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Ten geleide 

De audiologie, een nog betrekkelijk jonge 
wetenschap, heeft in de tweede helft van onze 
eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt, ook in 
pedagogisch opzicht: de hoortraining mogen wij nu 
wel zien als een niet meer te missen aspect van de 
eigen karakteristiek van de opvoeding en het 
onderwijs van het slechthorende en dove kind. Dat 
is natuurlijk niet altijd zo geweest; maar toch liggen 
eerste pogingen en aanzetten om door 
geluidsversterking het horen te stimuleren reeds in 
het grijze verleden. 

In de eerste eeuw na Chr. was het Archigines die 
reeds door middel van een trompet versterkt geluid 
toevoerde in het oor om zo door sterke prikkels het 
gehoor te activeren, een voorbeeld dat de eeuwen 
door navolging vond. Keizer Adrianus was zo bij de 
hand om met zijn hand zijn oorschelp te vergroten 
om zo in gesprekken versterkt geluid waar te 
nemen. 
In tegenstelling tot harde geluiden als 
„trompetgeschal en schellebellen" als wekprikkels 
beval Lanfranchi (12e eeuw) hooroefeningen aan 
met zachte stem. Maar deze zachte stemmen zien 
wij al weer spoedig verdwijnen om vooral op het 
einde van de 16e eeuw weer te horen over een 
„bloeitijd" van de lawaaitherapie. Bonet vertelt ons 
(1620) dat doofstommen werden meegenomen de 
velden in, naar kloven en ravijnen, in 
keldergewelven en zelfs in grote tonnen moesten 
plaatsnemen en dan maar schreeuwen en geluiden 
uitstoten om het gehoor door versterkt geluid te 
prikkelen. 

Wie denkt hier niet ondanks de primitieve vorm van 
toepassing op basis van totaal anders denken aan 
de moderne actieve gehoortraining berustend op 
het cybernetisch beginsel! (zie art. v. Uden). 
Op het einde van de 18e eeuw waren het in Frankrijk 
o.a. Ernaud en Pereira die als voorlopers genoemd 
kunnen worden van Itard, de bekende Parijse 
oorarts. Hij mag wel aangeduid worden als de man 
van een eerste werkelijke poging tot systematische 
hoortraining, zij het ook dat hij er na een jaar mee 

stopte bij gebrek aan medewerking en 
onvoldoende resultaten. 
Maar zijn werk ging toch niet ongemerkt voorbij en 
was gedurende de 19e eeuw aanleiding tot 
proefnemingen in verschillende landen o.a. 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nebraska. Rond 
1900 kwam er weer een sterke opleving. 
Urbantschitsch te Wenen bouwde voort op de 
ideeën van Itard en probeerde door acoustische 
prikkels van allerlei aard (o.a. zelfgemaakte 
instrumenten zoals zijn harmonica) de hoorfunctie 
weer te wekken. Op grond van bereikte resultaten 
voelde hij zich bevestigd in zijn grondidee: dat het 
gehoororganisme als zodanig was te verbeteren. 
Hiertegen kwam Bezold in het geweer. Hij bewees 
de onhoudbaarheid van die stelling en verklaarde 
hoortrainingsresultaten als een gevolg van het 
beter leren gebruik maken van nog aanwezige 
gehoorresten. Betreffende de methode van 
hoortraining bestonden ook de nodige 
controversen tussen beide geleerden. Bezold 
bepleitte ook reeds scheiding van doven met 
gehoorresten en totaaldoven en was voor aparte 
"hoorklassen" aan de dovenscholen. Kerr-Love te 
Glasgow benutte ook rond dezelfde tijd de 
gebruikelijke "hoorapparatuur" voor 
geluidsversterking en kwam reeds tot de conclusie 
dat er minder dan 5% van de dove kinderen totaal 
doof was (op de school in Glasgow). Door 
verschillende oorzaken nam de grote belangstelling 
voor hoortraining in de twintiger jaren spoedig 
weer af, om rond de jaren dertig weer op te komen 
door de ideeën van Dr. Barczi te Boedapest, die ook 
buiten zijn land belangstelling en toepassing 
vonden (o.a. in ons land Kielstra). Ondanks zijn 
terecht becritiseerde opvatting over doofheid (de 
"Surdo mutitas corticalis") bereikte hij met zwaar 
dove kinderen opmerkelijke resultaten, dankzij een 
gesystematiseerde training op basis van de 
rhytmische opposities van de spraak, luid "ad 
concham" individueel toegevoerd. Mede door het 
tijdrovende individueel oefenen en de benodigde 
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physieke inspanning van de lesgever, alsook de 
opkomst en ontwikkeling van nieuwe electrische 
hoorapparatuur was de methode als zodanig geen 
lang leven beschoren. In de veertiger jaren was er al 
in verschillende landen op meerdere scholen 
individuele en/of groepsapparatuur in gebruik, al 
kleefden aan de kwaliteit ervan nog vele feilen. 
In de laatste decennia kwam er door verdere 
ontwikkeling van de electronica steeds betere en 
aangepaster apparatuur beschikbaar, betere 
audiometers en andere testmethoden van het 
gehoor. Had voorheen algemeen de opvatting 
geheerst, dat het gezichtszintuig en het 
kinaestetisch zintuig de media waren in de 
opvoeding van het dove kind (wij laten hier de 
gebaren buiten beschouwing), nu kreeg het gehoor 
door training in geluidswaarneming steeds meer 
betekenis, waardering en toepassing als 
belangrijke component in de communicatie, een 
multisensorische benadering van het dove kind: 
niet alleen de doven met veel hoorresten maar ook 
de zwaar doven en totaal doven ( = vibratiedoven; 
o.a. in v. Uden's geluidsmethode '52). Behalve door 
de betere apparatuur kreeg de hoortraining meer 
kansen door de betere methodieken, door het 
voortdurend dragen van het hoorapparaat en zo 
vroeg mogelijke toepassing in de hometraining. Het 
werk van de Ewings in Manchester was 
baanbrekend. Bij de voorstanders van de 
uni-sensorische opvang van het dove kind krijgt de 
weg van het horen het hoofdaccent. Een aantal van 
de pre-linguale dove kinderen met meer dan 90 db. 
hoorverlies hebben hier nog mogelijkheden; men 
kan niet alleen op grond van een audiogram 
uitsluitsel geven. Andere benamingen voor deze 
methode zijn: de aural-oral methode, de natuurlijke 
methode, de acoupedische methode of 
hooropvoeding. 

Pollack geeft verre de voorkeur aan deze laatste 
benaming boven de term hoortraining, omdat 
hooropvoeding veel beter de inhoud dekt dan de al 
te historisch belaste term hoortraining. 

Basisbeginselen voor deze hooropvoeding zijn 
vooral: - Zo vroeg mogelijke voortdurende, 
systematische stimulering van het gehoor via 
versterkte geluidswaarneming, zonder bijzondere 
aandacht voor of oefening van de visuele weg en 
daardoor: het op gang komen van een voldoende 
auditieve feedback voor de spraakontwikkeling. 
(Waaruit o.i. onder andere al uit volgt, dat voor een 
aantal pre-linguaal doven vooralsnog hiermee te 
hoog gegrepen is). Calvert en Silverman bevelen 
deze weg toch aan voor alle dove kinderen, 
minstens een periode van 2 a 3 jaar gedurende de zo 
belangrijke periode der eerste drie levensjaren; dan 
kan men op grond van onderzoek en verkregen 
resultaten en als er geen speciale problemen voor 
het leren spreken zijn, in een gunstig milieu de 
ingeslagen weg voortzetten. Anders kan men beter 
de multi-sensorische weg volgen. Moge door 
verdere ontwikkeling van wetenschap en techniek, 
door experiment en ervaring, door meer 
mogelijkheden ter vervulling van noodzakelijke 
voorwaarden de hooropvoeding voor vele doven 
een steeds belangrijker rol kunnen vervullen om, 
zoals Huizing reeds zei, het horen te integreren in de 
persoonlijkheid van het dove kind. 

de redaktie 
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Gehoor- en spraakverstaansmogeli jkheden van dove 
leerlingen 

1. Het begrip doofheid 
Het begrip doofheid is vanuit verschillende 
wetenschappelijke disciplines te definiëren. De 
medicus, de audioloog, de psycholoog, de 
pedagoog en de socioloog zullen bij het horen van 
het woord doofheid verschillende begrippen en 
gedachten associëren. 
In de onderwijs-wereld spreken we van doofheid, als 
de eigen spraak zonder technische hulpmiddelen 
niet meer gehoord en gestuurd kan worden. De 
geluidswaarneming is, ook bij de beste versterking, 
onvoldoende om spraak hoofdzakelijk door horen te 
verstaan. Er zijn echter wel vast te stellen 
gehoorresten. 
Van Békésy heeft hiervoor een gehoordrempel 
vastgesteld, die in de opvoeding de dove en 
slechthorende leerlingen in het algemeen ook 
redelijk van elkaaronderscheidt. Deslechthorenden 
zijn dan degenen, die de taal voornamelijk via het 
horen kunnen leren. De visuele en articulatorische 
informatie complementeren de niet volledige 
auditieve informatie. 
Nu is de pedagogiek van het dove kind erbij gebaat 
als naast deze gehoors-curve van Van Békésy, de 
vibratie-drempel van Groen (citaat van Overbeek 
1957) en Bayne (1970) in gedachten gehouden 
wordt. Groen en Bayne kwamen bij een bepaalde 
categorie doven nl. tot een hoor-reactie-drempel die 
parallel loopt met de vibratie-curve. D.w.z. de 
"hoor"-reacties lopen per frequentie en per 
intensiteit parallel aan de reacties die men verkrijgt 
als men bij deze doven dit geluid aan de 
vingertoppen laat voelen. Een audiogram dat via dit 
vibratie-gevoel tot stand komt noemde Groen: 
"treogram". 

In figuur I is zowel de curve van Békésy als van 
Groen en Bayne weergegeven. Zoals figuur I laat 
zien, kunnen de vibratie-reacties op geluid 
maximaal tot 2000 Hz. vastgesteld worden. Dove 
leerlingen die enkel via dit vibratiegevoel op geluid 
kunnen reageren noemt men "vibratie-doven". We 
kunnen spreken van twee typen doven: de doven 
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,Fig. 1. De gehoorsdrempel van van Békésy 
en het treogram van Groen en Bayne. 

met gehoorresten en de vibratiedoven. Onderzoek 
van Van Uden (1974) en Boothroyd (1970) stelde 
vast, dat 80 tot 95% van de leerlingen op de door hen 
onderzochte dovenscholen, profitabele 
gehoorresten bezaten, 5 tot 20% van de leerlingen 
beschikten enkel over vibratie-gevoel. 

Welk belang moet men nu hechten aan de 
gehoorresten en aan het vibratiegevoel van dove 
leerlingen? Hier gaan vooral antropologische 
denkwijzen over de dove mens een rol spelen. Wij 
zijn van mening, dat de meerderheid van doven via 
de orale methode een zodanige taal-, 
spraakontwikkeling en liplees-vaardigheid kan 
ontwikkelen, datze als volwaardige partners in onze 
maatschappij kunnen participeren. Met behulp van 
medisch, audiologisch en vooral 
psycho-diagnostisch onderzoek (Van Uden, 1974) 
kan al vroeg bepaald worden, welke kinderen meer 
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of minder in sta at zul I en zijn dit oraal functioneren te 
leren. Het leren gebruik maken van de gehoorresten 
en het vibratie-gevoel spelen bij de leerprocessen 
verbonden aan dit oraal functioneren nu een 
uitermate belangrijke rol. De volgende 
onderzoekingen tonen dit aan: 

2. Het belang van de gehoorresten en de 
vibratie-zin 
Veel onderzoekingen, o.a. van Hudgins (1948), 
Sander (1968), Erber (1972) en Eggermont (1964), 
toonden aan, dat de liplees-vaardigheid van 
woorden, bij gebruik van de gehoorresten en/of 
vibratie, 5tot 16% hoger lag, als dat de vaardigheid 
in het enkel visueel aflezen gemeten werd. Ook 
Donolly (1969) toonde het belang van deze 
gehoorresten voor het liplezen aan. Hij onderzocht 
bij 249 gehoorgestoorde studenten op Gallaudet 
College, welke factoren de liplees-vaardigheid van 
destudenten bepaalden. Van de30in hetonderzoek 
betrokken variabelen, bleek het gehoorverlies de 
meest significante invloedsfactor op de 
liplees-vaardigheid te zijn. Een tweede belangrijke 
factor bleek het spraak-discriminatievermogen te 
zijn. 
Door sommige onderzoekers is het verband tussen 
gehoorresten enerzijds en de 
spraakverstaanbaarheid en articulatie-vaardigheid 

Tabel 1. 

articulatie-fouten: 
spraakverstaanbaarheid: 
foneem-herkenning: 

gemiddeld 
verlies t /m 
500 Hz. 

.46** 
- .65*** 

.57*** 

125 Hz. 

.28 
—.54*** 

.39* 

250 Hz. 

.17 
- .40** 

.39* 

500 Hz. 

. 4 1 * * 
- .48** 

.42** 

Correlatie coëfficiënt tussen het gemiddeld verlies op 125, 250 en 500 Hz 
vaardigheid, spraakverstaanbaarheid en foneem herkenning. 
Aantal leerlingen n = 40. *p<.05 = .31 **p<.01 = .40 ***p<.001 = .51. 

