. Dat wil
dus zeggen dat hij een zinvolle aanpassing aan zijn lichaamssituatie
heeft gevonden.
Hieruit volgt dat een prothese slechts dan tot optimaal gebruik zal
leiden als deze volledig in de lichaamssituatie is opgenomen. En dit
nu hangt weer sterk af van de leeftijd en de persoonlijkheidsstructuur van de patiënt.
Laten we nu eens naar de 1e en 3e proef van de heer Kapteyn kijken
betreffende het cocktailparty-effect met en zonder 1 of 2 apparaten,
dan zien we iets merkwaardigs.
In de kunstmatige situatie waarin de beste resultaten stereo-akoestisch
worden behaald zien we dat de 2 apparatendragers de beste resultaten geven met hun 2 apparaten. Ze geven de voorkeur aan de
slechte geluidskwaliteit van hun twee toestellen boven de high-fi versterker van de V.U., omdat ze ermee vergroeid zijn.
De toestellen zijn echt hun beide oren geworden.
De 1 apparaatdragers zijn niet gewend stereo-akoestisch te werken,
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ze gebruiken andere cue's om tot een optimaal resultaat te komen.
Zonder toestel lukt dit ze dan ook beter dan de 2 apparatendragers,
die hun oren a.h.w. kwijt zijn.
We kunnen dus verwachten dat er mensen zijn die zo goed hebben
leren werken met één apparaat dat ze het stereo-akoestisch mechanisme niet meer nodig hebben om zich in hun Umwelt te redden.
Als die Umwelt een rustige omgeving is waar niet veel wordt gesproken,
is dit heel begrijpelijk.
C. Ik deed zelf een klein onderzoekje bij 18 kinderen en 2 jonge volwassenen, die eerst één en later 2 toestellen kregen.
De ouders van de kinderen kregen een multiple choice vragenlijst*
met vragen in de zin van:
Vindt u dat uw kind nu met
2 toestellen waar het geluid
vandaan komt:

Vindt u dat uw kind met
2 toestellen:

1. beter waarneemt
2. als altijd waarneemt
3. slechter waarneemt
1. iets gelukkiger
2. als altijd
3. ongelukkiger is.

Van de 20 lijsten kregen we er 5 niet terug of ze waren blanco
omdat het kind geen tweede toestel meer droeg.
Van de overige 15 wilden:
13 kinderen het tweede toestel niet meer missen,
van die 13 droegen 11 zich zekerder, dezelfde 11
namen beter waar, waar het geluid vandaan komt,
10, waren iets gelukkiger en
van deze 10, verstonden 9 beter in gezelschap.
Als we de 5 oningevulde als negatief rekenen, dan nog is meer dan
de helft zeer positief op bijna alle vragen. Het is alsof deze kinderen nog steeds met een audition noire rondliepen en wachtten tot
dit defect werd opgeheven.
Maar er zijn er ook die het tweede toestel weigeren, of er in het
geheel niet blij mee zijn. Zij hadden misschien een audition nulle aan
dat oor, het deed gewoon niet mee.
Uiteraard spelen nog een aantal andere factoren een rol. We komen
er niet alleen met het begrip lichaamssituatie. Immers: wij leven in een
maatschappij en die stelt eisen. Onze kinderen worden op school
geplaatst, ze moeten goed leren spreken en ze worden gedwongen mee
* zie bijlage.
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te doen. Daar komt nog bij dat de mens een sociaal wezen is dat er
DIJ wil horen en gelijk wil zijn aan de ander.
Een paar voorbeelden:
Een meisje is blij met haar 2 toestellen want: „ik kan de moppen weer
horen die ze onder elkaar vertellen".
Een ander meisje: „ja, ik versta wel beter met 2 toestellen, maar ik
red me zo ook wel".
Een zeer ijdel jongetje, dat ernstig zwakbegaafd is, doet alles om
te zijn als de anderen en draagt z'n ene toestel met moeite laat
staan 2, terwijl onderzoek uitwees, dat hij er wel baat bij zou hebben.
IV. GEVOLGEN VAN HET ONTBREKEN VAN STEREO-AKOESIE
Hoe goed men zich ook aanpast aan de situatie, er zullen altijd
situaties zijn waar de éénorige niet tegen opgewassen is, vooral
als dit éne oor een gerevalideerd slecht oor is.
De algemene klacht van éénorigen en van éénapparaatdragers is dat
verstaan vooral in een rumoerige omgeving lastig is en bovendien
vermoeiend.
Hart de Ruyter schrijft: kinderen met slecht gehoor en slechte visus
hebben altijd concentratiestoornissen nl. door oververmoeidheid, het
kind moet zich meer inspannen. Als we daarbij in aanmerking nemen
dat volgens Sanders (1965) de stem van de gemiddelde onderwijzer
=fc 5 db boven het lawaainiveau in normale schoolklassen uitkomt
zodat het voor niet stereo-akoestisch luisterende leerlingen nauwelijks
mogelijk is om behoorlijk te verstaan, is dit wel begrijpelijk.
In de laatste lezing van Taylor (april 1967) werd erop gewezen dat
als één oor met een apparaat werd belast en er niet gelet werd op
beperking van de stimuli uit de buitenwereld er zich moeilijkheden in
lichaamshouding en stoornissen in de concentratie voordeden, buiten
zowel als in de klas.
Het defecte gehoororgaan bleek overprikkeld te zijn, zodat de verstaanvaardigheid terugliep.
Bij 2 toestellendragers werd dit niet gevonden, de energie zou verdeeld zijn.
Groen had ook reeds opgemerkt dat bij binauraal horen de tolerantie voor geluid in sommige gevallen toenam.
Tot slot keren we weer terug naar de baby's.
Bladergroen wijst er in vele geschriften steeds weer op dat vele
kinderen met leermoeilijkheden ruimtelijke stoornissen hebben.
Begrippen als voor, achter, op, onder, zijn niet aanwezig.
Verbalisering is er wel maar ze hebben de inhoud niet beleefd niet
gerealiseerd.
Ze hebben niet geleerd om de werkelijkheid met eigen lichaam, ogen
oren en handen te exploreren.
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In hoeverre de akoestische ruimtebeleving hier een rol speelt, is nog
onvoldoende onderzocht.
Het lijkt in ieder geval zinvol om kleine kinderen steeds met twee toestellen uit te rusten, mits, zoals Groen zegt: de „olijfjes" * goed werken,
zodat ze met een iets vollediger lichaamssituatie aan het exploreren
kunnen gaan.
Drs. J. Th. Bonnema, psycholoog.
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Geachte ouders,
Uw kind draagt nu geruime tijd twee hoortoestellen.
In verband met wetenschappelijke verwerking van de resultaten zouden wij het zeer
op prijs stellen als U de volgende vragen zoudt wi Hen beantwoorden en ingevuld
aan ons terugzenden.
S.v.p. bij iedere vraag één hokje zwart maken.
•
]

met plezier
omdat het moest
met tegenzin

]

altijd
alleen thuis
alleen op school

Eén hoortoestel werd steedsgedragen:
•
•
Eén hoortoestel werd gedragen:
•

met

0

2 hoortoestellen worden nu gedragen:

]
•
]

Draagt het kind twee hoortoestellen vergeleken bij
vroeger:

•
•
•

Zou Uw kind het 2e toestel:

]
•
]
]

vaker
net als vroeger
minder vaak
niet meer willen missen
onverschilig
graag kwijt willen

•

beter verstaat
als altijd verstaat
slechter verstaat

•
D
•

beter spreekt
als altijd
slechter spreekt

Vindt U dat Uw kind nu:

Vindt U dat het kind de laatste tijd:

plezier
omdat het nodig is
met tegenzin

]

beter verstaat
als altijd
slechter verstaat

Meent U dat Uw kind in gezelschap of aan tafel U nu:

•
•

Meent U dat Uw kind in gezelschap of aan
tafel met anderen:

•
O
•

als

Hoe vindt U dat Uw kind zich met 2 hoortoestellen
gedraagt:

Q
•
•

zekerder
als altijd
minder zeker

Vindt U dat Uw kind met 2 toestellen allerlei geluiden
buiten en in huis:

1 beter hoort
] als altijd
•
slechter hoort
•

meer meepraat
altijd
stiller is geworden

•

beter waarnemt
als altijd waarneemt
slechter waarneemt

Vindt U dat Uw kind met 2 hoortoestellen:

G
]
G

iets gelukkiger
als altijd
ongelukkiger is

Vindt U dat bij kinderen waar het mogelijk is, een
2e toestel:

G
]
]

noodzakelijk is
nuttig is
een overdreven luxe is

Vindt U dat Uw kind, waar het geluid vandaan komt, nu:

Eventuele andere opmerkingen:
(Zonodig doorgaan op de achterkant)
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]

Nut van Stereo-akoesie met hoortoestellen
Gedurende de laatste jaren zijn er
enige slechthorende kinderen van
voorzien, om hen in de gelegenheid
te volgen. Van deze kinderen wil ik
vermelden, omdat van dezen de

door ons Audiologische Centrum
een stereo-hoortoestelaanpassing
te stellen het normale onderwijs
hier de resultaten van 7 gevallen
gegevens volledig bekend zijn.

