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Doofheid en nevenstoornis-

sen 

Vroegtijdige onderkenning van gebreken en stoor
nissen bij het pasgeboren kind staat in het centrum 
van de belangstelling. Dit geldt in het bijzonder voor 
doofheid en de daarbij vaak voorkomende neven-
afwijkingen, waarvan in dit artikel de oorzaken en de 
achtergrond worden besproken. 
Onder doofheid wordt hier verstaan: prelinguale 
doofheid met een zodanig gehoorverlies dat spraak, 
met de beste training en met het beste hoorappa-
raat, niet hoofdzakelijk door horen kan worden ver
worven en verstaan. De Fletcher-index. d.w.z. het 
gemiddelde gehoorverlies bij de frequenties 500, 
1000 en 2000 Hz bedraagt dan 90 dB of meer. 
Bij het spreken over doofheidsoorzaak wordt steeds 
bedoeld: vermoedelijke doofheidsoorzaak. 

Doofheidsoorzaken 
In tabel 1 ziet u een overzicht van de etiologie van 
354 dove kinderen die allen op de leeftijd van onge
veer 4 jaar zijn opgenomen in het Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel, in de periode van 1961 
tot 1976. Leerlingen die op latere leeftijd op het in
stituut kwamen, om bijvoorbeeld voortgezet on
derwijs of onderwijs op speciale afdelingen te vol
gen, worden buiten beschouwing gelaten. Als we 
deze tabel bekijken, kunnen we van bepaalde etiolo-
gische groepen het volgende zeggen. 
137 Leerlingen (40%) zijn onder de oorzaak heredi
tairedoofheid ingedeeld. Deze diagnose werd al leen 
gesteld indien er zeer duidelijke aanwijzingen voor 
waren. Men mag aannemen dat het aantal hogerligt 
en dat een deel van hen in de groep onbekende 
oorzaak is opgenomen. 
Over de prognose van hereditaire doofheid valt 
weinig met zekerheid te zeggen. Verwacht mag 
worden dat onder invloed van moderne gezinsplan
ning en erfelijkheidsvoorlichting het aantal erfelijk 
doven zal afnemen. Op de hereditaire oorzaken zal 
hier niet verder worden ingegaan om meer aan
dacht te kunnen schenken aan de pre- en perinatale 
oorzaken van doofheid waarvan bekend is dat ze 
vele nevenstoornissen met zich meebrengen. 
Er zijn volgens tabel 1 7 Rhesus-dove kinderen die 
reeds op vierjarige leeftijd werden opgenomen, dat 
is 2%. Sinds 1968zijn erop de Voorschool (vier-tot 
zesjarige kinderen) nog slechts 2 opgenomen. Wij 
mogen aannemen dat de meeste Rhesus-kinderen 
met gehoorverlies slechthorendenscholen en 
scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen 
bezoeken. 
Verwacht mag worden dat op den duur het optreden 
van beschadiging ten gevolge van morbus haemo-
ivticus neonatorum zal uitblijven, omdat tegen
woordig effectieve maatregelen tot preventie mo
gelijk zijn en op ruime schaal worden toegepast, 

door inspuiting van anti-D-gammaglobuline bij de 
Rhesus-negatieve moeder, direct na de geboorte 
van haar Rhesus-positieve kinderen. 
Prenatale rubella wordt bij 40 leerlingen (11%) als 
etiologie opgegeven. Het aantal jaarlijks opgeno
men kinderen, doof geworden door deze oorzaak, 
neemt niet af. Indien de bestrijdingscampagne door 
actieve immunisatie van 11- tot 13-jarige meisjes, 
die in 1975 begonnen is, nauwgezet wordt doorge
voerd, moet embryonale rubella op den duur min
der optreden. Men kan echter berekenen dat er nog 
tien a twintig jaar rubella-dove kinderen op het In
stituut voor Doven zullen komen. 
Het aantal op de Voorschool opgenomen meningi-
tis-dove kinderen bedraagt 60, 17% van het totaal. 
Een prognose van het aantal te verwachten kinderen 
van deze diagnosegroep is moeilijk te maken. Het 
totale aantal meningitispatiëntjes in Nederland 
daalde met het geboortegetal mee. Wanneer men 
de gegevens van tabel 1 opsplitst in tijdvakken van 5 
jaar dan blijkt het aantal meningitis-dove kinderen 
opgenomen op de Voorschool, eveneens te zijn af
genomen. In de perioden 1961 tot 1965, 1966 tot 
1970 en 1971 tot 1975 bedraagt het aantal respectie
velijk 21, 21 en 14. 