750 Hz. 

.48** 
- .57* * * 

.57*** 

en de tests art 

(Smith 1972) 

1.000 Hz. 

.46** 
- .55* * * 

.62*** 

culatie 

anderzijds nagegaan. Smith (1975) onderzocht dit 
bij 40 dove kinderen (Fl. > 90 dB) van 8- 10 jaar en 
van 13-15 jaar. Hij kwam tot de volgende 
bevindingen (Tabel 1): 

Uit dit gegeven blijkt hoe belangrijk de gehoorresten 
op 125 en 250 Hz voor dove leerlingen zijn. Voorde 
spraak-verstaanbaarheid spelen zij zelfs een even 
belangrijke rol als de gehoorresten op de 500 en 
1000 Hz. Voor de articulatie spelen de gehoorresten 
op 1000 Hz echter weer een belangrijker rol dan die 
op 125 en 250 Hz. De spraak-verstaanbaarheid van 
dove leerlingen wordt niet alleen bepaald door de 
articulatie-vaardigheid, maar eveneens door 
kenmerken als ritme, tempo en intonatie, aspecten 
die lage frequentie-kenmerken bezitten. 
Ook in hetonderzoek van IJsseldijk (1976) blekenbij 
15 dove leerlingen van 13 - 14 jaar significante 
correlaties tussen de scores van een 
spondee-herkenningstestendeduidelijkheidvande 
spraak. 
De gehoorresten blijken voor de diverse aspecten 
van het leren spreken een belangrijke rol te spelen. 
Het verband tussen gehoorresten en 
taai-ontwikkeling ligt niet eenduidig. Ahlstrom 
(1970) vond bij onderzoek op Zweedse scholen wel 
weer hoge correlaties tussen mate van 
gehoorverlies en duidelijkheid van de spraak, er 
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werd echter geen verband gevonden tussen mate 
van gehoorverlies en leesvaardigheid. Taal- en 
spraak-ontwikkeling zijn bij doven twee 
verschillende aspecten, die niet noodzakelijkerwijs 
hoeven samen te gaan. 
Ook uit de ervaringen met dove kinderen die 
vanwege ernstige dyspractische 
spraakmoeilijkheden de taal voornamelijk via het 
vingerspellen en schriftbeeld leren, weten we dat zij 
soms op schriftelijk afgenomen verbale 
intelligentie-tests even goed voorde dag komen als 
de vlot oraal communicerende dove leerlingen. 
De relatie tussen intelligentie en verstaanbaarheid 
van de spraak is evenmin aangetoond. Noch het 
onderzoek van Smith (1974), noch een onderzoek 
van Levitt (citaat Stark 1974) vonden significante 
correlaties tussen intelligentie en verstaanbaarheid 
van de spraak. We kunnen dus niet zonder meer 
stellen dat intelligente kinderen beter leren gebruik 
maken van hun gehoorresten en daarom beter gaan 
spreken. De invloed van deze intelligentie-factor 
wordt waarschijnlijk overschaduwd door factoren 
die hierop veel meer invloed hebben, zoals de 
absolute maat van het gehoorverlies en de 
motorische ontwikkeling. 

Terugkomend op deze relatie tussen gehoorresiei, 
en oraal leren functioneren, is het model van Van 
Uden (1974) over het leren verstaan en uiten van 
spraak verhelderend. Van Uden vat dit leren spreken 
bij doven op als een senso-motorische 
Gestalt-ontwikkeling bestaande uit drie 
componenten: de visuele, de auditieve en 
articulatorische component. Onder de 
articulatorische component wordt verstaan het 
geheel van kinesthetische, tactiele en vibratoire 
indrukken. Het aandeel van elk dezer factoren voor 
de spraakontwikkeling zal per individu al naar 
aanleg en vermogen verschillen. Toch blijkt o.a. uit 
bovenstaande onderzoekingen, dat pedagogisch 
allereerst de voorkeur uit moet gaan naar een 
maximale uitbuiting van de gehoorresten. Het 

gehoor, hoe minimaal ook, blijft steeds de meest 
significante invloedsfactor op de 
spraakontwikkeling. Geen enkel informatie-kanaal 
kan spraakzo snel verwerken als hetgehoor-zintuig. 
Tegelijkertijd met deze snelheid van 
informatieverwerking kan het gehoor door haar 
ritmisch-bindend vermogen grotere 
informatie-eenheden opnemen dan het gezichts-
en/of gevoelszintuig. 
In Nederland heeft met name dr. Van Uden (1955, 
1957, 1971, 1972) deze geluidsmethode in 
verschillende publicaties didactisch uitgewerkt. Het 
intrinsieke verband tussen horen en motoriek, 
alsmede de emotionele waarde-aspecten 
verbonden met dit horen, krijgen bij hem veel 
aandacht. 

3. Analyse van de gehoorresten en de vibratie-zin. 
Willen wij meer weten over de rol van de 
gehoorresten op de spraakontwikkeling, dan geeft 
een audiogram belangrijke, maar onvoldoende 
informatie. Een audiogram zegt ons niets over de 
hoor-capaciteiten van doven om verschillen in 
frequentie, in intensiteit en in duur waar te nemen. 
Juist deze verschil-waarnemingen maken het leren 
spreken mogelijk. In dit verband zijn de 

onderzoekingen van Hudginsd 955), Stritzverf 1958) 
en DiCarlo (1962) te noemen. Hudgins vond dat niet 
alle dove kinderen met hetzelfde hoorverlies, 
hetzelfde discriminatievermogen rond 500 en 1000 
Hz hadden. Stritzver vond bij een aantal 15-17 
jarige doven dat er geen correlatie tussen het 
gehoorverlies bij 500 Hz en het verstaan van spraak 
was, terwijl er wel tussen de 

frequentie-discriminatie bij 500 Hz en het verstaan 
van spraak een significant verband lag. DiCarlo vond 
bij 11 - 14 jarige doven ook een relatie tussen 
frequentie-discriminatie en zuiver horen van 
P.B.-woordlijsten. 
Volgens zijn onderzoek was juist het 
discriminatie-vermogen rond 1000 Hz het 
voornaamste. Dit verschil tussen DiCarlo en 
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Stritzver is waarschijnlijk een gevolg van de 
verschillende onderzoeksgroepen. Onderzoek van 
Risberg (1975) geeft eveneens aanwijzingen voor 
het belang van dit discriminatie-vermogen en zijn 
relatieve onafhankelijkheid tegenover het absolute 
gehoorverlies (fig. 2). Naast het gehoorverlies blijkt 
de discriminatiewaarneming een belangrijk 
gegeven voor de verklaring van de prestaties op de 
spondee-h erken ningsl ijst. 
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Fig. 2 . De r e l a t i e tussen spondee-herkenning en het d i s 
criminatie-vermogen rond 1000 Hz. De st ippen ge
ven de p o s i t i e van de proefpersonen in deze r e 
l a t i e weer. Naast de s t i p s t a a t het gehoorver
l i e s in F l e t che r . (Risberg, 1975) 

De spraak-verstaansmogelijkheden bij doven zijn 
ook rechtstreeks onderzocht. Zo is Erbervan mening 
dat doven hoofdzakelijk reageren op vibratoire 
eigenschappen van de spraak. D.w.z. de doven 
reageren op de gevoelde tijd en 
intensiteits-verschillen van de aangeboden spraak, 
er is geen frequentie-waarneming. Erber (1972 b) 
kwam tot deze conclusie door het volgende 
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experiment uit te voeren. Hij onderzocht de 
liplees-score van de proefpersonen onder drie 
condities: enkel onder de conditie van het visueel 
waarnemen, onder de conditie van zien èn horen en 
onder de conditie van zien en gefilterd horen. Onder 
dit gefilterd horen moet dan verstaan worden, dat 
alle frequentie-onderscheidende kenmerken van de 
spondee-woorden werden vervangen door ruis. Van 
de spondee-woorden bleven zo alleen de tijd en 
intensiteits-kenmerken over. Het resultaat was als 
volgt: de winst bij het liplezen door het horen van 
normaal versterkte spraak bedroeg 11% en bij het 
horen van gefilterde spraak 7%. Doven zouden, 
gezien dit geringe verschil, voornamelijk reageren 
op de tijd en intensiteits-verschillen van de 
versterkte spraak. 
Erber (1974) onderzocht bij horende volwassenen 
verder, naar de aard van deze vibratie-waarneming. 
Deze proefpersonen kregen versterkte spraak (10 
series van 10 verschillende zinnen) enkel door 
middel van vibrators aan de vingertoppen 
aangeboden. Op basis van deze 
vibratiewaarneming moesten zij leren om dezinnen 
van elkaar te onderscheiden, ledere serie werd tien 
maal ter training aangeboden. Bij de eerste vijf 
series zinnen lag hetgoedeherkennings-percentage 
na de training tussen de 10 en 50%. De daarop 
volgende vijf series van tien zinnen werden na de 
tien trainings-series 60tot 100% juistherkend. Na dit 
experiment werd gevraagd waarop men bij het leren 
onderscheiden van de gevoelde zinnen lette. De 
proefpersonen letten op de volgende cues: totale 
duur van de zin, het aantal geaccentueerde 
lettergrepen, de variatie in intensiteit en duur en 
tenslotte de pauzes. De proefpersonen letten dus op 
grote patroon-verschillen. 

In een ander experiment ging Erber (1972 a) na, in 
hoeverre slechthorende en dove leerlingen een 
achttal consonanten, geplaatst tussen de klinker -a-, 
van elkaar konden onderscheiden. Aan het 
onderzoek namen vijf slechthorende en vijf dove 
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leerl ingen deel ! De s lechthorende leerl ingen 
kwamen via het horen to t een gemidde ld 
percentage van 50% goede 
consonant-herkenningen, de dove to t een 
gemiddeld percentage van 2 1 % (kans is 12%). 
s lechthorende leerl ingen behaalden met het 
liplezen erbij een percentage van 98% correcte 

De 

herkenningen en de dove een gemiddelde van 60%. 
Bij analyse van de consonant-herkenning bleek dat 
de slechthorenden het verschil tussen s temhebbend 
(b-d-g), s temloos (p-t-k) en nasaal (m-n-ng) konden 
horen, maar de plaats van art iculatie binnen de 
groep s temhebbende, stemloze en nasale klinkers 
niet. Dit konden zij echter wel zien. Beide aspecten 
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complementeren elkaar dan. De doven konden 
echter het stemhebbende, stemloze en nasale 
aspect van de consonanten niet betrouwbaar 
herkennen, ofschoon zij gemiddeld wel iets boven 
de gok-score uitkwamen. 
Gezien dit beperkt aantal onderzoekingen, waarvoor 
bij Erber zeker te weinig proefpersonen gebruikt 
worden, blijft het een moeilijke zaak wanneer we bij 
doven nu kunnen spreken van een auditieve 
frequentie-, dan wel van vibro-tactiele waarneming. 
Is er sprake van meer dan enkel vibro-tactiel 
reageren, dan blijft nog de vraag, welke aspecten 
van de spraak doven nu kunnen horen. 
Onderzoeksmatig komen we naar mijn idee verder 
als onderscheidingen binnen de groep doven 
gemaakt worden. Uit onderzoek van Van Uden 
(1970) en IJsseldijk (1976), met een op gehoor 
herkennen van spondee-woorden, bleek, dat na 90 
dB (Fletcher-index) verlies nog zeer zinvolle 
onderscheidingen te maken zijn. 
In 1976 leverde een 
spondee-herkenningsonderzoek, waarbij 153 
leerlingen vanaf 10jaaren onderwijs volgend op de 
zuiver orale afdelingen, op gehoor een keuze 
moesten maken uit respectievelijk 3, 5, 10 en 30 
woorden het volgende beeld op (fig. 3): 

In deze figuur staat groep I, de leeringen met een 
Fletcher < 90 dB niet vermeld. Het zijn de 
slechthorende leerlingen voor wie deze test te 
gemakkelijk bleek. De verdeling van de scores op de 
spondee-herkenningstest geeft al een beeld van de 
verschillende prestaties die per niveau-groep van 
Fletcher-index gemaakt worden. Geen enkele 
leerling met een Fletcher groter dan 120 dB verlies 
kan op de spondee-test het niveau halen van de 
groep meteen verlies tussen 90 en 100 dB Fletcher. 
Slechts enkele leerlingen zouden in de verdeling van 
de niveau-groep 100 - 110 dB passen. 
De grootste verschillen vinden we vóór en na 110dB 
Fletcher verlies. De Fletcher-index blijkt dus een 
relevant criterium te zijn om de leerlinge/i naar de 

prestaties op een spraakgehoortest onder te 
verdelen. De produkt-moment correlatie tussen de 
totaalscore op de spondee-test en de Fletcher-index 
is dan ook zéér significant, nl. .77** (p<.0.1). 
Ook de gemiddelde totaalscores per niveau-groep 
blijken significant van elkaar te verschillen (tabel 2). 