In de volgorde van leeftijd:
diagnose
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Er is een aanzienlijk verschil tussen de verschillende gevallen; het beste
heeft 35 dB (bin.) verlies en 100% discriminatie; het slechtste heeft
80 dB (bin.) verlies en 60% discriminatie, waarbij opgemerkt moet
worden dat het eerste geval thans haar toestel niet meer draagt, na
er aanvankelijk veel nut van te hebben gehad. Zij gaat nu naar de
Het slechtste heeft een progessieve binnenhardhorendheid, maar ziet
toch nog kans om bij de 4 besten van de klas te horen. Gemiddeld
is het Flechter-verlies 51 dB en het verlies in het spraakaudiogram
(50% punt) 42 dB. Stereo-ervaring in deze groep varieert van 3 maanden tot 6 jaar; de gemiddelde ervaringsduur is 2-5 jaar ruim.
Met uitzondering van twee gevallen zitten alle kinderen in die klas,
waar zij volgens hun kalenderleeftijd thuis horen. Over het algemeen
hebben alle 7 kinderen uitgebreide ervaringen met mono-toestellen.
Velen van hen hebben eerst een Y-snoer gehad, (er was dus Bin.
training). Hun commentaar bij het definitief in gebruik nemen van de
stereo-apparatuur is onverdeeld gunstig. Alle kinderen roemen de
mogelijkheid tot waarneming van de kinderen om hun heen, iets dat
vroeger niet mogelijk was. Het verstaan van de leerkracht wordt zeer
gunstig beoordeeld, speciaal in die ruimten waar de akoestiek niet bijzonder goed is.
Vermeld moet worden, dat het merendeel geen akoepedische begeleiding heeft gehad.
Bij analyse van hun meetgegevens blijkt dat er in het geheel geen
bijzondere binaurale prestaties geleverd worden. Het 50% punt verschuift nauwelijks ten gunste van de binaurale waarneming: ook de
discriminatie neemt niet of nauwelijks toe. Wel is opvallend dat het
gehoorverlies uitgedrukt in het Fletcher gemiddelde (toonaudiogram)
gemiddeld 9 dB ongunstiger ligt dan het 50% punt van de spraakkromme. Zij zijn dus wel alert voor spraak.
Conclusie:
Het beslist goede resultaat van stereo-aanpassing bij genoemde 7
gevallen moet berusten op een verhoogd vermogen tot herkenning,
isolering, van relevante informatie ten opzichte van omgevingslawaai!
of in moderne termen: op een vergroting van de figuur achtergrond'
onderscheidbaarheid.
De proeven, die het belang van stereo-aanpassing moeten bewijzen
zullen dus op basis van figuur-achtergrond verhouding verricht moeten
worden.
J. J. Groen

156

Is het slechthorende kind
ruimtelijk gestoord?
Vraagt Mevr. Gelijns-Moleman zich af na het herlezen van de voordracht, die dra. W. J. Bladergroen (intussen prof. W. J. Bladergroen)
in 1954 voor ons hield.
Kort gezegd is héér opvatting: die stoornissen treden alleen daar op,
waar er meer aan mankeert dan het gehoorverlies alleen. En dat is
het standpunt, dat we volkomen onderschrijven: het zijn de „kneusjes",
die psycho-motorisch ènders zijn, ongeacht of ze een gehoorverlies
hebben ja dan nee.
Er is ook sinds 1954 wel wat veranderd in de gehoorgestoordenwereld. De voorscholen b.v. zijn uit de verf gekomen. Toen die er nog
niet waren, kregen we de eerste-klassertjes zo van moeder thuis, en
waren ze in 't algemeen nogal gespannen. Daar is nu, dank zij het feit
dat ze vroegtijdig opgevangen worden, niets meer van te merken.
Gelukkig staan we in deze mening niet meer alleen. De Heer van Uden
schrijft in het tijdschrift RKBO blz. 202 (juni '65) :
Opgemerkt
moet worden, dat wanneer in het onderstaande onvolkomenheden bij
dove kinderen vermeld worden, deze practisch alle door een goede
lichamelijke en ritmische opvoeding van jongsaf voorkomen kunnen
worden. De te noemen ervaringen steunen op die kinderen, die niet
van jongsaf de in dit opzicht noodzakelijke opvoeding hebben gehad."
Dat wil dus zeggen: als een kind aangepast onderwijs krijgt, komt alles
best voor elkaar. En we mogen toch in de tweede helft van de twintigste eeuw veronderstellen, dat een kind in een welvaartsstaat aangepast onderwijs krijgt?
Het is net zoiets als: wanneer je kinderen met wipneuzen de tafel
van zeven niet leert, is het-niet-kennen-van-de-tafel-van-zeven een
typische eigenschap van kinderen met een wipneus. Remedie: geef ze
een juf, die ze ook de tafel van zeven leert!
En dan kunnen we de discussies verplaatsen naar de departementen,
waar we de eis gaan stellen: gymnstieklokalen, speelvelden èn vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs voor de gehoorgestoorden!
Want anders krijgen ze al die nare dingen, die hun nu zo „typisch"
eigen zijn.
Hierbij aansluitend mogen we U nog een prettige ervaring vertellen.
Onze oude stellingname was (en is):
Wanneer een gehoordefect een stoornis in de ruimtelijke oriëntatie
en de motoriek met zich meebrengt, moet deze stoornis erger worden
naarmate het gehoorverlies groter is.
Een jaar geleden konden we dit toetsen, toen 3 groepen slechthorende
leerlingen demonstreerden op de „Studiedagen voor Lichamelijke
Opvoeding." (Deze dagen worden jaarlijks georganiseerd door
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de Universiteit, Academie voor Lichamelijke Opvoeding A B O P en
de „Nederlandse", met medewerking van rijks- en gemeente
inspecties.)
Het publiek bestaande uit vakleerkrachten lichamelijke opvoeding
werd verzocht er de zwaar gehoorgestoorden uit te zoeken.
Hoewel alle drie de groepen uiteenliepen van zeer licht tot zeer
zwaar slechthorend, zagen noch de geroutineerde collega's noch
Prof. Bladergroen, hier kans toe.
Desgevraagd stelden de collega's bovendien vast, dat:
Ie. Het bewegingspatroon van de kinderen volkomen normaal was
2e Het niveau van de groepen zeker niet beneden dat van goedhorende leerlingen lag.
Zullen we het dan nu maar eens bij het departement en gemeentebestuur proberen?
H. Weber
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Opsporing en onderzoek van dove en
slechthorende zuigelingen
DIT THEMA WERD OP DE JAARVERGADERING TE ROTTERDAM
VAN DE VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET DOOFSTOMMENONDERWIJS IN NEDERLAND TIJDENS DE OCHTENDZITTING VAN DE 12E MEI 1967 BEHANDELD DOOR DE DAMES
DR F VAN LAAR EN DRS. B. SCHIPPERS.
DE BEIDE REFERATEN TREFT U HIERONDER AAN.
RED.