XIT = 165 en X ^ = 125 > t = 2.91x df = 87 

x"lll = 125 en 5 ^ = 68 > t = 5.97XX df = 81 

XIV = 68 en x"v = 44 > t = 4.53XX df = 63 

Tabel 2: De t-toets op de gemiddelden van de to
taalscores per niveau-groep van Fletcher-index. 

De onderscheidingen binnen de groep dove 
leerlingen blijken, wat de spraakgehoor-prestaties 
betreft, statistisch van reële betekenis. Bij de hoge 
correlatie tussen Fletcher-index en de score op de 
spondee-test moet men zich wel afvragen in 
hoeverre deze correlatie een algemene geldigheid 
heeft. Zou men eenzelfde correlatie vinden op 
scholen voor doven, waarbij aan de 
geluidsopvoeding niet zo'n grote waarde wordt 
gehecht? Is het niet aan deze geluidsopvoeding te 
danken dat de gemaakte onderscheidingen binnen 
de groep doven, ook werkelijk meetbare 
effect-verschillen op een spraakgehoor-test geven? 
De spraak-verstaans-mogelijkheden kunnen, gezien 
deze onderscheidende prestaties binnen de groep 
dove leerlingen, beter per niveau-groep onderzocht 
worden. 

4. Onderzoek naar het spraakverstaan 

4.1. De onderzoeksmethode 
Om een meer inhoudelijke analyse van de 
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hoorprestaties mogelijk te maken, werden vier 
verschillende auditieve tests op een band-recorder 
opgenomen. (Zie bijlage). 
De eerste test bestaat uit een set van 10x 3woorden. 
ledere serie betaat uit 3 woorden, die qua tijd en 
ritme patroon zo verschillen dat theoretisch op 
grond van vibratie-waarneming deze woorden 
onderscheiden kunnen worden. 
De tweede test bestaat uit het herkennen van 
spondee-woorden. De keuze-series bestaan resp. uit 
5, 10 en 15 spondee-woorden. 
De derde test is een foneemdiscriminatie-test. Op 
een bandrecorder werden 10 series van 4 woorden 
opgenomen, die slechts één foneem van elkaar 
verschilden. 
De vierde en laatste test bestaat uit een tiental 
alledaagse spondeewoorden, die enkel op gehoor 
herkend moeten worden: de 
spondee-identificatietest. 

4.2. De onderzoeksprocedure 
Alle keuze-woorden werden op normale 
spreektoon-wijzeopeen bandrecorder opgenomen. 
Alle woorden kregen de proefpersonen één maal te 
horen, waarna nogmaals één keuze-woord (het 
testwoord) volgde. De proefpersonen moesten uit 
de ook schriftelijk voorgelegde woordseries, het 
gehoorde woord aankruisen. Bij de laatste en vierde 
test moesten de leerlingen alles opschrijven wat zij 
meenden gehoord te hebben. In de 
onderzoeksruimte maakten de proefpersonen 
gebruik van de hier aanwezige gecontroleerde 
versterkingsapparatuur, die zij zelf naar een 
optimaal versterkingsniveau konden instellen. 
Bij de keuze-series werd het aantal goede 
antwoorden gescoord, bij de laatste test, de 
spondee-identificatie, werd het aantal goede 
fonemen geteld (max. 56 fonemen). 

4.3. De proefpersonen 
Deze batterij van gehoortests werd op alle leerlingen 
van de afdeling V.B.O. van het doveninstituut 

afgenomen (n = 99). De leeftijd varieerde van 12 tot 
en met 20 jaar. Het gehoorverlies varieerde van 80 
tot en met 120 dB (Fletcher-index). 

4.4. De onderzoeksresultaten 
4.4.1. De betrouwbaarheid van de testafname 
Aanwijzingen voor de mate van betrouwbaarheid 
van de test-series werden op de volgende twee 
wijzen verkregen: 
De totale score op de woordherkennings-tests (test 1 
en test 2) werd gecorreleerd met de uitslagen van 
vroeger onderzoek met de 
spondee-herkennings-toets (IJsseldijk, 1976). We 
kregen een product-moment correlatie-coëfficiënt 
van .83** (p<0,01, n = 91 leerlingen). Ofschoon de 
tests niet geheel identiek zijn, bleek dat beide 
test-metingen naar rangorde en grootte 
verhoudingen vrijwel hetzelfde resultaat opleveren. 
Een tweede aanwijzing kregen we door de uitslag 
van de woordherkenning-tests te correleren met de 
score behaald op de spondee-identificatie-tests van 
de 10woorden. Decorrelatie bedroeg .85** (p<0,01, 
n = 91 leerlingen). 
Uit beide coëfficiënten mag afgeleid worden, dat de 
gevolgde testprocedure betrouwbare en 
consistente uitslagen geeft. 

4.4.2. Het scoreverloop 
Tabel 3 geeft het score-verloop van de groepen per 
gehoor-test weer. 

Vroeger onderzoek gaf al aandatdeindeling naarde 
in de tabel onderscheiden groepen het meestzinvol 
was. Uit de tabel blijkt, dat de groep leerlingen met 
een verlies tussen 80 - 90 dB terecht als 
slechthorend bestempeld kunnen worden. 
Ofschoon zij ook bij de meest optimale versterking 
niet alle foneem-onderscheidingen foutloos maken, 
blijkt dat zij spondee-woorden op horen zo goed als 
volledig verstaan. 
Uit onderzoek van Davis (1973) weten we dat bij 
normaal horenden de 
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Fletcher-index 

(dB.) 

80 - 90 dB. 

(n»18 leerlingen) 

90 - 100 dB. 

(n-30 leerlingen) 

100 - 110 dB. 

(n=25 leerlingen) 

> 110 dB. 

(n-26 leerlingen) 

Kans 

Woord-pa troon 
herkenning 
(max. 10 punten) 

CiöoT) 
(X- 10 sd- 0 ) 

CU*) 
(X- 9.4 s - .87) 

d 

(§8*) 

(X- 8.8 s - 1.3 ) 
d 

(69*) 

(X- 6.9 s - 1.9 ) 
d 

dB) 
(X- 3.3) 

Spondee-
herkennlng 
(max. 110 punten) 

(99») 

(X- 109 s - 0 ) 
d 

(90$ 
(X- 93 s - 14.6) 

d 

(X- 74 s - 23.1) 
d 

05) 
(X- 38 s - 22.6) 

u 

(X- 12.9) 

Spondee 
Identificatie 
(max. 56 punten) 

(X- 53 sd= 5.2) 

(X- 25.7 S • 13.5) 
a 

<S) 
(X- 16 s " 9.4) 

Qö») 
(X- 5.8 S<J- 9.5) 

T 

Foneem 
onderscheidingen 
(max. 10 punten) 

(X- 7.5 s = 1.2) 
d 

(46%) 

(X- 4.6 s » 1.5) d 

(X- 4.2 s « 1.6) 
a 

cü%) 
(X- 2.9 s = 1.6) 

d 

(it- 2.5) 

Tabel 2, D« scores van de proefpersonen uitgedrukt in percentages van de maximum score per test 

en per niveau van gehoorver1 ies. 

(Tussen haakjes de gemiddelde score met de standaard-deviatie). 

spraakverstaanbaarheids-curves van 
spondee-woorden en conversatiespraak gelijk 
lopen. Slechthorende leerlingen zullen bij 
rechtstreekse versterking tweegesprekken dus 
voldoende op gehoor kunnen volgen. Bij de 
volgende twee groepen zien we een geleidelijke 
daling in gehoor-prestaties. Grote verschillen zien 
we bij het identificeren van de spondeeën. Voor 
beide groepen geldt echter dat zij, ofschoon met 
wisselend succes, in staat zijn om verschillen in 
toonhoogte-treden waar te nemen. 
Verschil-waarnemingen die niet enkel gebaseerd 
kunnen zijn op vibratie-waarneming en 
woordkennis, maar waarbij het frequentie-horen 
wel mede een rol moet spelen. 
De onderzoeksconclusie van Erber, dat dove 
leerlingen enkel op gevoelde tijd en 
intensiteits-verschillen van spraak reageren, 
moeten wij dus bestrijden. De conclusie van Erber 

gaat wel op voor de meeste leerlingen met een 
fletcher groter dan 110 dB. 
Met uitzondering van de discant-doen zijn het de 
doven die enkel op gehoor geen fonemen in 
spondee-woorden kunnen identificeren (kansscore 
van 10%). Zij kunnen geen 
spraakfrequentie-verschillen waarnemen, maar 
reageren op tijd en intensiteits-verschillen van de 
spraak (zie tabel 3). Deze leerlingen komen bij de 
spondee-herkenning op 35% van de maximum 
haalbare score. Nemen we deze score en de 
standaarddeviatie hiervan in beschouwing, dan 
mogen we concluderen dat ongeveer 25% van deze 
groep leerlingen niet boven de gokscore van de 
spondeeherkenningstest uitkomt. Bij de 
woord-patroon herkenningstest is het aantal 
leerlingen dat een gokscore haalt geringer. Bij een 
gemiddelde van 6.9 en een sd van 1.9 komen we 
ongeveer op een aantal van 10%. Er zijn dus maar 
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weinig leerlingen die werkelijk helemaal niets doen 
met hun gehoorresten en/of vibratiezin. Wel is het 
de vraag, of het percentage van 69% juiste 
patroon-herkenningen bij dezeonderzoekgroep niet 
hoger zou kunnen liggen als meer specifieke, op 
deze groep afgestelde hoortrainingslessen gegeven 
worden. 

worden als vibrotactiele hulpmiddelen worden 
ingeschakeld. 

In fig. 4 is per leerling nog eens het verband tussen 
de Fletcher-index en het aantal 
foneem-herkenningen op de 
spondee-identificatie-test weergegeven. 

Betere resultaten die mogelijk ook bereikt kunnen Heel duidelijk is het wisselend prestatiebeeld tussen 
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90en 110dBver l ies. Een klein aantal leerl ingen (o.a. 
A en B • ) komen tot een verrassend goede score. Het 
bleken dove leerl ingen te zi jn, die op 125 en 250 Hz 
nog zeer goede gehoorresten hadden (zief ig. 5). Het 
zijn de "d iskan t -doven" . In dergel i jke geval len is de 
Fletcher een onbet rouwbare maat voor de ernst van 
het gehoorver l ies. 

Dit brengt ons op de vraag, we lke rol de lage 
frequent ies van 125, 250 en 500 Hz nu bij de 
gehoortests spelen. Per leerl ing werd naast de 
Fletcher-score, het gemidde lde gehoorver l ies op 
125, 250 en 500 Hz bepaald. Correlaties tussen deze 
scores en de gehoortest-prestat ies geven nu het 
vo lgende beeld (tabel 4): 

Spondee- Spondee
herkenning identi f icat ie 

Fletch er- index: - . 75 * - . 7 6 * 

Gemiddeld hoor-
verl ies op 125, 
250 en 500 Hz 
N = 95 

- . 7 5 * -.IV 

* * p < . 0 1 

Tabel 4. De produk t -moment correlat ie tussen de 
scores op de twee gehoortests en de gemiddelde 
gehoorverl iezen op 500, 1000- 2000 Hz. en 125, 
250 - 500 Hz. 

De gehoorresten op 125 en 250 Hz spelen bij doven 
dus een even belangri jke rol als de gehoorresten op 
1000 en 2000 Hz. 
Smith (1975) kwam bij de relatie 
gehoorverl ies-spraakverstaanbaarheid tot 
eenzelfde bev ind ing. Dit is ook wel te begr i jpen. In 
het lage tonen gebied l igt de eerste fo rmant van de 
klinkers, alsmede de fo rmanten van de half-kl inkers 
m, n, ng , I en r. Ofschoon de waarneming van deze 
eerste fo rmant niet vo ldoende is o m de klinkers als 
zodanig te herkennen, geeft het tegenover de 
meeste medekl inkers een waarneembare cue. Ook 
de audit ieve herkenning van de extra l inguale 
spraak-elementen zoals intonat ie, accent en r i tme 
worden overgedragen door s temhebbende 
spraak-elementen, waarvan de grondtoon en eerste 
harmonische boventoon beneden de 500 Hz l igt. 
Concluderend kunnen we stellen dat bij het dove 
kind de gehoorresten in het lage tonen gebied van 
niet-onachtzaam belang zijn. 

4.4.3. De invloed van niet-audiologische variabelen 
op de gehoortest. 
Theoret isch valt een bijna onontwarbaar net van 
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variabelen op te sommen die mogelijkerwijs de 
prestaties op de gehoortest kunnen beïnvloeden. De 
audiologische factoren zoals de absolute maat van 
hetgehoorverlies, het verloop vandegehoorscurve, 
de capaciteit om verschillen in frequentie, duur en 
intensiteit waar te nemen, recruitment en een 
eventuele verlaagde pijndrempel, zullen bij de 
totstandkoming van de testprestatie waarschijnlijk 
de meeste invloed uitoefenen. Ook het gehele 
organisatie-niveau van audiologische zorg en 
hulpverlening is hierbij van veel belang. 
Naast deze audiologische factoren zijn echter nog 
een aantal pedagogische en psychologische 
variabelen relevant. 
Op psychologisch terrein zijn de volgende factoren 
te noemen: de motorische ontwikkeling, het niveau 
van taalontwikkeling, het intelligentie-niveau, het 
concentratie-vermogen en de persoonlijke attitude 
tegenover en verwerking van het gehoorverlies. 
Beschouwt men het horen als senso-motorisch 
proces, het idee dat het horen van spraak mede 
articulatorisch bepaald is, dan zal de motorische 
ontwikkeling niet alleen voor het leren spreken, 
maar ook voor het leren horen van enorm belang 
zijn. De ervaring met leergestoorde dove leerlingen 
(Van Dijk en Van Uden 1976) bevestigt deze theorie. 
Hetniveau van taalontwikkeling kan vervolgens een 
rol spelen. Hoe meer taal, hoe groter de kans dat de 
dove leerlingen ook bekend zijn met de auditieve 
kenmerken van deze taal, hoe effectiever het 
afwegingsproces van wat men waarschijnlijk 
gehoord heeft. 
In dit afwegingsproces kan het intelligentie-niveau 
ook mogelijk een rol spelen. Intelligente kinderen 
zouden meer en georganiseerder auditieve 
informatie kunnen opslaan en tevens effectiever te 
werk kunnen gaan als zij de binnenkomende 
informatie moeten "matchen" met hetgeen reeds 
als kennis verworven is. 
Het concentratie-vermogen zal vooral bij een 
gehoortest van wat langere duur een belangrijke 
invloed gaan uitoefenen. Uit de ervaring met de in 

het onderzoek gebruikte testprocedure (± 45 min.) 
blijkt dit ook. Een aantal leerlingen waarvan vooraf 
reeds bekend was dat zij concentratie-stoornissen 
bezaten, presteren op de gehoortest ook duidelijk 
onder het gemiddelde van hun 
Fletcher-niveaugroep. 
Als laatste psychologische factor valt de 
persoonlijke attitude tegenover de doofheid te 
noemen. Ook hier moeten we afgaan op klinische 
ervaringsgegevens als: het snel gefrusteerd raken 
als men om herhaling van het gesproken woord 
vraagt; de lust/onlust waarmee men aan 
gehoortraining en muzieklessen deelneemt, de 
omgang met de oorhanger: controleert de leerling 
b.v. zelf of de batterijen opzijn, of eventuele andere 
defecten aanwezig zijn en vooral, draagt hij/zij de 
oorhanger in de vrije tijd regelmatig. Deze gegevens 
zeggen vaak indirect iets over de persoonlijke 
verwerking van hetgehoorverlies. Deindruk bestaat 
dat vooral een negatieve attitude tegenover het 
gebruik van de oorhanger nadelig doorwerkt op de 
hoortestprestaties. Men kan immers "niets" horen, 
of zoals een doofgeworden jongen met redelijke 
gehoorresten, maar relatief slechte testprestaties, 
bij de hoortest-afname opmerkte: "Ik ben toch 
potdoof". 

Bij de pedagogische factor denken we aan de 
opvattingen van de opvoeders over het belang van 
een geluids-opvoeding. Wanneer heeft b.v. 
hoortoestel-aanpassing plaatsgevonden? Uit de 
ontwikkelings-psychologie weten we dat vooral in 
de eerste twee jaren van het horende kind, de 
gevoelige periode van hetleren luisteren en auditief 
discrimineren ligt. Het dove kind zal moeilijker 
geluidgericht leren reageren naarmate de 
hoortoestel-aanpassing later geschiedt. Van Uden 
(1974) vermeldt enige onderzoekgegevens die op 
verbanden wijzen tussen de leeftijd van 
hoortoestel-aanpassing, de reactie op het 
hoorapparaat en het spontane stemgebruik. 
Het onderzoek van IJsseldijk (1976) (zie ook fig. 3) 
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geeft aanwijzingen dat de dove leerlingen met een 
verlies groter dan 100 dB (Fletcher-index) en die na 
6,6jaar pas op het Instituutzijn aangemeld geneigd 
zijn om op de spondee-herkenningstest beneden het 
gemiddelde van hun niveau-groep te scoren. 
Late aanmeldingen die meestal een gevolg zijn van 
late ontdekkingen en late doorverwijzingen, wat op 
zijn beurt weer tot gevolg heeft dat pas op latere 
leeftijd sprake is van hoortoestel-aanpassing en 
begeleiding via de home-training. 

In dit onderzoek zijn de invloeden van deze 
opgesomde variabelen niet allemaal empirisch 
nagegaan. Sommige variabelen zijn getalsmatig 
ook moeilijk vast te leggen. Uit de beschikbare 
gegevens hebben we de volgende variabelen 
gelicht: de leeftijd, hetgemiddeldel.Q. uitdediverse 
psychologische onderzoekingen, de 
intelligentie-leeftijd (de gecombineerde factor 
leeftijd x I.Q.) en het leesniveau, behaald in april-mei 
1976 met de Metropolitan leestest. Bij de variabele 
"intelligentie" moeten we wel bedenken dat het 
V.B.O. geen leerlingen kent met afwijkende 
intelligentie (I.Q. <±85). Als criterium voor de 

hoorprestaties hebben we de scores genomen die 
voor de onderzochte niveau-groepen de grootste 
variatie-breedte hadden. Dit was de totale score op 
de woordherkennings-test (test 1 en test 2). De 
groep 80 - 90 dB is niet bij deze berekening 
betrokken. Dit had twee redenen: er was te weinig 
variatie in hun testprestaties en bovendien was het 
merendeel afkomstig van slechthorendenscholen, 
zodat nog geen voldoende scores over intelligentie 
en leesniveau aanwezig waren. Om het variabele 
gehoorverlies zoveel mogelijk onder controle te 
houden, zijn de berekeningen per niveau-groep 
uitgevoerd. We veronderstellen dat de invloed van 
het gehoorverlies binnen de niveau-groep voor 
eenieder gelijk is. We kregen nu de volgende 
uitslagen (tabel 5): 

Gehoortest-prestatie X 

90 - 100 dB (n = 30) 

100 - 110 dB (n = 25) 

> 110 dB (n = 26) 

Tabel 5. Produkt-moment c 

de variabelen leeftijd, i 

niveau anderzijds per ni'v 

leeftijd 

r 

-.32 

-.22 

+ .25 

:orrelaties 

.ntelligenti 

reau-groep. 

I.Q. 

r 

+ .10 

+ .16 

+ .27 

intelligentie-leeftijd 

r 

-.14 

-.04 

+ .32 

leesniveau 

r 

-.16 

+ .05 

+ .06 

tussen de gehoortest-prestatie enerzijds en 

e-niveau, intelligentie-leeftijd en lees-

62 



Binnen de niveau-groepen van ongeveer gelijke 
gehoorverliezen kunnen we dus geen empirische 
bevestigingen vinden van hetgeen theoretisch over 
de invloed van leeftijd, intelligentie en taalniveau op 
de spraakgehoor-mogelijkheden van dove 
leerlingen verondersteld werd. Er is nl. geen enkele 
significante correlatie. 
Als we de leeftijd opvatten als index voor het aantal 
jaren genoten onderwijs, dan suggereren deze 
uitslagen dat het niveau, waarop bij de dove 
leerlingen de gehoorsmogelijkheden geïntegreerd 
zijn in het uiten en verstaan van spraak, in ieder 
geval al vóór het twaalfde jaar een bepaald optimum 
bereikt heeft. De huidige aandacht voor de 
geluids-opvoeding van de leerlingen na het 
twaalfde jaar is dan voldoende om dit niveau te 
handhaven. We weten niet in hoeverre de 
gehoor-prestaties zouden zakken als na hettwaalfde 
jaar geen enkele aandacht aan gehoortraining 
besteed zou worden. 
Het is echter ook de vraag, of in het algemeen 
gesproken meer dan normale aandacht voor de 
geluidsopvoeding na het twaalfde jaar nog veel 
effect zal hebben. De leerlingen, die wat dit betreft 
erg tekort geschoten zijn laten we buiten 
beschouwing. Ook de taaivorderingen zijn na het 
twaalfde jaar van dien aard dat zij geen positieve 
invloed hebben op de spraakgehoor-testprestatie. 
Waarschijnlijk ligt de taalontwikkeling en taalkennis 
al ver boven het niveau waarop deze factor bij het 
horen van de alledaagse testwoorden van invloed 
kan zijn. 
Tenslotte blijkt het intelligentie-niveau, voor zover 
dit binnen de normale variatie-breedte (I.Q. van 
85 -120) ligt, evenmin van invloed te zijn op de 
spraak-gehoors-mogelijkheden van de dove 
leerlingen. 

5. Nabeschouwing 
Het belang van het optimaal gebruik van hoorresten 
en vibratie-zin is voor het slagen van een orale 
leermethode in dit artikel zo uitvoerig mogelijk 

geïllustreerd aan de hand van diverse 
onderzoeksresultaten. Een goede hooropvoeding 
zal van diverse factoren afhangen. Een van deze 
factoren is nauwkeurige en gedifferentieerde 
audiologische informatie. Hoe beter deze 
informatie, hoe beter de leerkracht zijn 
hoortrainings-lessen kan afstemmen op individuele 
hoormogelijkheden van zijn leerlingen. 
We zouden daarom de volgende punten willen 
voorstellen: 
1. Naast de gehoorscurve van Békésy zou in ieder 
audiogram tevens de vibratiecurve van Groen en 
Bayne afgebeeld moeten worden. 
2. Vanwege het belang van de hoorresten bij doven 
in het lage tonen gebied moet naast de 
Fletcher-index een index voor het lage tonen verlies 
opgegeven worden (gemiddelde van 125, 250 en 
500 Hz). 
3. Naast de controle van de gehoordrempel zou om 
de twee jaar een spraak-gehoor-onderzoek herhaald 
moeten worden. Per leerling kunnen zo na een 
aantal jaren de effecten van de hooropvoeding 
geëvalueerd worden. 
4. Het onderzoek naar audiologische factoren die de 
hooropvoeding bij dove leerlingen bemoeilijken zou 
gestimuleerd moeten worden. Hoe zijn de 
frequentie-analyse-mogelijkheden van de dove 
leerlingen? Hoeveel en welke leerlingen kunnen de 
wenselijke geluidsversterking vanwege een 
verhoogde pijndrempel of vanwege recruitment 
niet verdragen? 
5. Tenslotte vraag ik mij af of voorde leerlingen die 
zeer slechte prestaties op de gehoortests leveren 
een aantal experimentele proeven over het nut van 
vibro-tactiele hulpinstrumenten niet wenselijk is. Dit 
gebruik heeft dan vooral betrekking op die 
vibratie-doven die zo goed als niet reageren op de 
lineaire geluidsversterking. 

Drs. F. IJsseldijk 
St. Michielsgestel 
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Auditieve test voor doven 
Patroon

herkenning 
(3 woorden): 

peer 
perzik 
appelsap 
kers 

sinaasappel 
aardbei 
straaljager 
sneltrein 

fiets 
bal 

veel 

vulpen 
ijs 

daar 
walvis 

vriendin 

ingooi 
omdat 
roomijs 
kapot 

vakantie 
lap 
paal 
mevrouw 

tomaat 

limonade 
water 
kaas 

as 

dun 

Spondee-herkenning (5, 10 en 15 woorden): 

Voor het tweede testwoord kreeg men de keuzeserie 
opnieuw aangeboden. 

weiland 
duinzand 

ingang 
schoonmaak 
dakraam 
wijsneus 

heelal 

diefstal 

vooral 
afval 

alvast 
modern 
datum 
portret 

deugniet 
dansles 
leeftijd 
ziedaar 
grijsaard 

zomaar 
vijand 
tweetal 
toegang 
villa 
millioen 

eiland 

glijbaan 
uitgang 
vriendschap 
straatarm 
vloerkleed 
café 

kauwgom 
leunstoel 

opeens 
vliegtuig 

omlaag 
tuinman 
ontbijt 
brutaal 
dankbaar 
luilak 
zebra 

meestal 
kanaal 

zakdoek 
buikpijn 
tandarts 
voetbal 
kleurkrijt 
gymzaal 
ballon 

theepot 

daarmee 

schoorsteen 
zoveel 
chokla 
waarmee 

potlood 
alweer 
koffie 
cadeau 
dinsdag 

vijftien 
afdak 
voornaam 

prima 
iemand 
soldaat 
bijna 
avond 
elkaar 

daarom 
middag 
zwembroek 

zestien 

auto 

hoeveel 
papier 
taai-taai 
briefkaart 
wanneer 

altijd 
langzaam 
papa 
tomaat 

vandaag 
lawaai 
antwoord 
omdat 

waarom 
balpen 
voorbeeld 
alleen 

maandag 

foto 
ruzie 
kapstok 
botram 
zwembad 
waarvoor 
bouwdoos 
speelgoed 

opnieuw 

dikwijls 
brandweer 
dagblad 
kortaf 

leraar 
onrust 
glimlach 
zodra 

voorrang 
zeldzaam 
palmboom 
propvol 
program 
moeras 

pakket 
kletsnat 
pias 

vulkaan 
naaidoos 
volmaakt 
totaal 

majoor 

motor 
piloot 
ijskoud 

domoor 

raatroos 
voorop 
plafond 

pardon 
goedkoop 
handschoen 

kantoor 

welkom 
kleerkast 

kilo 
springplank 
ons in 
tweeling 
mislukt 

hoofdpijn 
spoortrein 

paleis 
stiekem 
voorui t 

vrijheid 

Foneem

herkenning : 

boom 
boon 
boos 

boot 
bang 
lang 
gang 
tang 

mouw 
touw 
vouw 
pauw 

bol 

bok 
bos 
bot 
kaas 
baas 
vaas 

gaas 
Das 
das 
bas 
tas 

thee 
zee 

mee 
fee 

haar 
hier 

huur 
heer 
bier 
boor 
beer 
baar 
mut 
met 
mat 
mot 

Spondee-

identificatie: 

1. antwoord 
2. afdak 
3. omlaag 

4. lichaam 
5. oordeel 
6. ijskoud 
7. voorrang 
8. goedkoop 

9. diefstal 
10. weiland 



Bijlage II 

AUDITIEVE WOORDKEUZE TEST 

v. Uden, IJsseldijk, 1976. 