Organisatorische problemen en u i t k o m s t e n
van het opsporingsonderzoek
DOOR FLORA VAN LAAR, ARTS *

Inleiding
Het streven van de preventief werkende arts is erop gericht ziekten
en afwijkingen te voorkomen. Indien - ondanks alles - de preventie
niet mogelijk is of faalt, is een belangrijke taak van de arts het voorkomen van resttoestanden. Als ook dat niet mogelijk is, moet gezorgd
worden, dat de gevolgen van de resttoestand zo gering mogelijk blijven. Hiertoe is het noodzakelijk, dat de resttoestand bekend is en
dat mogelijkheden bestaan tot voorkómen van de gevolgen.
Het is zinvol de doofheid bij het kind op zo jong mogelijke leeftijd te
ontdekken, sinds is gebleken, dat revalidatie rond het eerste levensjaar - hoe moeilijk ook - toch mogelijk is. In specialistische centra
zijn methoden ontwikkeld die het mogelijk maken het gehoor te onderzoeken van het zeer jonge kind. De meeste van deze methoden zijn
echter te kostbaar en te specialistisch om als massa-onderzoek-methode
te worden toegepast.
De methode, ontwikkeld door het echtpaar Ewing blijkt echter wel te
gebruiken buiten de specialistische centra, zoals een door Howorth in
1957/58 op grote schaal uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond.
De meest gunstige leeftijd voor het verrichten van dit onderzoek is
rond de 9e maand.
Noodzaak tot verrichten van opsporingsonderzoek
Men kan zich afvragen of de zuigeling, die doof is geboren niet wordt
onderkend door de ouders en of het noodzakelijk is, speciaal op doof* Wetenschappelijk medewerkster van het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde TNO te Leiden.
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heid gericht onderzoek te verrichten. In de praktijk is gebleken dat
ouders zich inderdaad ongerust maken over het uitblijven van bepaalde
reacties van hun kind, maar dat ze zich maar al te graag gerust laten
stellen, door degenen in hun omgeving, die menen dat „er niets aan
de hand is . Tegen de tijd, dat onontkoombaar duidelijk is geworden
dat het kind nooit op geluid reageert en ook niet gaat spreken wordt
een onderzoek ingesteld. Vaak is het kind dan 2 a 3 jaar oud geworden
en heeft men de meest optimale leeftijd, waarop met revalidatie kan
worden begonnen, voorbij laten gaan. Dit alles is nog meer uitgesproken indien het kind niet doof, maar (ernstig) slechthorend is Deze
kinderen worden vaak pas onderkend op de kleuterschool, soms zelfs
pas op de lagere school.
Deze - niet alleen in Nederland - opgedane ervaring heeft duidelijk
gemaakt, dat een te groot aantal kinderen met ernstige gehoorafwijkingen te laat wordt onderzocht, tenzij men gericht onderzoek doet.
Organisatie van opsporingsonderzoek
Indien men besluit massa-onderzoek te gaan doen, is de vraag hoe
een dergelijk onderzoek moet worden georganiseerd. In Nederland
bestaan hierover twee meningen:
1. het onderzoek moet gebeuren vanuit een specialistisch centrum
bij voorkeur met behulp van een mobiele onderzoekruimte en een'
specialistisch team;
2. het onderzoek moet worden geïncorporeerd in bestaande medische
organisaties en worden uitgevoerd door de ter plaatse verantwoordelijke medische teams (artsen, verpleegsters) in de lokaliteiten, die ook voor het overige medische werk worden gebruikt.
In 1957/58 is door een onderzoek-team vanuit het Audiologisch Centrum
van het Academisch Ziekenhuis in de stad en provincie Groningen
met behulp van een mobiele onderzoekruimte en een speciaal geconstrueerde audiometer massa-onderzoek op gehoorafwijkingen verricht
bij 10.000 schoolkinderen. Hoe ideaal dit onderzoek organisatorisch
en onderzoek-technisch ook is geweest, het is niet mogelijk geweest
deze organisatievorm in Nederland te introduceren.
Wel is door de uitkomsten van dit onderzoek de belangstelling gewekt
van de schoolartsen voor het verrichten van gehooronderzoek bij
schoolkinderen met behulp van een audiometer, i.p.v. met fluisterspraak
Nu - tien jaar later - wordt geschat, dat ca. 60-70% van de schoolartsen over een audiometer beschikt.
Maar zonder dat hierover veel is geconfereerd, blijkt dat organisatorisch voor de tweede mogelijkheid is gekozen: incorporeren van
het gehooronderzoek in een bestaande medische organisatie, in dit
geval de schoolgeneeskundige dienst.
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Toen in 1962/63 in Nederland de methode Ewing bekendheid kreeg
en opsporingsonderzoek mogelijk werd, is opnieuw de vraag gesteld:
1. aparte organisatie, eventueel vanuit een specialistisch centrum;
2. onderzoek incorporeren in bestaande organisatievorm.
Door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid te Utrecht is in
samenwerking met het Audiologisch Centrum van de Rijksuniversiteit
te Utrecht een onderzoek ingesteld naar het functioneren van een
aparte organisatie. Ondanks het feit, dat de bij dit opsporingsonderzoek toegepaste organisatievorm uitstekend functioneerde, heeft deze
— evenmin als destijds de Groningse organisatie-opzet — navolging gevonden. Realiseren van jaarlijks onderzoek op grote schaal blijkt nl.
praktisch niet uitvoerbaar.
Door de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
is op verzoek van het toenmalig hoofd van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
te Amsterdam, Dr. G. J. Planting, de tweede mogelijkheid onderzocht:
nl. teams, werkzaam op de consultatiebureaus voor zuigelingen, trainen in de onderzoekmethode en het onderzoek laten verrichten als
onderdeel van het medische werk, dat op de consultatiebureaus
voor zuigelingen wordt gedaan. Op deze manier werkend, zouden in
Nederland gemiddeld ca. 70% van het totale aantal zuigelingen kunnen
worden bereikt.
De volgende vragen moesten worden beantwoord:
1. Is de methode voor gehooronderzoek van zuigelingen als routineonderzoek aan artsen en verpleegsters toe te vertrouwen?
2. Zijn de gebouwen van de consultatiebureaus daarvoor geschikt?
3. Hoe groot is het rendement van het onderzoek en is dit de moeite
waard?
Na 1 1 / 2 jaar zijn de onderzoekresultaten bewerkt. Gebleken is:
ad 1. Elke arts en elke verpleegster, die ervaring heeft met „normale" gezonde zuigelingen, is in 3 zittingen op te leiden voor dit
speciale onderzoek.
ad 2. Ondanks vaak minder gunstige akoestische omstandigheden
kan de methode uitstekend worden toegepast in de consultatie- bureaus.
Bij deze voor het kind zinvolle geluiden die worden gebruikt voor het
onderzoek, blijkt het omgevingslawaai veel minder van invloed te zijn
dan is verondersteld.