Naam: 

Datum: 

Versterking: 
Audiogram: 

125 250 500 Ik 2k 4k FL. 

R: 

L: 

Keuze 
uit: 

3 

5 

10 

15 

Aantal goed Weging 

x 1 

x 5/3 

x 10/3 

x 5 

Totaal (max. 110) 

Fone
men 

vrije 
her-
kenninc 
(max.57) 

Punten 

Procent: 

i 

1 2 1 1 l>> 

• 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6-

7 . 

8 . 

9 . 

10. 

• 

L_J 

1 I 

I 1 

L_J 

i i 

j 

• 

I ! 

• 

• 

• 

• 
• 

cz 

• 

! — 1 

• 
cz 

rz 

! i 

• 
• 

CZi 

- I l I 

m 

cz 

• 

• 

• 
"! 

• 

EZ 
Cl. 
CZ 

UZ 

uz 
CZ 
CZ 
CZ 

CZ 
CZ 
CZ 

n 

CZ 

• 
j — i 

• 
CZ 

I I 
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Functionele en pedagogische aspecten van de hoor-
training, speciaal bij de mees t dove kinderen, in klas 
en internaat 

Inleiding 
1. De zogenaamde "Geluidsmethode" richt zich 
speciaal op de meest dove kinderen, inclusief de 
zogenaamde "vibratie-gevallen". (De term 
"vibratie-doven" lijkt wat Nederlands betreft niet 
geheel juist, omdat ze kan suggereren dat deze 
kinderen zelfs geen vibraties waarnemen.) Wij 
noemen die dove kinderen vibratie-gevallen, bij wie 
het geluidwaarnemen in en rondom de oren geen 
horen bevat, maar moet worden teruggevoerd tot 
vibratie-gevoel. Hierbij moet worden opgemerktdat 
het vibratie-gevoel, wat de drempel betreft, bij 
doofgeborenen gemiddeld 2 tot 3 dB. gunstiger ligt 
dan bij horenden, zelfs dan bij blinden. - Er lijken 
echter ook enkele dove kinderen te zijn, bij wie zelfs 
het vibratie-gevoel in en rondom de oren gestoord 
is. Dit punt moet nog nader onderzocht worden. 

2. We stellen ons het spraakgeluid-waarnemen bij 
onze dove kinderen niet voor als een soort optelsom 
van liplezen + geluidwaarnemen, maar als één, 
beiden insluitende Gestalt. Toen wij in 1951 onze 
klassen voor het eerst met groepshoorapparatuur 
gingen voorzien, waren er enkele intelligente 
oudere kinderen, die daardoor bij het liplezen meer 
gestoord dan geholpen werden. Zo zei een meisje 
van 16 jaar: "Ik kan niet op twee dingen tegelijk 
letten!" Bij hen dus was het geluidwaarnemen 
inderdaad "er iets b i j " ; het was nog niet 
geïncorporeerd in de totaliteit van hun 
woordvoorstelling. De jongere kinderen echter 
leerden vanaf het begin het liplezen en het 
geluidwaarnemen geïntegreerd als één geheel te 
verwerken. Men kan veilig aannemen dat deze 
integratie bijzonder bewerkstelligd wordt door 
tegelijkertijd zichzelf te zien en te horen-voelen 
spreken. Een opmerking als van hogergenoemd 
meisje hebben wij bij deze laatste kinderen nooit 
gehoord. Dit neemt echter niet weg, dat door 
hoor-voelen niet afzonderlijk geoefend zou hoeven 
te worden. Helaas is bij de meeste van onze kinderen 
- in tegenstelling tot slechthorende kinderen - de 

geluidsindruk zo zwak dat hij te zeer een 
achtergrond-waarneming blijft als hij ook niet 
afzonderlijk wordt getraind. Ditzelfde geldt voor 
slechthorende kinderen wat betreft het liplezen: 
verschillende proeven hebben aangetoond dat een 
afzonderlijke (geluidloze) liplees-training hun 
informatie-verwerking verhoogt. (Deze laatste 
training wordtzeervergemakkelijktdoorhetgebruik 
van video-apparatuur.) 

3. De "spraak-hoortraining" kan niet los worden 
gezien van demuziek- en dansles. M.i. spelen deze in 
de ontwikkeling van geluidwaarneming in onze 
kinderen zelfs een beslissende rol. Zo moest ik 
onlangs in Luzern ervaren, dat een jongen met 
mooie hoorresten, die ook wel spraakhoortraining 
had gehad maar nooit iets aan muziek had gedaan, 
duidelijke accent-verschuivingen in zinnen niet kon 
waarnemen. - Dit aspect echter kan thans niet 
behandeld worden. 

I. FUNCTIONELE ASPECTEN: 
a. De moderne waarnemingspsychologie stelt de 
volgende these op: Onze waarneming ontwikkelt 
zich primair door het waarnemen van het effect van 
eigen beweging. We zouden dit het cybernetisch 
principe in de ontwikkeling van de waarneming 
willen noemen, waarbij "cybernetisch" met 
"sturend" vertaald kan worden (het Griekse 
"kubernètès" betekent stuurman; vergelijk het 
Franse "gouverner"). Men gebruikt ook de termen 
"feedback" (letterlijk = terugvoeding, 
terugkoppeling). Zo is meestal het eerste geluid dat 
een mens waarneemt, zijn eigen 
geboorte-schreeuw. Deze is nl. zo luid datze over de 
gehoordrempel van een baby (± 60 dB.) heen gaat. 
De nieuw-geborene maakt nl. een krachtige 
beweging waardoor zijn ademhalingsorganen 
opengestoten moeten worden, welke beweging een 
geluid geeft. Via het horen koppelt dit geluid zich op 
het organisme terug; er wordt een cirkel-proces 
gevormd van beweging naar geluid naar 
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eigen-geluid-waarneming, welk laatste vaak weer 
een nieuwe beweging ontlokt met nieuw geluid en 
wederom een nieuwe eigen-geluid-waarneming, 
enz. (zie onder). Nu is het gebleken dat de 
waarneming zich heel bijzonder ontwikkelt door het 
effect van eigen beweging waar te nemen, en 
minder door prikkels van buitenaf. Deze laatste 
waarnemingen ontwikkelen zich primair op basis 
van de eerste. Wij willen enkele voorbeelden geven: 

(1) De visuele waarneming: 
Het leren grijpen en leren zien: 
Een pas geboren baby grijpt reeds, maar dit gebeurt 
nog geheel reflexmatig en lijkt biologisch 
gefundeerd (zich vasthouden aan de moeder, zoals 
ook de voetjes grijpbewegingen maken wat nog 
doorgaat bij het eerste leren lopen, Babinski-reflex, 
"grijplopen"), hoofdzakelijk met si echts de palm van 
de hand. Na enige tijd beginnen ook de vingertjes bij 
het grijpen een rol te spelen wat zich moet 
ontwikkelen naar het fijne grijpen met wijsvinger en 
duim. Tussen datpalm-grijpen en hetvinger-grijpen 
echter is er een fase dat de baby naar de bewegingen 
van zijn eigen vingertjes£//'£?. Dit is als-het-ware een 
vooroefening van de oog-hand-coördinatie in 
ontwikkeling. In deze vooroefening werkt het 
cybernetisch principe: het kind beweegt en ziet de 
visuele effecten met zijn eigen ogen van zijn eigen 
bewegingen. Het hogergenoemde cirkel-proces 
h and-oog-h and-oog is zich aan het voltrekken. Door 
dit cirkel-proces ontwikkelt zich de visuele 
waarneming zodanig, dat het even later het 
vinger-grijp en kan sturen (onderzoekingen van 
Gesell). 

Neuh aus constateerde, dat kinderen eerst hun eigen 
vingertjestellen voordat ze die van anderen kunnen 
tellen; even later, ± 2'üi a 3 jaar, kunnen ze ook 2 
appels tellen, maar weten nog niet dat ze 2 ogen 
hebben; - bij dit laatste immers is er geen visuele 
feedback tenzij het kind bewustzichzelf in despiegel 
kan observeren, wat pas later mogelijk is. 
Bij schilders, speciaal kunstschilders, ontwikkeltzich 

een fijner onderscheidingsvermogen voor kleuren 
en coloriet juist doorzelfbij het schilderen kleurente 
hanteren en te mengen. 
We zien dus bij dit alles de effectiviteit van actieve 
waarnemings-training. 
Von Holst deed in de 50-er jaren meerdere 
onderzoekingen op de ontwikkeling der 
waarneming in dieren. De term "cybernetisch" was 
toen nog niet bekend, en hij sprak van een 
"reafferentieprincipe".Zijn leerling Heldvoerdeo.a. 
het bekende onderzoek uit met pas geboren katjes. 
Deze katjes (tweelingen en niet-tweelingen, 
genomen van meerdere "ouders") werden meteen 
na de geboorte, als het ware vóór ze hun oogjes 
hadden kunnen leren gebruiken, van de moeder 
weggenomen. Ze werden twee aan twee onderzocht 
in een ronde bak, van binnen met kleuren 
beschilderd. Het ene katje zweefde vastgebonden in 
een soort gondel rond, practisch geheel passief. Die 
gondel werd rondgetrokken door het andere katje, 
datwei metdegondel verbonden was, maar vrij kon 
rondlopen, actief. Het passieve katje maakte daarbij 
precies dezelfde ruimtelijke bewegingen als het 
actieve katje, alleen op een passieve manier. Liep dit 
actieve katje achteruit, dan ging ook het passieve 
katje achteruit; draaide het actieve katje zich, naar 
links of naar rechts, dan draaide het passieve katje 
op dezelfde wijze in zijn gondel mee. Enz. enz. De 
katjes liepen - zoals gezegd - rond in een soort bak, 
van binnen beschilderd met verschillende kleuren. 
Al bewegende kwamen de stralen van die kleuren in 
hun oogjes, telkens genuanceerd van de ene kleur 
op de andere, bij het tweede katje actief, bij het 
eerste katje slechts passief. Toen het passieve katje 
uit de gondel genomen werd, bleek, dat zijn 
motoriek van deze korte opsluiting niets geleden 
had en gelijk was aan die van het actieve katje. Nu 
werd onderzocht welke van de 2 katjes het snelste 
kleuren kon onderscheiden. Ze moesten nl. met hun 
snuit of met de voorpoot een deurtje open duwen 
van een bepaalde kleur, waarachter ze iets lekkers 
konden vinden. Dit werd zo gedaan dat de geur 
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hiervan geen rol kon spelen. Het bleek nu dat de 
actieve katjes veel sneller de kleuren konden 
onderscheiden en onthouden dan de passieve 
katjes. 
Op grond van dit cybernetisch principe hebben wij 
een lipleesproef uitgevoerd. We vormden 4 gelijke 
groepen van telkens 12 dove jongens. Ze zaten met 
de proefleider voor de monitor van een video-set. 
Zie figuur. 

BUI'J LAMrEN 

Bij deze proef werd geen geluid aangeboden en de 
kinderen droegen geen hoorapparaat. Een 
medepsycholoog, onbekend aan de kinderen, had 
van tevoren 64 nonsens woordjes, als mampa, 
mappa, pamma, pampa e.d. voor de camera 
uitgesproken, en dat was op een band opgenomen. 
Deze video-band gold als de pre-test en post-test, 
om een eventuele vooruitgang in liplezen te meten. 
De test-woordjes waren bijzonder moeilijk, niet 
alleen omdat het nonsens-woorden waren, maar 
vooral omdat ze homofeen waren. Op deze wijze 
hoopten wij gemakkelijker een eventuele 
vooruitgang in liplezen te kunnen vaststellen. Na 

afname van de pre-test, begon de training. 
Groep Awerd alsvolgtgetraind: Hetkindzatvoorde 
monitor en de camera was op het kind gericht. 
Hierbij behoefden geen video-banden gebruikt te 
worden. De proefleider sprak met het kind samen 
telkens 4 homofene nonsens-woordjes voor, 
synchroon, waarbij hij de hand als signaal op en 
neer bewoog. Het kind zag daarbij zichzelf spreken, 
maar niet de proefleider, omdat de camera slechts 
op het kind zelf gericht was. Na elke 4 homofene 
woordjes, welke het kind in verschillende volgorden 
had uitgesproken, werd het getest, van mond tot 
mond, of het die 4 woordjes onderscheiden kon: de 
oefenscores werden genoteerd, ledere jongen werd 
4 maal, telkens ongeveer 20 minuten, getraind. 
Nadat deze 12 jongens waren afgewerkt, werd 
meteen de testband op hen toegepast om te zien of 
zij bij de 64 nonsens-woordjes winst geboekt 
hadden. (Slechts 32 hiervan waren voor training 
gebruikt, 32 niet, en dit was telkens bij de helft van de 
jongens omgekeerd.) 