ad 3. Bij het gehooronderzoek van zuigelingen bleek dat 1 % dusdadanige gehoorafwijkingen had, dat revalidatie noodzakelijk was. Het
rendement behoeft echter niet groot te zijn om een routine-onderzoek
te rechtvaardigen. Ook de ernst van de afwijking en de mogelijkheden
van revalidatie bij vroege opsporing kan onderzoek wenselijk maken.
In Nederland zullen in de naaste toekomst elk jaar gemiddeld ruim
250.000 zuigelingen worden geboren. Hoewel het onderzoek per kind
weinig tijd vraagt, kan men zich afvragen of een toch duidelijke ver-
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zwanng van de financiële lasten verantwoord is. Deze vraag is in
Engeland ook gerezen, zij het reeds tien jaar geleden. Men heeft
daar nagegaan of kinderen, die doof of ernstig slechthorend zijn
mogelijk een speciale voorgeschiedenis, een zg. belaste anamnese
hebben.
Bij onderzoek hiernaar verricht, is gebleken, dat dit inderdaad het geval
is. Daarom is men ertoe overgegaan van alle kinderen een gerichte
anamnese op te nemen en alleen degenen die tengevolge van hun
voorgeschiedenis een verhoogd risico hebben, te onderzoeken Zodoende behoeft men in de praktijk slechts ca. 20% van alle levend geboren zuigelingen te onderzoeken.
Momenteel wordt in verschillende plaatsen in Nederland op de consultatiebureaus voor zuigelingen een analoog onderzoek gedaan met
medewerking van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind en onder supervisie van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde TNO.
Aan de hand van de uitkomsten zal over enkele jaren kunnen worden
besloten of alle zuigelingen of alleen degenen, die een belaste anamnese hebben, moeten worden onderzocht.
Verwijzing naar specialistisch centrum
Men kan zich afvragen, wat er moet gebeuren, indien een kind onvoldoende heeft gereageerd op de aangeboden testgeluiden. Is het noodzakelijk, dat elk kind direct naar een audiologisch centrum wordt
verwezen? De spreiding van de audiologische centra is minder gunstig
dan het lijkt. De reisverbindingen zijn vaak slecht. Daarom is in een
aantal streken begonnen met een proef zg. vliegende teams te organiseren, die een eerste diagnostisch onderzoek doen. Hiervan maken bijvoorbeeld deel uit een districtskinderarts en een onderzoeker van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind d w z een specialist op het gebied van het kind en een op het gebied van diagnostiek van gehoorafwijkingen. Dit team, dat ter plaatse eens per twee
a drie maanden alle kinderen onderzoekt, die verdacht worden van
een (gehoor)- afwijking, adviseert, naar wie het kind moet worden verwezen. In Friesland en Deventer waar dit systeem nu 1-1'/, wordt toegepast, blijkt het goed te voldoen.
? o / b l e ( k ^ | S ' d 3 t V 3 n e l k e g r 0 e p v a n 1 0 0 ° on derzochte zuigelingen ca
t /o of 20 kinderen voor dit zg. eerste diagnostisch onderzoek in aanmerking komen, dat gemiddeld één van deze 20 kinderen verwijzinq
naar een audiologisch centrum behoeft en dat eveneens één van deze
20 kinderen voor andere dan gehoorafwijkingen naar een specialist moet
worden verwezen. Tenslotte is gebleken, dat ca. de helft van hen moet
worden verwezen naar de huisarts of via deze naar een KNO-arts
daar deze kinderen geleidingsverliezen hebben, waarvan de oorzaak
vaak behandeld kan worden.
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Samenvatting
- Zonder gericht opsporingsonderzoek worden te veel dove en slechthorende kinderen te laat ontdekt.
- Met behulp van de methode Ewing is het mogelijk vroegtijdig gehoorafwijkingen op te sporen.
- Deze methode wordt in diverse plaatsen in Nederland momenteel
reeds toegepast op de consultatiebureaus voor zuigelingen, door de
daar werkende artsen en verpleegsters.
- Het aantal kinderen, dat revalidatie behoeft is ongeveer 1 per 1000.
- Momenteel wordt onderzoek verricht om na te gaan of alle 9 maanden
oude zuigelingen, of alleen degenen die een belaste anamnese hebben,
moeten worden onderzocht.
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H e t nader onderzoek van zuigelingen, die
van gehoorverlies w o r d e n verdacht
DOOR MEJ. DRS. B. SCHIPPERS, PSYCHOLOGE
Geachte toehoorders,
U hebt zo juist van dokter Van Laar gehoord, wat er gedaan wordt
of zou moeten worden om kinderen met een gehoorafwijking zo vroeg
mogelijk op te sporen. Ik ga u het vervolg vertellen, nl. het onderzoek
van die kinderen, die om een of andere reden verdacht worden van een
slecht gehoor en ten slotte op een audiologisch centrum terechtkomen.
Dat zijn gelukkig geen massa's, maar toch nog wel zóveel, dat het
onderzoek van hele kleintjes een veel voorkomende gebeurtenis is.
Om u even een indruk te geven van het aantal hier in Rotterdam:
ongeveer 30 per jaar.
Dit zijn niet alleen de geselecteerde „Van Laar-kindertjes" - om ze
zo voor het gemak even te noemen - maar ook diegenen, die via een
KNO-arts of kinderarts bij ons komen, omdat de ouders zich ongerust
maken over het gehoor van hun baby. Ongeveer 80% van alle dove
(dus geen slechthorende) kinderen wordt door de ouders als zodanig
ontdekt. De „Van Laar-kindertjes" zijn over het algemeen kinderen met
lichtere gehoorafwijkingen.
Wat gebeurt er nu bij dit uitgebreider onderzoek? Waar letten we op
en waarom?
De aanbieding van zo'n baby gebeurt heel vaak door middel van een
simpel briefje van een specialist. „Dit kindje is waarschijnlijk doof, of
- bij grotere kinderen - spreekt helemaal nog niet. Trommelvliezen
g.b. Tonsillectomie verricht. Gaarne uw oordeel en advies.
Doktor P."
Voor zo'n eerste onderzoek moet ik op ongeveer anderhalf uur rekenen.
Dat wordt in beslag genomen door een gesprek met de ouders en
observatie en onderzoek van het kind.
Die observatie, die ik persoonlijk van bijzonder belang acht, begint
soms al in de wachtkamer, als ik het kind alleen nog maar horen kan.
Welke geluiden maakt het dan, èls het tenminste geluid maakt?!
U weet allemaal uit ervaring, hoe we aan de stem ongeveer de leeftijd
van iemand kunnen schatten. Zo herkennen we de geluidjes van kleine
baby's als nuchtere geluiden. We horen, of er een heel kleintje huilt,
of een kind van een half of heel jaar geluiden maakt.
Dan valt bij dove kinderen op, dat dezen weinig of geen geluiden
maken; maar deze geluiden bovendien, naarmate de kinderen ouder zijn,
niet alleen veel minder genuanceerd zijn dan die van horende leeftijdgenootjes, maar ook anders, nl. minder typisch menselijk. Velen
van u kennen mijn overtuiging, dat echt dove baby's slechts inciden164