Groep Bwerd opdezelfdewijzegetraindalsgroep A, 
behalve dat nu de camera niet op het kind maar 
slechts op de proefleider gericht was. Deze groep 
zag dus niet zichzelf spreken, maar slechts de 
proefleider. 
Groep C werd als volgt geoefend: Nu werd de 
video-opname-apparatuur ingeschakeld. De camera 
was op het kind gericht zoals bij groep A, maar 
tussen kind en monitor werd een plank geplaatst (zie 
de plank op de tekening tegen de poot van de tafel). 
De gehele training werd op band opgenomen, en 
wan neer het kind (met de proefleider synchroon) de 
nonsens-woordjes had uitgesproken, werd de pi ank 
weggenomen en de band teruggedraaid om even 
later het kind bij zichzelf te laten liplezen. De 
proefleider noteerde de fouten die het kind maakte. 
Na elke serie van 4 werd het weer door de 
proefleider van mond tot mond getest in hoeverre 
het de 4 betrokken woordjes onderscheiden kon, 
zoals boven. 
Groep D werd als volgt geoefend: geheel zoals 
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groep C maar nu met de camera enkel op de 
proefleider gericht. Deze kinderen kregen hun eigen 
spreken in het geheel niet te zien, maar slechts het 
spreken van de proefleider. Het moest de 
nonsens-woordjes leren liplezen door deze van de 
proefleider af te zien, een manier waarop meestal 
liplees-training gegeven wordt. 
Wat de winst in liplezen betreft, kan de uitslag in de 
volgende tabel worden samengevat: 

Men ziet hoe alle kinderen in liplezen van deze 
moeilijke woordjes waren vooruit gegaan, en wel 
significant, maar deze winst was bij de kinderen die 
zichzelf hadden zien spreken significant beter dan bij 
de andere. Wederom bleek een actieve training, 
waarbij het kind het visuele effect van eigen 
beweging waarneemt, het meest effectief te zijn. 
Bovendien bleek-ditwasalleen bij degroepenCen 
D onderzocht- het naspreken van de woordjes van 
de testband bij groep C niet alleen correcter te zijn 
dan bij groep D, maar ook regelmatiger, als het ware 
meer automatisch. 

Smits (1975) oefende 5 intelligente maar slecht 
liplezende dove kinderen volgens de methode C, 
maar dan met normale taal. Hij vond winsten in 
liplezen van 20 tot 30%. Kemna (1975-1976, in 
bewerking) kwam tot de bevinding dat dit liplezen 
van zichzelf ook voor spraakverbetering gebruikt 
kon worden. Het was nl. bij groep C gebleken, dat de 
kinderen, toen ze merkten dat ze zo moeilijk van 
zichzelf konden liplezen, bij iedere volgende proef 
duidelijker begonnen te spreken. 
Ik zelf heb aldus een proef genomen met Zwitserse 
dove kinderen. Een jongen bv. kon "heute" niet 
goed uitspreken: hij zei "heuwte". Het lukte die w te 
veranderen in een ü: "heuüte", waardoor de 
tweeklank goed kwam. Toch vergiste hij zich nog af 
en toe. Zijn spreken werd op video-band 
opgenomen: hij moest 20maal "heute" proberen te 
praten. De jongen kon bij het weergeven precies 
zeggen of hij het woordje goed of fout uitsprak, iets 
wat hem enorm hielp om zijn spreken beter te gaan 
"sturen". 

(2) Geluidwaarneming: 
We willen dit aspect even inleiden door U 
opmerkzaam te maken op een enorme fout bij de 
hoortraining, vooral bij de jongere kinderen, zoals 
zelfs nog in het recente boek van 
Schmidt-Giovannini (1976). De moeder heeft bv. een 
bel, een rammelaar en een trommel op de tafel 
gezet. Het kleintje moet met de rug naar de tafel 
gaan staan of met de handjes de ogen sluiten. 
Moeder laat dan bv. de rammelaar horen, het kind 
kijkt en moetdan de rammelaar aanwijzen, enz. enz. 
-Eenzelfde werkwijze wordt gevolgd met woordjes. 
Moeder legt drie kaartjes op tafel, waarop zij bv. 
geschreven heeft bal, banaan, en beertje. Zij spreekt 
de woordjes voor en het kind moet het juiste 
woordje aanwijzen. De fout die bij deze passieve 
hoortraining (ook wel eens "hoorgymnastiek" 
genoemd) gemaakt wordt, is, dat men verzuimt het 
kind zelf de bel, rammelaar, trommel enz. te laten 
hanteren, resp. de woordjes bal, banaan en beertje 
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telkens weer opnieuw te laten uitspreken, zodat het 
het geluidseffect van eigen beweging 
(handbewegingen en spreekbewegingen) kan 
waarnemen. 
Het typische nu is, dat men op deze wijze bijna geen 
effect bereikt met kinderen die meer dan 90 dB. 
hoorverlies hebben. Men leest dan ook telkens en 
telkens weer in de literatuur dat hoortraining bij 
dove kinderen met meer dan bv. 100 dB. verlies geen 
zin heeft. 
Het volgende wordt daarbij vergeten: von Békésy 
(1949) heeft gevonden dat wij onze normale spraak, 
welke op ongeveer 1 meter afstand van onze mond 
een sterkte heeftvan ± 70( = 50tot80dB.), inwendig 
bij onszelf waarnemen op een sterkte van ongeveer 
85 dB., niet sterker dan ongeveer 90. We horen 
onszelf spreken binnendoor, via beengeleiding 
(vooral de lage tonen) en buitenom vanaf de mond 
naar de oorschelp. Wanneer nu een kind een 
hoorverlies heeft van 70-90 dB., dan zal betzichzelf 

horen spreken (allicht met enige vervorming 
naargelang het profiel van het hoorverlies), maar 
hetzal een ander die op een afstand van 1 a 2 meter 
tot hem spreekt niet horen spreken, wanneer het 
geen hoorapparaat draagt. Die spraak immers heeft 
een sterkte van ± 70 dB., die dit kind niet bereikt. 
Zonder hoorapparatuurzullen deze kinderen er dan 
ook niet of te weinig toe komen de spraak van 
anderen over te nemen: ze verstommen. Van de 
andere kant hoort men echter aan de manier van 
hun brabbelen en geluidgeven, soms gillen, dat ze 
hun eigen geluid waarnemen. Vroeger reeds 
werden deze typen zogenaamde "oneigenlijke 
doofstommen" genoemd, omdat ze, wanneer ze tot 
spreken waren gebracht, mooier spraken, meestal 
met een helderder stem en meer ritme en eventueel 
melodie. Deze kinderen waren de paradepaardjes 
van de doofstommen-instituten! Geeft men nu deze 
kinderen hoorapparatuur, dan zullen ze daar vlotter 
op reageren: deze hoorapparatuur immers sluit aan 
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op de natuurlijke terugkoppeling die zij nog, 
ondanks hun hoorverlies, bewaard hebben. Men 
heeft deze kinderen wel eens "doofstommen met 
profitabele h oorresten "genoemd, en ik herinner mij 
nog hoe wijlen Prof. Huizinga, die deze term had 
ingevoerd, bij een bezoek aan ons instituut verbaasd 
was dat deze kinderen de spraak zelfs hoofdzakelijk 
via horen konden verstaan. Daarom zijn wij deze 
kinderen "zwaar-slechthorend" gaan noemen en 
niet doof, ook niet "doof met profitabele 
hoorresten". Welke hoorresten zijn niet profitabel? 
Wij vinden dit een onjuiste term. 
Wanneer echter een kind meer hoorverlies heeft dan 
90 dB., dan zal het zijn eigen spraak niet horen, tenzij 
men hoorapparatuur gebruikt, maar ook als men 
hoorapparatuur gebruikt, zal men er bijzonder op 
moeten letten, dat het kind leert aandachtte krijgen 
voorzijn eigen geluidsproductie. Hoe dover het kind 
is, hoe meer men erop moet letten dat het zijn eigen 
spraakgeluid waarneemt. Daarbij mag opgemerkt 
worden dat het frequentie-profiel van onze spraak 
binnen 30 cm van onze mond het meest gunstig is. 
Een heel bijzondere groep vormen de kinderen en 
volwassenen met een zogenaamde 
„discant-doofheid". Zulke kinderen kunnen een 
volgend soort audiogram vertonen: zie pag. 71. 

Deze kinderen horen de meeste van de daggeluiden 
en reageren daarook vaakop, zodatmen menen kan 
dat ze niet doof zijn. Ook reageren ze wel eens op 
roepen, dan weer wel, dan weer niet, terwijl men 
toch telkens weer moet constateren datze de spraak 
(hoofdzakelijk discriminerend door de hoge tonen 
van 500 tot 2000 Hz.) niet verstaan. Daarom heeft 
men deze kinderen wel eens "spraak-doof" 
genoemd. Vóór Ewing zijn bekende onderzoek op 
deze kinderen had gedaan (1930), werden ze vaak als 
dys- of afatisch gediagnostiseerd. Het is Ewing, die 
het eerst via de pas uitgevonden audiometer 
bovenstaande soort audiogrammen kon publiceren, 
gelukt een duidelijk onderscheid te maken tussen 
deze kinderen en andere wérkelijk dys- of afatische. 

Door goede spraak- en hoortraining bleken ze bijna 
altijd in staat de spraak hoofdzakelijk door horen te 
kunnen leren verstaan. Dit is een merkwaardig 
verschijnsel, want ze moeten daarvoor gebruik 
maken van acoustische kenmerken van de spraak 
("distinctive features") die wij horenden niet of 
nauwelijks benutten. Wanneer wij nl. dit typische 
hoorverlies via filterapparatuur voor ons nabootsen, 
verstaan wij zo goed als niets (wel de melodie, maar 
zo goed als geen spraakklanken). Ook met 
hoorapparatuur is het acoustische profiel van de 
spraak bij deze patiënten geheel verschillend van 
dat bij ons. Fry (1966) kon aantonen dat hun spraak, 
opgenomen op band en vergeleken met die van 
normaal-horenden, in zeer vele gevallen niet van de 
normale spraak te onderscheiden is. Zij blijken dus 
hun spraak te sturen gebruikmakende van andere 
"distinctive features" dan wij, maar niet minder 
effectief. Wèl echter is hiervoor extra spraak- en 
hoor-training nodig. Het bleek verder, dat hoe meer 
hun spraak die van horenden benaderde, hoe beter 
ze ook de spraak van anderen verstonden. Hier zien 
wij dus wederom, hoe het horen van eigen spraak 
een voorbereiding en inleiding is op het effectief 
waarnemen van de spraak van anderen. - Het moge 
duidelijk zijn, dat bij dit soort audiogrammen de 
zogenaamde Fletcher-index niet geldig is. 

"Motorische inductie-verschijnselen" 
Van jonsaf groeit het horen van het effect van eigen 
lichaamsbewegingen en dat bewegen zelf uit tot één 
motorisch-sensorische Gestalt. Practisch al onze 
lichaamsbewegingen zijn zo met horen verweven, 
dat omgekeerd het horen van geluiden practisch 
altijd bepaalde bewegings-reacties in ons oproept 
("wek-karaktervan geluid"). Horen wij marsmuziek, 
of walsmuziek, dan bewegen wij mee (latent of 
apert). Een luisteraar beweegt mee met de spreker; 
zelfs het aftikken van de as van de sigaret in de asbak 
gebeurt ritmisch syncrhoon met de spraak die 
aangehoord wordt; ook de ademhaling van twee 
horenden die door spraakgeluid met elkaar 
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verbonden zijn verloopt parallel. Men heeft dit de 
"motorische-inductie" genoemd (Fraisse). Zoals 
gezegd is deze eenheid van jongsafaan ontstaan. 
Wij noemden boven reeds het geluidseffect van de 
geboorteschreeuw. Een tijd later kunnen wij bij de 
baby het volgende gedrag observeren: het kindje 
beweegt zich in de wieg en deze wieg kraakt; het 
beweegt zich weer en de wieg kraakt wederom; dit 
geeft het kind een plezier en het kan bijna niet 
ophouden met zich te bewegen omdatkraakgeluid 
waar te nemen: we signaleren weer het bekende 
cirkel-proces. 

Het was ons duidelijk geworden, dat de training in 
geluidwaarneming bij onze dove kinderen pas dan 
alsgeslaagd kan gelden, wanneerdeze "motorische 
inductie" op geluid ook bij dove kinderen gaat 
verschijnen. Daarvoor hebben wij blaasorgeltjes 
ingevoerd (1952), mede om hun geluidgeving vóór 
alles door ademhaling te doen ontstaan, welke 
adembeheersing de basis is zowel voor het spreken 
als voor het mooi harmonisch dansen. Wij namen de 
proef met twee groepen even dove en even 
intelligente meisjes in de puberteitsleeftijd. We 
stelden 6 melodieën op, welke hier-onder worden 
weergegeven, waarvan de 2 eerste eenzelfde ritme 
hebben en een verschillende melodie, eveneens de 
2 volgende, de vijfde een totaal ander ritme en 
melodie en eveneens de zesde. De eerste groep 
dove meisjes werd passief getraind. Ze stonden 
midden in de muziekzaal, ongeveer Vh meter van de 
loudspeakers af. Wij speelden de melodieën op het 
Hammond-orgel. Zij moesten die waarnemen, 
beurtelings met en zonder hoorapparaat. Eerst 
werden de twee eerste melodieën met elkaar 
vergeleken, daarna de derde en de vierde, daarna de 
eerste met de derde, de tweede met de vierde enz. 
enz. De tweede groep meisjes leerden dezelfde 
melodieën actief, d.w.z. door ze zelf op het 
blaasorgeltje te spelen. Hadden ze de 4 eerste 
melodieën leren spelen, dan werden ze door ons (Zr. 
Irena en ondergetekende) getraind in het 

onderscheiden daarvan, niet op het 
Hammond-orgel maar via één der andere 
blaasorgeltjes, welke onderling verbonden waren. 
Na ongeveer 10 sessies van samen ongeveer 4 uur 
trainen, konden de meisjes van de blaasorgeltjes 
alle 6 melodieën behoorlijk onderscheiden. De 
eerste groep was toen nog niet zover. We gingen 
nog enige tijd door tot we moesten zeggen: We 
zullen niet verder komen. Toen werden alle meisjes 
één voor één getest met het Hammond-orgel, of ze 
de melodieën konden onderscheiden,zowel metals 
zonder hoorapparaat. De melodieën werden 
daarvoor, door elkaar volgens een bepaald 
programma, op het Hammond-orgel gespeeld. De 
meisjes dus diegetraind waren op de blaasorgeltjes, 
moesten een "transfer" maken van het geluid van 
de blaasorgeltjes naar het geluid van een 
Hammond-orgel, dat twee octaven lager was. Het 
resultaat van deze test wordt hieronder 
weergegeven: 

Men ziet dat de kinderen die een actieve training 
hadden ondergaan significant beter scoorden dan 
de andere. - Daarmee was deze test, dachten de 

73 



kinderen, afgelopen. Na verloop van 6 weken, 
waarin ook de paasvakantie lag, werden ze 
onverwacht wederom getest om te zien of ze de 
melodieën enigszins hadden onthouden. Het 
resultaat is hier weergegeven: 

C o n t r o l e 
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De kinderen die actief getraind waren behaalden nog 
een voldoende score, terwijl de andere kinderen 
maar nauwelijks boven een gokscore uit kwamen. 
Het verschil was wederom significant. - Het 
belangrijkste resultaat echter was moeilijk in cijfers 
te vangen. Het bestond in het volgende: Wij 
observeerden dat de kinderen van de actieve 
training bij het luisteren naar de melodieën 
spontaan na de eerste twee of drie noten begonnen 
mee te bewegen (dit leken wel de "motorische 
inducties") en al vrij gauw, bv. na 5 of 6 noten, de 
juiste melodie identificeerden. De passief getrainde 
kinderen gedroegen zich geheel anders: ze bleven 
stilstaan, luisterden maar, en gaven pas een oordeel 
op het eind van de melodie. Nergens bleek uit datze 
deze melodieën als het ware in hun motoriek 
hadden opgenomen; het leek meer een zoeken naar 
kenmerken om de juiste identificatie te kunnen 
maken, bv. een lange toon na zoveel korte enz. enz. 
Samenvattend mogen we zeggen: ook in de 
hoortraining blijkt de actieve training meer effectief 
dan de passieve. - Dit alles moet ook voor het 
spraakverstaan benut worden, welk proces aldus 
kan worden weergegeven: 
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DiCarlo en Hudgins hebben eveneens gevonden, 
dat de actievespraaAr-hoortraining effectiever is dan 
de passieve. 

b. Aan de hand van o.a. Fairbanks (1954) kunnen wij 
een model van bet spreken leren door horende 
kinderen opstellen. Dit wordt aldus weergegeven: 
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De baby begint met de geboorteschreeuw en het 
geven van sputtergeluidjes (operant 1) welke 
uitgroeien tot lallen en brabbelen. Deze 
lichaams-bewegingen geven dus geluid hetwelk via 
het gehoor op het organisme van het kind terugkomt 
(s = stimulus): cirkel-processen. Het organisme 
bevat echter een C = comparator. Geluiden worden 
via het echoïsch geheugen onthouden en 
vergeleken met andere binnenkomende geluiden, 
welke inductief op de motoriek inwerken: wat eerst 
een pure operant was, gereïnforceerd door 
proprioperceptie (zelfwaarneming), vrij labiel in zijn 
uitwerking, worden meeren meer brabbel-patrónen 
als dada, baba, lololo e.d., dus zelf-repetities. 
Temidden van die uiterst gevarieerde 
brabbel-patronen, verschijnt er van buiten af een 
constante: de spraak van de moeder. Deze spraak, 
welke constant Nederlands bevat, wordt in de 
cirkelprocessen opgenomen; en via de comparator 
stuurt het organisme zich meer en meer naar deze 
constante geluiden: de spraak ontstaat. We krijgen 
reactie a, reactie b, reactie c enz. enz. 

In dit model wijken wij dus af van het traditionele 
"prikkel-reactiemodel" of het 
"stimulus-response-model". Nietdeprikkel iseerst, 
maar de motoriek. Leven is zelf-beweging (motus 
sui = gubernatio sui • zelfsturing). Het 
"prikkel-reactie-model" steunt te veel op de 
Aristotelische opvatting dat alles in principe stilstaat 
en alleen maar door een prikkel in beweging komt. 
Wij weten nu dat zowel in de mechanica, als in de 
chemie, als in de biologie, de beweging eerst is en 
niet de prikkel. 

H. PEDAGOGISCHE ASPECTEN: 

a. Bij het spreken-leren en in de klas: 
Allereerst willen wij het belang van het successief 
geheugen voor de communicatie onderstrepen. Een 
gesprek is per se successief, nl. een opvolging van 
uitingen van gespreks-partners. Bij het gesproken 

gesprek is bovendien elke uiting zelf ook nog 
successief: spreken, horen en liplezen zijn 
successieve processen. Hoe beter dus het 
successieve geheugen ontwikkeld wordt, hoe 
effectiever de communicatie zal zijn. Nu is ons 
gehoor, en ook het vibratie-gevoel, bijzonder op het 
successieve waarnemen en het successieve 
geheugen ingesteld, meer dan het zien dat meer 
statisch en ruimtelijk reageert (verg. Gammon e.a. 
1971). Talrijke onderzoekingen hebben aangetoond 
dat het successief waarnemen van bv. figuren of 
geschreven woorden bijzonder moeizaam verloopt. 
Het gehoor echter, en in zekere zin mag men 
hetzelfde van het vibratie-gevoel zeggen, verbindt 
de geluiden als het ware meteen tot ritmische 
gehelen en kan aldus veel langere series eenheden 
opnemen en onthouden. Wat de ontwikkeling van 
spraak en liplezen betreft kan geen enkel zintuig, hoe 
gezond ook, aan tegen de effectiviteit in deze van het 
gehoor, en ook enigszins van het vibratie-gevoel. 
Wanneer bv. het kind het auditief-ritmisch patroon 
van een woord onderkend heeft, zal het dit woord 
niet alleen duidelijker uitspreken maar ook beter 
onthouden. Hetzelfde geldt voor accentgroepen, en 
ook voor zinnen. Dit laatste brengt ook nog als 
bijzonderheid mee, dat hoe beter een kind een 
langer zinsgeheel onthouden kan, hoe beter het ook 
de structuur daarvan kan leren beheersen. Het moge 
duidelijk zijn hoe een goede hoortraining, met 
zelfwaarneming, de effectiviteit van heel ons 
taalonderwijs zal verbeteren. De ontwikkeling van 
spreekgeheugen door ritmisch spreken is een haast 
onontbeerlijk middel bij het leren vatten van de 
taalstructuur. 

Wij spreken niet alleen in accenten, maar deze 
accenten hebben ook betekenis. Om de 
betekenissen van de accenten te leren, moeten wij 
dezelfde weg volgen als bij het leren verstaan van 
vragen: uitgaan van de uitingen van de kinderen 
zelf. Op de cursus taaldidactiek geef ik altijd dit 
voorbeeldje: Er komt een kind van 6 jaar in de klas en 
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zegt geagiteerd: "Hond buiten. . . waf, waf!" 
waarmee het bedoelt: "De hond buiten heeft tegen 
mij geblaft!". Hier ervaart het kind zelf duidelijk het 
accent op "geblaft" (uit te spreken: gebla/tft). We 
kunnen dit nu zo voor hem opschrijven: 

De hond buiten heeft tegen mij geblaft! 

We zeggen nu tegen het kind: "Het accent valt op 
geblaft". 
Het volgend jaar kunnen we de kinderen duidelijk 
maken wat het verschil is tussen een 
tegenstellings-accent en een nieuwheids-accent. 
Hopelijk is hun dan de belangrijke term 
"tegenstelling" geleerd aan de hand van hun 
ervaringen, b.v. koud - warm of heet, laat - vroeg, 
groot - klein, ook aan de hand van de 
vergelijkings-woordjes: te groot, te weinig, minder 
dan, enz. enz. Nu komt er een brief van thuis. Mama 
zal niet pas de volgende week komen maar morgen 
al! Het kind reageert met "Morgen?". . . We 
schrijven op het bord of in het schrift: 

.! Niet pas de volgende week! 

En we leren de kinderen dat het accent op morgen 
(en ook op de volgende wéék) een 
"tegenstellings-accent is". - Het accent op "ge
blaft" was een "nieuwheids-accent", want het kind 
kwam alleen maar "iets nieuws vertellen" (ook deze 
uitdrukking moet de kinderen al in de eerste klas 
bekend zijn). 

Volgens mij moeten wij niet te lang wachten met de 
kinderen de nodige termen te leren: 
Een term als ritmisch spreken zou ik in de eerste, op 
zijn laatst in de tweede klas al geven; 
In de tweede klas zou ik ook al beginnen met hun 
duidelijk te maken, "welke letter ik goed moet 

horen", in de tweede en derde klas ook welke 
lettergrepen verlengd moeten worden, het verschil 
tussen korte en lange klinker (ook deze termen), de 
termen één-klank en twee-klank, klinker en 
medeklinker, ploffer, glijder en neusklank e.d. 
Ook in de eerste, zeker niet later dan de tweede klas, 
de termen: pauze, accent en accentgroep; in de 
tweede of derde klas: nieuwheids-accent; 
tegenstellings-accent; in de vierde klas 
accent-verschuiving. 

De volgende individuele hoortrainingsles is op 
video-band opgenomen (zie bv. "Hoortraining en 
Taalverwerving" 1953, met veel oefenmateriaal): 
De tekst van het behandelde leeslesje: 

"We zijn naar Scheveningen op vakantie geweest. 
Waarom we nu juist Scheveningen gekozen 
hebben? We houden van mensen! Hetmag voorons 
gerust druk zijn. Toch is het ons erg tegengevallen! 
De stand van de barometer was permanent goed. 
Maar het was over en over druk, tè druk. Het strand 
was vol en de stad was vol. Er waren wel ongeveer 
10.000 mensen". 
Dit lesje kan ook klassikaal voor hoortraining benut 
worden: 
We zeggen een zin voor, bv. "We zijn naar 
Scheveningen / op vakantie geweest", en we 
vragen: "Waar heb ik een pauzegemaakt?" We laten 
ook een kind de tekst voorlezen, en vragen aan de 
andere kinderen waar dit kind een pauze gemaakt 
heeft, bv. "Waarom we nu juist Scheveningen / 
gekozen hebben?" - We vragen aan de kinderen 
waar heeft hij/zij de accenten gelegd? "Waarom we 
nu juist Scheveningen gekozen hebben?" Welk 
soort accent is dat? "Tegenstellings-accent".. . 
Waar liggen de accenten in de eerste zin? "Op 'naar 
Scheveningen' en op 'op vakantie' ". Enz. enz. 

Daarna nemen we 4 zinnen op band op. Eén der 
kinderen spreekt bv.: 
"We zijn naar Scheveningen op vakantie geweest." 
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(Enige tijd wachten om een reactie-tijd vrij te 
houden.) 
"Waarom we nu juist Scheveningen gekozen 
hebben?" (Idem.) 
"Toch is het ons erg tegengevallen!" (Idem.) 
"Er waren wel ongeveer 10.000 mensen". (Idem.) 

We laten het kind deze zinnetjes in een 
toevalligheids-volgorde uitspreken bv. alles bijeen 
12 keer, zó dat ze de volgorde niet meer kunnen 
onthouden. Daarna moet het kind naar zichzelf 
luisteren. De andere kinderen van de klas luisteren 
mee en reageren navenant, zeggen bv. of de reactie 
van het eerste kind juist of niet juist was. We noteren 
het aantal goede scores en na afloop laten we die 
aan de kinderen zien. Als een zin niet goed verstaan 
Wordt, omdat hij ook ritmisch niet mooi is 
uitgesproken (bv. te vlak), kunnen we de kinderen 
duidelijk maken waarom die zin zo moeilijk te 
verstaan was, en het spreken eventueel opnieuw 
opnemen om ze opnieuw naar zichzelf te laten 
luisteren. 