tele, toevallige geluiden maken en zelfs helemaal niet brabbelen, waarbij ik dan brabbelen wil definiëren als: spelen met de eigen geluiden.
De volgende vraag is: past het „praten" van dit kind bij zijn hele
habitus, d.w.z. past het bij z'n verdere algemene ontwikkeling?
Meestal is dit zonder een verder onderzoek wel ongeveer duidelijk.
Een kind van 6 maanden, dat pogingen tot kruipen doet, al heel even
los kan zitten en een goed contact met mensen heeft, maar geen enkel
geluid maakt, maar - wat vaak voorkomt bij dove baby's - alleen met
z'n tanden knarst, moet wel haast doof zijn.
Toch willen we meer en met grotere zekerheid weten. Is z'n hele
algemene ontwikkeling wel op peil? Is het in grote lijnen vóór of achter
bij het gemiddelde? Waar zitten eventuele zwakke punten, die de
spraakontwikkeling ongunstig zouden kunnen beïnvloeden? In de eerste plaats zijn daar natuurlijk de gegevens van de moeder, zoals b.v.
over geboorte en vroege ontwikkeling naast enkele medische gegevens
van de arts. Deze laatste zijn echter in de meeste gevallen uiterst
schaars. * Voor een systematisch onderzoek naar het ontwikkelingspeil
van alle kinderen, ongeacht de leeftijd, zijn een of meer tests nodig. U
begrijpt, dat voor hele kleine kinderen één test voldoende is, omdat ze
- gelukkig voor ons - nog maar zo weinig kunsten kunnen vertonen.
Vrijwel alle ontwikkelingstests voor zeer jonge kinderen tonen daarom
dan ook dezelfde onderdelen, zij het vaak op heel verschillende manieren gerangschikt en verwerkt. Ik geef de voorkeur aan de test van dr.
Griffiths, een Engelse psychologe, die alle prestaties van 0 - 2-jarigen, hoe simpel ook, opgetekend en later op een bijzonder overzichtelijke wijze gerangschikt heeft tot een test, waardoor haar schaal
behalve voor normaal ontwikkelde baby's, speciaal geschikt is voor
het onderzoek van kinderen met een gehoorafwijking.
Ik zal u deze test in het kort beschrijven, zodat u een indruk krijgt
van wat deze ongeveer inhoudt. De test bestaat uit vijf onderdelen,
ieder met 52 items.
A. De motoriek - b.v.: tilt het kind z'n hoofd al op, doet het pogingen
tot kruipen, klimt het de trap op, kan het bukken. Dit zijn slechts enkele
van de 52.
B. De sociale aanpassing, d.w.z. de aanpassing in het eigen millieu b.v.; lacht het tegen moeder, tegen vreemden, eet het zelf een koekje, trekt het z'n schoenen uit, is het zindelijk.
C. Gehoor en spraak - voorbeelden: maakt het andere geluiden dan
huilen, luistert het naar het tikken van een stopwatch, kan het
mamma of pappa zeggen, reageert het op het roepen van de eigen
naam. Kinderen van 9 maanden b.v. reageren op het roepen van een
* Vanzelfsprekend kunnen we — waar dit nodig is — meer gegevens krijgen.
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naam, wat een reageren op intonatie en ritme is. Pas als ze ruim
één jaar zijn, wordt de eigen naam herkend. Deze schaal is natuurlijk van bijzonder belang voor ons onderzoek.
D. Oog-hand-coördinatie - b.v.: kan het een ring grijpen, een autootje
voortduwen, krast het met een potlood, bouwt het een torentje van
enkele blokjes.
E. Een puzzle-schaal - waarbij het kind aan nieuw materiaal z'n in het
dagelijks leven verworven vaardigheden moet toepassen, b.v.: een
blokje uit een doosje van bepaalde vorm pakken, schijfjes van verschillende vormen in passende gaatjes leggen, of een dekseltje losschroeven.
Van deze vijf onderdelen is een grafiek te maken, waaruit ineens af te
lezen is waar de hiaten zitten.
Een overigens normaal ontwikkeld kind, met een ernstig gehoorverlies,
vertoont op schaal C een hele duidelijke inzinking. In getallen uitgedrukt: A, B, D, en E liggen rond de 100, wat normaal is, maar C wijst
slechts 13 of 25 aan. *
Behalve dit onderzoek willen we vanzelfsprekend veel extra gegevens
hebben over de reacties op verschillende geluiden. Dit gebeurt bij ons
met heel eenvoudige middelen. Wij zijn ten slotte nuchtere Rotterdammers! Op het eerste gezicht zou men zelfs in een onvriendelijke
bui kunnen zeggen, dat het een beetje op z'n janboerenfluitjes gebeurt.
Dit zeg ik u expres zo cru, om vooral geen indruk van grote exactheid te geven. Wij praten niet over een audiogram bij deze kleine
kinderen. Wat we wél proberen is, met allerlei verschillende piepjes
en rammeltjes bij benadering vast te stellen, wat ze wel en niet horen.
Bij zo'n gehooronderzoek is het kind op z'n gemak - het is intussen
immers vertrouwd geraakt met z'n omgeving - met een héél simpel
spelletje bezig, dat net nieuw genoeg is om hem even te boeien, maar
niet zó, dat het zich er intensief in verdiept en nergens anders
aandacht meer voor heeft.
Dan wordt er op een bepaalde afstand met de verschillende geluidmakende voorwerpen gerammeld op het moment, dat het kind zich
even in „doodtij" bevindt, d.w.z. even niets doet en zich a.h.w. bedenkt
op wat het nu zal gaan doen. Dit is nl. het moment, waarop het ontvankelijk is voor nieuwe indrukken, in dit geval dus voor geluiden.
Er is zo een grote variatie in aanbieding van geluiden mogelijk.
De gegevens van zo'n onderzoek zijn echter qua betrouwbaarheid
Het kan echter ook voorkomen, dat de C-schaal b.v. weer 25 aanwijst, maar de
overige schalen eveneens bijzonder laag liggen. Dat zo'n kind dan als eventueel doof
aangeboden wordt, is heel belangrijk, maar wijst in dat geval meestal op ernstige
zwakzinnigheid.
Een gestoord kind is in z'n hele ontwikkeling achter en dus ook met de spraak.
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veel minder exact dan die van een audiometrische test. De afstand
moet immers geschat worden; het kind beweegt wel eens even en bovendien worden deze geluiden, die d.m.v. onze hand worden gemaakt, niet
steeds met gelijke sterkte aangeboden .Ondanks alle fouten, die aan
aan dit onderzoek kleven, krijgen we echter toch in grote lijnen een
indruk van het gehoor.
Vanzelfsprekend proberen we het aantal fouten te reduceren en zoeken
dus naar nieuwe mogelijkheden. Zo zal ik u ons laatste plan vertellen.
Enkele weken geleden is onze technicus, de heer VanderWildt, naar
Denemarken geweest voor een werkbezoek, waar hij een eenvoudige,
maar bijzonder aardige methode zag - geschikt voor onderzoek van
hele kleintjes - waar wij op het audiologisch centrum direct enthousiast over waren.
Twee beertjes, elk in de buik voorzien van een luidsprekertje, dat
met een drukknopje op de rug bediend kan worden, kan men door middel
van een bandrecorder allerlei verschillende geluiden laten maken van
zuivere tonen tot zingen toe. Nu laat men beide beertjes aan het
kind zien en beweegt dan één langzaam op zij. Natuurlijk kijkt het
kind het bewegende beertje na. Vervolgens laat men het andere beertje
een geluid maken. Hoort het kind dit, dan zal het naar het sprekende
beertje kijken. Op deze wijze kan men de beertjes afwisselend laten
„praten" en zo een indruk krijgen van het gehoor. Verder zijn de
gegevens van de ouders over dat wat het kind wel hoort van belang.
Wat ze niet horen is voor ons van weinig betekenis. *
Al deze gegevens tezamen maken een oordeel over het kind mogelijk,
waarbij de bereidheid tot contact met andere mensen van bijzonder
groot belang is, in verband met de prognose voor spraakafzien en
bereidheid tot spreken. **
U begrijpt, dat na dit eerste onderzoek niet altijd een duidelijk
beeld van het kind naar voren komt. Er zijn vaak verschillende onderzoeken nodig om precies te weten wat er aan de hand is. Na zo'n
eerste onderzoek staat nl. meestal wel een eventuele gehoorafwijking
vast, maar de mate en soort zijn pas na twee of drie onderzoeken te
bepalen, als het kind ouder wordt. Bovendien blijkt een vrij groot aantal van de kinderen, dat als „niet sprekend en misschien doof" aangeduid werd, zeer ernstig gestoord te zijn en b.v. ernstig zwakzinnig, autistisch of cerebraal gestoord, om enkele te noemen.
* Het komt nl. heel vaak voor, dat ongeruste ouders — heel begrijpelijk overigens —
aan het experimenteren gaan met allerlei geluiden. Zo'n kind kan dan gedeconditioneerd worden en niet of nauwelijks meer op de onderzoek-geluiden reageren. Een
extreem geval toonde eens, dat een kind als gevolg van het experimenteren wèl op
zachte geluiden reageerde, maar niet op harde.
** Immers, wat heeft een kind aan z'n wellicht nog profitabele gehoorresten en goede
verstand, als het de gerichtheid op andere mensen mist, of deze slechts in geringe
mate aanwezig is? Dit is het kardinale probleem van dove kinderen met autistische
trekken. Hoe krijgen we dezen tot kijken naar de mond van een ander?
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Een onderzoek van deze kinderen is vaak bijzonder moeilijk en eist
een grote mate van inventiviteit van de onderzoeker, omdat geijkte
methodes hier falen. Vaak komt men dank zij een plotselinge goede
ingeving pas achter de vraag, of dit kind niet reageert, doordat
het totaal geen belang stelt in geluiden, die geen betekenis voor
hem hebben, of doordat het behalve gestoord, inderdaad ook nog
slecht hoort. Soms komen we hier niet uit en moeten we zo'n kind
na kortere of langere tijd weer oproepen, in de hoop dan iets verder
te komen met onze diagnose. Bij deze kinderen is de eigen geluidsproduktie van nog grotere diagnostische waarde dan bij de normale
dove kinderen, daar de eigen geluiden vaak de enige duidelijke bron
voor eventueel gehoorverlies is.
Ik heb geprobeerd in het kort een beeld te geven van een eerste
diagnostisch onderzoek van hele jonge kinderen. Ik ben overtuigd,
dat het beter kan en vooral dat het audiologisch gedeelte nog voor
verbeteringen vatbaar is, waarbij ik deze niet in de eerste plaats
zou willen zoeken in een ingewikkeldheid van de apparatuur, maar in
een nog betere aanpassing bij de wereld van het heel jonge kind.
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Overzicht en perspectief
DOOR DRS. A. W. DE VOS
INLEIDING GEHOUDEN OP DE JAARVERGADERING TE
ROTTERDAM VAN DE VERENIGING TER BEVORDERING
VAN HET DOOFSTOMMENONDERWIJS IN NEDERLAND OP
12 MEI 1967.

Dames en heren,
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze vereniging verscheen
ongeveer twee jaar geleden een verzameling opstellen onder de intrigerende titel: „Het doofzijn beluisterd". Een beter overzicht dan deze
voortreffelijke artikelenreeks is nauwelijks denkbaar. Bovendien heeft
het daarin gestelde nog niets van zijn waarde verloren. Weliswaar is
ons onderwijs voortdurend in beweging, maar de vooruitgang is
beslist niet van dien aard, dat wat twee jaar geleden nog nieuw was,
nu al verouderd zou zijn.
U sta mij daarom toe, dat ik bij mijn beschouwingen van deze opstellen
uitga. Alvorens hiertoe over te gaan wil ik u echter op de hoogte
brengen van mijn eigen zienswijze van dat moment.
Ik was nl. in die periode in de gelegenheid mij te kunnen richten tot de
deelnemers van het „Europian Seminar on special teacher education"
te Amersfoort, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging ter
Bevordering van de Revalidatie. Dit congres was weliswaar bedoeld
voor werkers rond het lichamelijk gebrekkige kind, maar veel van
wat er gezegd is geldt voor het gehele buitengewoon onderwijs en
dus ook voor ons. Ik haal dus mijzelf aan:
,,Het buitengewoon onderwijs bevindt zich op het ogenblik in ons land
en voor zover ik dit bekijken kan ook in andere landen, in een overgangsperiode. Vroeger was het vrijwel uitsluitend de onderwijzer,
die de problemen rond het gebrekkige kind moest oplossen; nu komen
er bijdragen van verschillende kanten, of - om een moderne term te
gebruiken - van verschillende „diciplines". Vroeger sprak men van
onderwijs en opvoeding; nu is het ,,multi-diciplinaire benadering".
Een kwart eeuw geleden was de didactiek hoofdzaak; nu besteden
we bovendien aandacht aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vroege opsporing
juiste diagnostisering
ouderbegeleiding en home-training
algemene opvoedings-adviezen
de juiste pedagogische benadering
wetenschappelijke begeleiding tijdens de schooltijd
rev/alidatie
integratie in de maatschappij
maatschappelijke begeleiding
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en waarschijnlijk zijn er nog meer punten, die öf ik nog niet zie óf die
nog moeten komen. Eén en ander lijkt mij mede het gevolg van de
tijdens en na de laatste wereldoorlog veranderde denkbeelden over
mens en maatschappij. Vóór de jaren veertig had de maatschappij
rechten en de mens plichten; nu heeft de mens, ook de gehandicapte
rechten en de maatschappij plichten.
Toch moet het de onderwijzer van het gehandicapte kind soms
vreemd te moede zijn. Hij was immers degene, die het werk begon
Moeizaam zoekend moest hij zijn weg vinden door een veelheid van
nauwelijks op te lossen problemen. Hij gaf zijn werklust en idealisme,
vaak zijn leven lang. Hij was het, die voor zijn leerling leefde: doof
blind, zwakzinnig, moeilijk opvoedbaar of lichamelijk gebrekkig. Tijdens
dit werk moest hij zichzelf voortdurend vernieuwen, vechtend tegen
de vrijwel ondoordringbare muur, die ernstige defecten nu eenmaal
vormen. Hij was het dan ook, die zich ten behoeve van zijn leerling
tot de wetenschap en de maatschappij wendde. Beide vroeg hij om
hulp: de man van de wetenschap om zijn inzicht te verbreden en hem
bij zijn vele problemen te helpen, de maatschappij om een plaats voor
zijn zorgenkind. Hoe vaak vond hij niet een gesloten deur en bleef hij
alleen met zijn zorgen?
Wat hem overeind hield was het gevoel, dat hij verantwoordelijk was,
dat zonder hem vrijwel niets voor het kind gedaan werd en er weinig'
mee werd bereikt. Hij was en voelde zichzelf de centrale figuur,
de man die wist, de toeverlaat voor ouders en leerling, zelfs al was
deze laatste reeds lang volwassen. Zo was het ook de onderwijzer
die aan zijn eigen opleiding werkte, die een eerste poging, hoe
onvolledig ook, tot wetenschappelijk onderzoek deed en die zijn kennis
aan zijn jongere collega's overbracht. De eerste vakopleiding kwam
van hemzelf: hij stelde voor zichzelf een programma op, naar beste
weten.
Hoe is de situatie nu? Wat is er overgebleven van de centrale positie
van de onderwijzer? Nog steeds een flink gedeelte. Hij heeft echter
ruimte moeten maken voor anderen. Hij is lid van een groep geworden.
Een gedeelte van zijn autonomie heeft hij prijs moeten geven. Daartegenover is hij minder eenzaam geworden. Hij hoeft het niet meer alleen te doen. Toch, ik herhaal het, moet het hem soms vreemd te moede zijn. Als we het programma van dit seminar bekijken, wat ziet de onderwijzer dan? Niet wat anderen van zijn gebied, van zijn specialisme
moeten weten, maar wat hij van het terrein van de anderen moet weten"
Tot zover dit citaat.
In „Het doofzijn beluisterd" vinden we dezelfde, hoewel anders belichte
gedachtengang. De heer Vlietstra schrijft:
„Nog voordat het begrip revalidatie in Nederland ingang had gevonden,
accepteerde men vanuit het dovenonderwijs het samenspel met medicus,
audioloog, fysicus, psycholoog en maatschappelijk werker. Uitholling'
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van eigen taak werd hier minder gevreesd dan waar ook in het onderwijs. Door een moderne opzet van de opleiding groeide de onderwijzer
bij het dovenonderwijs naar een partnerschap met niet-onderwijsdeskundigen". En verder: ,,De dovenonderwijzer, die leeft voor het doorbreken van isolement bij zijn leerlingen, heeft begrepen, dat zijn eigen
isolement hem in zijn werk tot onvruchtbaarhied veroordeelt".
Behalve het artikel van de heer Vlietstra en het historisch overzicht
van de heer Büchli vinden we er zeven andere in: één van medische,
één van audiologische, één van fysisch-fonetische, één van algemene
orthopedagogische en drie van psychologische zijde.
Het achtste, handelend over taalkunde, is geschreven door een dovenonderwijzer. De verschillende discipline's - twee van de psychologen
begeven zich op sociaal terrein en vertegenwoordigen hiermee dus
het maatschappelijk werk - treffen we er dus broederlijk naast
elkaar aan.
Een weerslag van deze ontwikkeling vinden we in het nieuwe besluit
b.o. De toelatingscommissie, vroeger bestaande uit tenminste het hoofd
der school en een met het onderzoek van dove kinderen vertrouwde
medicus, is uitgebreid met een audioloog, die hiermee voor de tweede
maal in een besluit genoemd wordt, zonder dat ergens is vastgelegd
wat een audioloog eigenlijk is, en een psycholoog.
Bovendien heeft deze commissie duidelijk een begeleidende taak
gekregen. Weliswaar vindt men later, dat de betrokken artikelen pas
te zijner tijd in werking zullen treden, maar de tekenen zijn overduidelijk. Ook in deze vergadering vindt u deze constellatie terug.
Door de vier genoemde discipline's wordt achtereenvolgens het woord
gevoerd.
De resultaten van de tot stand gekomen samenwerking zijn duidelijk
waarneembaar. Ik citeer nogmaals de heer Vlietstra: „In tien jaar
tijd is de omvang van de leerstof aanzienlijk vergroot". En: ,,Wie het
huidige onderwijs aan prelinguaal doven naar entourage en organisatie vergelijkt met dat van tien jaar geleden, ontdekt opzienbarende