Dan kunnen we overgaan tot bepaalde losse 
woorden, bv. vakantie, ongeveer, overdruk, drie 
drie-lettergrepige woorden waarbij het accent 
telkens anders valt. Ook deze woorden laten we het 
kind mooi uitspreken en wel door elkaar, totdat we 
een serie van ongeveer 15woorden krijgen. Daarna 
weer laten we het kind naarzichzelf luisteren, en de 
andere kinderen meeluisteren. 
Idem met drie zeer moeilijke woorden: stad, strand 
en stand. 
Nu gaan we over naar de accent-verschuiving. We 
moeten er hier wel op letten, dat de kinderen ookcfe 
betekenis van deze accent-verschuiving begrijpen. 
Dit doen we aldus: 

We vragen aan de kinderen: "Zijn jullie in 
Scheveningen gaan werken?" met het antwoord 
"Nee, we zijn naar Scheveningen op vakantie 
geweest". Daarna stellen we de vraag: "Zijn jullie 

naar het buitenland geweest?" waarop het 
antwoord past: "We zijn naar Scheveningen op 
vakantie geweest". 'Dit zijn dus allen 
tegenstellings-accenten, hetgeen bijna steeds bij de 
accentverschuiving het geval is. Nu laten we een 
kind deze 2 zinnen met de accentverschuiving enige 
malen na elkaar, in een toevalligheidsvolgorde, 
uitspreken, bv. 
"We zijn naar Scheveningen op vakantie geweest". 
"We zijn naar Scheveningen op vakantie geweest". 
"We zijn naar Scheveningen op vakantie geweest". 
"We zijn naar Scheveningen op vakantie geweest". 
En zo ongeveer 12 maal. 

We laten de kinderen weer naarzichzelf, en ook naar 
elkaar luisteren, welke zin het antwoord was op de 
eerste, dan wel op de tweede vraag. 

Ofschoon dus op de genoemde video-band een 
individuele hoor-training is weergegegeven, moge 
uit het bovenstaande duidelijk zijn dat een zelfde 
soort training ook klassikaal kan gebeuren. (Deze 
video-band kan bij onze audio-video-afdeling 
geleend worden.) 

b. In het internaat en thuis: 
Men heeft mij gevraagd wat men in het internaat en 
thuis aan hoortraining kan doen zonder "schooltje te 
spelen". 
1. Mijn eerste antwoord is: iets wat in de klas nooit 
zo kan geschieden, nl. (kort gezegd): het wekken van 
het besef dat de wereld vol geluid is. Dus 
geluidsbewustzijn wekken! Inderdaad bereiken heel 
wat geluiden het gehoor en ook het vibratiegevoel 
van de kinderen, maar vaak letten ze er niet op en 
nemen ze die dus niet of nauwelijks waar. Dat de 
wereld vol geluiden is is hun zeker niet 
vanzelfsprekend duidelijk. Ze moeten dit dus leren, 
evengoed als een blinde bv. moet leren dat de 
wereld vol kleuren is. Dit laatste is niet puur 
verbalisme, want wanneer zienden hun vertellen 
over de prachtige herfstkleuren, nemen ze wel geen 
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echte kleuren waar, maar wel de sfeer, en dit is reeds 
iets zeer belangrijks. Zo is ook het besef dat de 
wereld vol geluid is voor dove kinderen belangrijk, 
ook al kunnen ze de meeste geluiden daarvan niet 
waarnemen. 
NB. Voor we verder gaan, wil ik graag een bepaalde 
moeilijkheid behandelen in deze zogenaamde 
"algemene hoortraining" (in tegenstelling tot de 
specifieke spraak-hoortraining in de klas). We 
moeten ons nl. helaas niet voorstellen, dat onze 
kinderen voortdurend-door geluid waarnemen 
zoals dit bij ons het geval is. (Absolute stilte bestaat 
bij ons practisch nooit, nog niet eens in een dode 
kamer, want dan horen wij nog het geluid van onze 
eigen bloedstroom.) Wanneer een kind bv. geheel 
alleen van onsinternaatnaardeschool gaat.opeen 
stille dag, en het loopt door het gras, dan zal het niet 
de geluiden der auto's in het dorp waarnemen, zelfs 
niet eens de sirene op de toren, niet een ronkend 
vliegtuig hoog in de lucht, niet het getjilp van de 
vogels, het blaffen van de hond in de verte enz. enz. 
Voor de meeste dove kinderen zal de 
geluidwaarneming intermitterend zijn, een 
voortdurende afwisseling van geluid en stilte. 
Wanneer nu bv. het snoertje van het hoorapparaat 
een breukje heeft, krijgt het kind, zeker als het jong 
is, eenzelfde soort afwisseling te horen: raken de 
stukjes elkaar dan hoort het weer geluid, zijn ze los 
van elkaar dan is het weer stil. Grote kinderen, 
wanneer ze goed getraind zijn, weten ons dit precies 
tevertellen.Zezeggen bv.: "Mijn hoorapparaat doet 
ja - nee - ja - nee!" Maar de kleine kinderen zullen 
zich dit nog niet bewust zijn. Vooral dus bij de 
kleineren moeten we voortdurend het hoorapparaat 
controleren. Daarbij moeten we niet alleen maar het 
telefoontje even in ons oor steken, maar ook even 
aan het snoertje "rammelen". 

Het belangrijkste in deze "algemene hoortraining" 
is, dat wij horenden ze/f beter op geluiden letten, ook 
op de zogenaamde achtergrond-geluiden waar we 
nauwelijks aandacht aan geven. We moeten dus 

onszelf "geluid-minded" maken, met een instelling 
van: "Ik wil dit dove kind zoveel mogelijk in mijn 
geluidswereld doen delen". Enkele voorbeelden: 

(a). Een kind kijkt op met een gezicht van "Wie 
praatte er?" Dan zegt U meteen: "Die of die heeft 
gepraat". . . Of een kind neemt de trilling van een 
vrachtauto waar: U zegt weer meteen "Dat was een 
vrachtauto, dicht bij het raam!". . . Een deur klapt 
dicht en een kind kijkt op: U zegt weer meteen "Dat 
was een deur! Hij klapte veel te hard dicht! Dat mag 
niet!". . . Of er komt een vliegtuig over, een 
stofzuiger begint te loeien, er loopt iemand in de 
gang, enz. enz. We moeten ons dus een instelling 
eigen maken, waardoor wij opmerken of een kind op 
een of ander geluid reageert (gevoeld of gehoord), 
en ons gewoon maken dit dan voor het kind meteen 
te duiden. 
(b) Wewordenzelf opeen of andergeluid bijzonder 
opmerkzaam en zeggen bv.: "Ik hoorde een 
vliegtuig over komen.. . Hoorde jij dat ook?" "Het 
kanariepietje is vrolijk aan het zingen. . . Kun je dat 
horen?" - Een kind zit op bezoekers te wachten, U 
hoort ze aankomen en zegt: "Daar komen ze: Ik hoor 
ze in de gang praten!" - Speciaal bij de T.V.: "Het 
stormt.. . Kun je dat horen?" - "Hoor je dat 
gejuich?" (bv. als er een doelpunt gemaakt is) -
"Hoor je het geronk van de politie-auto?" (bij een 
detective-film) enz. 

2. Het volgende is misschien wat negatief, maar 
toch wel belangrijk: de kinderen besef van lawaai 
bijbrengen! Grotere kinderen kunnen we ook de 
term leren "geluids-hinder" of 
"geluids-vervuiling". . . 
(a) De kinderen leren bij het tafeldekken, het 
serviesgoed "met zachtheid" te behandelen; 
"Behandel de deuren met zachtheid!"; "Niet zo 
schreeuwende bederft je stem!" "Dat gillen is niet 
leuk voor de horende mensen; dat stoot af". . . Enz. 
enz. We leren hun dus beseffen hoe horenden dit 
lawaai ervaren. - In feite echter moeten we deze 
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gelu ids-opvoeding niet zo negatief ui tvoeren. 
Wanneer bv. een kind een " lawaa i -maker" is, 
beginnen we met het te pri jzen als het eens geen 
lawaai maakt, bv. de deur rustig dicht doet : "Goed 
zo, Wi l ly ! Nu heb je de deur zonder lawaai d icht 
gemaakt" . Of een andere keer: " N u heb je een 
mooie s tem! Je hebt niet geschreeuwd" , enz. enz. 
Zulk een posit ieve benadering is bi jna steeds veel 
effectiever. 

(b) Het verwonder t mi j alt i jd waarom zo vaak in 
bepaalde groepen de radio of de T.V. zo knalhard 
aangezet word t . Er is immers overal ringleiding, en 
als de kinderen hun hoorapparaat op telefoon zetten 
kunnen ze radio en T.V. best waarnemen. 
- Er l i j k th ie reen wezenli jk verschil met de muziek in 
dedanszaal , waar wel een for t iss imo nodig i s o m d e 
muziek niet alleen te laten horen maar ook te doen 
voelen, voor een vol ler muziek-ervaren. Dat is echter 
een geheel andere zaak. 

3. Geluidwaarneming-bi j -het-spel bevorderen, bv. 
(a) Een kind speelt " m o t o r " . . ., laathet br r rzeggen. 
- O f met een t rompet : leerhetzeggen "Toet , t o e t ! " -
Of het speelt t reint je: leerhetzeggen "S j -s j -s j . . . " o f 
"Ft-ft-ft. . . " Er valt een pop van de tafel, zeg: 
" B o e m ! " enz. enz. - Ik zag een doof kindje op de 
Voorschool van 5 jaar, dat zichzelf een houten 
tr iangel had gemaakt, daarop slaan en zeggen: 
" T i e . . . t ie. . . t ie. . . ! " 
(b) We kunnen ook signaal-spelletjes doen, als bij 
de stoelen-dans. Veronderstel de groep omvat 7 
kinderen. Op de verjaardag van één der kinderen, 
zetten we 5 stoelen in een kr ing. Het jar ige kind mag 
op een d rum slaan, terwi j l de andere kinderen 
rondom de 5 stoelen dansen. Zodra de drumslag 
komt, mogen die 6 proberen v lug te gaan zitten, 
waarbi j er dan één overbl i j f t die ver loren heeft. Dan 
zetten we weer één stoel opzij , zodat er maar 4 
stoelen zijn, enz. enz. 

4- Het is belangri jk dat onze kinderen de liedjes 
'eren kennen die iedereen kent, bv. de 

Sinterklaas-liedjes. Al kunnen ze die niet zingen, ze 
kunnen ze r i tmisch leren spreken. Er zijn 
g rammofoonp la ten in de handel met de meest 
bekende Sinterklaas-liedjes. Wan neer dat f eest in de 
fami l ie-kr ing gevierd word t , kunnen ze met de 
horenden samen die liedjes mee "z ingen" . Idem de 
Kerst-liedjes. Idem bekende speell iedjes als: "Twee 
emmert jes water ha len" , enz. - En waarom zouden 
wi j de kinderen niet het " W i l h e l m u s " r i tmisch leren 
meespreken als dit op Prinsjesdag en op Koningins 
verjaardag gespeeld en gezongen wordt? 

Besluit: 
De methode van behandel ing is duidel i jk. Toch is er 
nog iets meer nodig, nl . over tu ig ing dat 
ge lu idwaarneming voor dove kinderen mogel i jk en 
belangri jk is, op t im isme in deze en boven alles 
enthousiasme. 

Dr. A. van Uden, pr. 
St. Michielsgestel 

Summary 
The use of feedback in the training of 
lipreading and of auditory functioning. 

Four groups of deaf schildren were trained 
individually in the lipreading of homophenous 
nonsense-words according tot 4 different 
methods, using a video-set and a pre- and 
post-test design: group A was trained by 
seeing themselves directly speaking from the 
monitor (closed circuit), group B ditto by 
seeing the experimenter speaking 
synchronously with them, group C by 
lipreading from themselves using video-taped 
speech, group D ditto from the experimenter. 
An analysis of variance showed, that all groups 
progressed significantly, the groups A and C 
made significantly the most progress. - Two 
groups of deaf children were trained in 
identifying melodies, using a pre- and post-test 
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design: group I by learning to play the 
melodies on wind-instruments with auditory 
amplification, group II by listening to the same 
melodies played to them by someone else. 
Group I got the best results, both in 
training-time and recognition-scores, even in a 
repeat of the post-test 6 weeks later. The 
differences were significant (chi-square 
statistics). - It was concluded, that the active 
training is most effective both for lipreading 
and for auditory recognition, which is in 
agreement with data of literature showing that 
perception is trained primarily by perceiving 
the perceptible effects of the own movements 
of the organism (feedback, propriope/xeption). 
- Suggestions are given for the didactics of 
deaf children. 
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05120-14974 
040-432776 
040-441754 
040-439772 
040-431087 
053-318313 
053-847382 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-314049 
045-717308 
071-765149 
080-559584 
080-233429 

080-551217 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 
02240-4896 
030-510041 
030-612404 

05200-12959 

"endelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de eindredaktie 



Druk: Janssen | print Nijmegen 