veranderingen. De aanvaarding van het meespreken van anderen,
het opzetten van nieuwe methoden en het dientengevolge uitbreiden
van de leerstof maken het mogelijk, dat dove jeugd het normale
middenstandsexamen aflegt, dat meisjes goed onderlegd in scheikunde
een laboratorium binnentreden en dat hier en daar het gewone voortgezet onderwijs voor een enkeling opengaat. Bij tientallen verlaat men
jaarlijks de dovenscholen met een redelijke algemene ontwikkeling,
waartoe ook behoort de passieve beheersing van een vreemde taal".
Ondertussen zijn we twee jaar verder. Mijn lijstje van negen punten
kan ik aanvullen met een tiende: onderwijsnazorg. Weer een nieuw
begrip, met een nog wat vage, maar allengs duidelijker wordende inhoud.
En zo zullen we doorgaan; langzaam, maar met een onontkoombare
stelligheid.
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Niettegenstaande alle vooruitgang meen ik echter toch een zekere
onrust te mogen bespeuren, vooral bij de man. die zich nog steeds
in een voortdurende worsteling met zijn leerlingen bevindt: de dovenonderwijzer. Hij ondervindt het immers dagelijks: het probleem van
de doofheid is nog steeds niet opgelost! Wat heeft hij aan zijn slechts
op afstand gevoelde partnerschap bij zijn werk in de klas?
Hij is daar nog steeds alleen met zijn leerlingen. Wat doet hij met zijn
steeds dieper gravende opleiding? Zijn verworven kennis lost de
ontoegankelijkheid van bepaalde kinderen niet op. En hoe ondervindt
hij het op zichzelf verheugende feit, dat dank zij de vooruitgang
van wetenschap en techniek, er kinderen zijn bij wie de „doofstomheid"
door tijdige maatregelen is voorkomen en die met hoortoestellen nu
onderwijs op scholen voor slechthorenden of zelfs voor normaal horenden volgen? Hij kent ze niet. Van de doorbreking van zijn isolement heeft
hij - en terecht - veel verwacht. Van de vooruitgang van de wetenschap
zal hij graag kennis nemen. De inzichten van de anderen zal hij graag
tot de zijne maken. En toch?
Zijn dagelijkse strijd is dezelfde gebleven. Is het dan een wonder,
dat zich een zekere onrust, mogelijk zelfs een zekere opstandigheid
of onverschilligheid van hem meester maakt? Vroeger moest hij het
zelf doen. Dat prikkelde tot activiteit. Nu zullen „die anderen" het
wel doen. Dat maakt passief.
De vraag lijkt gerechtvaardigd, of men bij het onderwijs niet te veel
van die „anderen" verwacht. Mogelijk hebben dezen in hun beginnend enthousiasme hier aanleiding toe gegeven. Maar wordt het dan
geen tijd om tot de werkelijkheid terug te keren? Hiervoor grijp ik opnieuw naar ons boek „Het doofzijn beluisterd". De medicus, prof. De
Wit zegt: „op één gebied is de verbetering van de slechthorendheid, dus
helaas niet van de doofheid, stormachtig verlopen. Dat is het gebied
van de middenooraandoeningen"; en verderop: „De betekenis van deze
ingrepen voor de extreem-slechthorende en de totaaldove is slechts
zeer beperkt. Het is slechts een kwantitatieve verbetering, geen
kwalitatieve". De audioloog, prof. Huizing is even duidelijk. Bij hem
vind ik: „Men bedenke wel, dat het hier niet gaat om de z.g. geluidsmethode voor het totaal dove kind, waarbij geluidsprikkels langs
vibratoire of althans op een inadequate wijze worden waargenomen.
Bij de hier beschreven methode gaat het om echte geluidswaarneming
via de receptoren van het slakkenhuis en van de verdere hoorbanen.
Belangrijke of redelijke goede hoorresten zijn daarom noodzakelijk".
Ook de foneticus, prof. Mol is kritisch gestemd: „Waarom heeft het
systeem van de Visible Speech tot nu toe geen succes gehad? Men
is geneigd te zeggen, dat het toestel te duur is, te veel detail laat
zien, technisch nog niet volmaakt is, etc.
Op die manier geeft men a.h.w. het toestel nog de beste kans.
Maar ligt het falen eigenlijk niet in een meer principieel vlak?
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Wie zegt immers, dat de bij normaal horenden zo actieve mond-oorkoppeling, die door de nimmer aflatende werkzaamheid van het oor in
nauwe wisselwerking met de sprekende omgeving tot een automatische conditionering van articulatiegewoonten leidt, kan worden vervangen door een optische dressuur-schakel met bewust nabootsen van
slechts gedurende korte tijd aangeboden beelden? Wie zegt, dat het
oor op dezelfde wijze generaliseert, d.w.z. de omgeving ordent, als het
oog? Het zijn allemaal problemen, waar de research nog niet eens aan
toe is. „Wishful thinking" kost vaak geld. Ik vrees, dat er in kringen,
die zich met spraak bezighouden veel meningen heersen, die men nooit
op enigerlei wijze heeft getoetst en desondanks als wetten hanteert".
Prof. Vliegenthart sluit met: „Het is een veel grotere prestatie om als
doofgeborene een goed volwassenheidsniveau te bereiken dan om dit
als horende, vanzelfsprekend taalverwervende, vanzelfsprekend in de
gemeenschap der vele mensen opgenomene, te presteren".
Op onze psychologen kom ik later, in ander verband, terug.
De realiteit is dus: met werkelijke doofheid weet men nu nog weinig
raad. Doet de wens, waarin tevens een verwachting doorklinkt, van de
heer Van Mierlo: „dat de tijd niet verre moge zijn, dat taaldidactiek
voor dove kinderen gefundeerd wordt in een wetenschappelijke methode", hiertegenover niet wat onwerkelijk aan, te meer omdat hij enkele
regels daarboven zegt: „de taalkunde die voor dit onderwijs nodig
is, moet voor een groot gedeelte nog ontwikkeld worden"?
En wat zegt de dovenonderwijzer op dit alles? Slechts één ding:
„Dat wist ik al lang". En daarmee tekent hij de situatie van dit
moment.
Is er dan geen oplossing? Is de vooruitgang maar schijn? Heeft deze
alleen maar betrekking op het dove kind met profitabele gehoorresten of beter: het ernstig slechthorende kind? Hoewel ook ik de
kans loop verstrikt te raken in een niet reële verwachting, wil ik proberen u een antwoord te geven op deze vragen.
Hiertoe moet ik beginnen met enige algemene beschouwingen, die u
wellicht aanspreken, mogelijk fantastisch lijken. Het menselijk cerebrum
kunnen wij beschouwen als een informatie verwerkend systeem met
een enorme capaciteit. De schatting van het aantal zenuwcellen van
dit systeem wordt voortdurend groter. Als laatste getal hoorde ik
70 miljard noemen. De zowel van de buitenwereld als uit het lichaam
zelf binnenkomende informatie wordt hierin geselecteerd, verwerkt
en gememoriseerd, waarbij men zich een kort-, middellang en langlopend geheugen voorstelt. Bij het uitwissen van dagelijkse indrukken
uit het kortlopend geheugen en het opslaan van een aantal hiervan
in het langlopend geheugen schijnen de tenminste vijf tot zeven droomperiodes, die wij allen gedurende onze slaap doormaken, een rol te
spelen. Hierdoor worden wij in staat gesteld dagelijks grote hoeveelheden informatie te verwerken. Deze informaties, zowel van binnenuit
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als van buiten komend, leiden tot regulatie van onze lichaamsfuncties,
tot nieuwe ervaringen, herkenning van reeds vroeger doorgemaakte
situaties, reacties op de buitenwereld en de opbouw van kennis. Het
aantal informatie-eenheden, dat wij in waaktoestand per seconde
kunnen verwerken, schijnt echter aan een maximum gebonden te zijn.
Een mens kan daarom niet te veel dingen tegelijk doen, tenzij ze eenvoudig zijn. Ons cerebrum wordt gevoed door een groot aantal zenuwen,
waarvan die van onze zintuigen de grootste capaciteit hebben, d.w.z'
het grootste aantal neurosen bevatten. Zo wordt het aantal toevoerkanalen van de gehoorzenuw op 30.000 geschat. Deze kanalen werken
volgens het alles-of-niets-systeem, d.w.z. er plant zich óf een signaal
van een bepaalde sterkte óf geen signaal door voort. De vergelijking
met een ponskaart, met 30.000 plaatsen voor een gat of geen gat
dringt zich op. Hoe het ook zij, ook hier hebben we te maken met
een enorme capaciteit.
Op grond van een groot aantal waarnemingen van vele psychologen waaruit blijkt, dat de prestaties, waarbij geen beroep wordt gedaan
op verbale vermogens, van doven en horenden niet of hoegenaamd
niet verschillen - meen ik te mogen aannemen, dat de verwerkingscapaciteit van het cerebrum van de dove niet verschilt van die van
de horende. De jonge Amerikaanse psycholoog Furth meent zelfs op
grond van deze non-verbale denkprestaties van doven te mogen
besluiten tot een denktheorie, waarin de taal slechts een secundaire
plaats inneemt. Hij zegt: „The ability for intellective behaviour is seen
as largely independent of language and mainly subject to the general
experience of living", wat ik zou willen vertalen als: „Het vermogen
tot zich verstandelijk gedragen kan beschouwd worden als grotendeels
onafhankelijk van taal en in hoofdzaak onderworpen aan algemene
levenservaringen". Hij staat hiermee lijnrecht tegenover Révész, die
indertijd tot de veel aangehaalde maar weinig meer onderschreven
uitspraak kwam: „Zonder denken geen taal, zonder taal geen denken"
Men vergelijke hiervoor het artikel van prof. Snijders in opnieuw:
„Het doofzijn beluisterd".
Dit betekent, dat onze doven in principe wel degelijk tot normale
prestaties in staat zijn, mits hun maar voldoende informatie wordt
toegevoerd. Uit de aard der zaak kan hiervoor niet de gehoorzenuw
dienen. En hier begint de narigheid, want wij hebben nu eenmaal als
belangrijkste communicatiemiddel een akoestisch symboolsysteem opgebouwd, bij ons - bewoners van de lage landen - Nederlandse taal genaamd. Vijf jaar geleden noemde ik u als bouwstenen van dit systeem:
melodie, accent, spreektempo en een 40-tal fonemen.
Naast deze laatste stelde ik een 10-tal kinemen, de visueel waarneembare begeleiders van onze gesproken taal, waar de dove bij het
spraakafzien mee volstaan moet. Een op deze getallen gebaseerde
eenvoudige berekening leert, dat het dove kind het bij zijn taalwaar-
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neming met ten hoogste 20% van de informatie moet doen, die het
horende kind in overeenkomstige omstandigheden toegevoerd krijgt.
Bij het leren spreken, waarbij het kunnen beluisteren van de eigen uitspraak een overheersende rol speelt, liggen de verhoudingen niet
veel beter. De moeilijkheden van het dove kind zijn dan ook zonneklaar. Het is echter ook zonder meer duidelijk, dat ditzelfde kind in
de bij ons horenden gebruikelijke samenleving aan permanente informatie-ondervoeding lijdt. Wat een wonder, dat dit kind in een omgeving, waar bovendien ook visueel weinig te beleven valt, lastig en
ongedurig wordt!
De oplossing van het probleem lijkt voor de hand te liggen.
Voed het kind, liefst van jongs af aan niet met een akoestisch, maar
met een voldoende informatie verstrekkend visueel- of ander codesysteem en dan bij voorkeur zó, dat het langs dezelfde weg een voldoende terugkoppeling krijgt.
Het pessimisme van Mol deel ik niet. Wel ben ik het met hem eens,
dat de nimmer aflatende werkzaamheid van het oor niet kan worden
vervangen door slechts gedurende korte tijd aangeboden beelden,
maar zoals hij zegt, dit ligt dan niet in de tegenstelling oor-oog, maar
in die van nimmer aflatend korte tijd; het opvangen van de doofgeborene met een voldoende rijk visueel systeem en de resultaten ervan
kennen wij nl. reeds min of meer. De bij mijn weten volledig dove
Nanninga b.v. is door zijn moeder met bord en krijt in een vrijwel
ononderbroken geschreven taaibad gedompeld. Hij is nog steeds de
enige prelinguaal dove ingenieur. En rapporteerde men ons in
Washington niet over het - in vergelijking tot een gelijkwaardige controlegroep - duidelijk groter taalbezit van klassen van dove kinderen,
die van jongs af aan waren grootgebracht met een combinatie van
gesproken en met de vingers gespelde taal? Overigens heb ik in
dit opzicht mijn hoop niet gevestigd op schrifttaai of vingerspelling
- al zou ik ook de consequenties hiervan op mij durven nemen maar op de zich snel ontwikkelende micro-elektronica.
In 1972 worden de eerste vertaalmachines verwacht. Ze zullen nog
niet best zijn en in den beginne mogelijk geen betere taalstructuur
hebben dan onze leerlingen. Maar, als dit mogelijk is, waarom dan
geen mogelijkheden voor een zie- of voeltoestel met een zonder vertraging werkende decodering van het akoestische signaal en een hercodering in een visueel of tactiel waarneembaar? Uiteraard moet het
zietoestel klein genoeg zijn om door moeder en onderwijzer te kunnen
worden meegedragen, laat ik zeggen op de buik, het voeltoestel door
het kind zelf. Zou mij dit worden mogelijk gemaakt, dan zal ik gaarne
mijn steentje aan de constructie ervan bijdragen en een proef ermee
zou ik zonder aarzeling durven nemen.
En zolang de geschetste technische hulpmiddelen nog op zich laten
wachten, zou de onderwijzer kunnen beginnen de gesignaleerde onder-
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voeding te verminderen door een poging te doen zijn leerlingen bewust
meer adequate visuele informatie te geven dan hij tot nu toe mogelijk
gewend is. Hij heeft de tijd mee. Er verschijnen hoe langer hoe meer
uitstekende visuele leer- en hulpmiddelen, waarbij ook de z.g. geprogrammeerde instructie - mits aangepast aan het dove kind - wel
eens een belangrijke winst zou kunnen betekenen.
Al zijn kunnen en fantasie kan hij hiervoor inzetten. De these van
Révész: „geen denken zonder taal" lijkt overwonnen. Gaan wij
ervan uit, dat het in de eerste plaats onze taak is onze leerlingen op
te voeden tot denkende mensen - en ik meen te mogen veronderstellen,
dat u het hiermee eens bent - dan betekent het voorafgaande dat
taal geen doel, maar middel moet zijn. Doorredenerend houdt dit de
noodzaak tot een heroriëntering van ons gehele onderwijs in. De onderwijzer zal hierbij niet mogen wachten op de anderen, maar als vroeger
vóór moeten gaan.
Wat dit betreft, neemt hij nog steeds een centrale plaats in.

Nieuws van de scholen
Voorburg
Als Md van de Udo-commissie werd de heer A. Eendebak opgevolgd
door de heer R. Hajer.
Amsterdam
De heren K. Kortschot (Prof. H. Burgerschool) en E. Stunnenberg
(A. G. Bellschool) slaagden voor het examen Engels L.O.
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