Hereditair 
Prenataal Rhesus 

Rubella 
andere 

Perinataal 
Postnataal Meningitis 

andere 
Onbekend 

Totaal 

Aantal 

137 
7 

40 
21 
34 
60 
11 
44 

354 

Percentage 

40 
2 

11 
6 
9 

17 
3 

12 

Tabel 1. Indeling naar doofheidsoorzaken van 354 
leerlingen, die, van 1961 tot 1976, op een leeftijd van 
±4 jaar werden opgenomen op het Instituut voor 
Doven. 

Bij 34 kinderen, dat is 9%, is de doofheid perinataal 
ontstaan voornamelijk door traumata, anoxie of as-
fyxie bij een moeilijke.traag verlopende partus, bij 
extractie in narcose en bij vroeggeboorte. 
Van deze 34 kinderen wordt bij 16 aangenomen dat 
prematuritas de doofheid met zich mee heeft ge
bracht. Bij nader bezien van het geboortegewicht 
van alle leerlingen blijkt dat nog 46 kinderen, die 
onder een andere oorzaak opgegeven zijn, tevens 
onder pre- of dysmaturen gerekend moeten worden 
(zie tabel 2). 
Vernon (1969) constateerde een duidelijke relatie 
tussen een geboortegewicht van 2500 gram of lager 
en gehoorverlies. Kinderen met een laag geboorte
gewicht zijn zeer kwetsbaar voor geboortetraumata, 
maar ook voor complicaties na de geboorte, zoals 
anaemie, hyperbilirubinaemie, hyaliene membra
nen ziekte en voedingsproblemen. Bovendien zijn zij 
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Hereditair 
Prenataal Rhesus 

Rubella 
andere 

Perinataal 
Postnataal Meningitis 

andere 
Onbekend 

Totaal 

Aant. 

137 
7 

40 
21 
34 
60 
11 
44 

354 

Geb. 
gew. 
bek 

132 
7 

38 
17 
32 
52 

9 
38 

325 

Geb.g 
«2500 

aantal 

15 
0 

18 
6 

16 
6 
0 
2 

62 

ew. 
gr. 

% 

11 
0 

47 
35 
50 
11 
0 
5 

(19%) 

Tabel2. Aantal en percentage kinderen met een ge
boortegewicht van 2500 gram of minder per diagno-
segroep. 

zeer gevoelig voor afkoeling, onjuiste zuurstofdose
ring en infecties. Meer of minder ernstige cerebrale 
beschadiging en ontwikkelingsachterstand kan van 
deze complicaties het gevolg zijn. 
De toekomstverwachting t.a.v. het voorkomen van 
doofheid t.g.v. prematuritas en perinatale moeilijk
heden lijkt onduidelijk. In Nederland is het percenta
ge "prematuren" ongeveer 7. Volgens Puder (1975) 
neemt het aantal zogenaamde risicogeboorten, 
waartoe ook de "prematuren" gerekend worden, in 
West-Duitsland percentsgewijs belangrijk toe. Als 
eerste oorzaak noemt hij het lage geboortecijfer, 
waardoor er relatief meer eerstgeborenen zijn. De 
geboorte van het eerste kind brengt nu eenmaal de 
meeste problemen mee. De tweede oorzaak is de 
leeftijd waarop de vrouw kinderen krijgt. Deze ver
schuift in ongunstige zin. Er komen relatief meer 
zeer jeugdige (onder de 20 jaar) en meer oudere 
eerstbarende vrouwen (boven de 30 a 35 jaar). Bij 
deze twee categorieën treden vaak complicaties op. 
Eén daarvan is de vroeggeboorte. 
Hoe ongunstig deze door Puder geschetste ontwik
keling ook lijkt, er staat tegenover dat in de perina
tale diagnostiek en behandeling een vergaande ver
betering heeft plaatsgevonden. 

Nevenstoornissen 
Na deze korte bespreking van de etiologie van de 
doofheid bij leerlingen van het Instituut voor Doven 
wil ik nu ingaan op de nevenstoornissen, waaraan 
vele van deze leerlingen lijden. De doofheid wordt, 
zoals in tabel 1 te zien is, vaak veroorzaakt door 
aandoeningen waarbij hersenweefsel wordt be
schadigd en kan dan samengaan met vele andere 
afwijkingen. Vernon (1969) noemt er in zijn onder
zoek 20, waaronder ernstige neurologische, als pa-
rese, spasme of athetose, alsook minder opvallen
de, als apathie, sterke afleidbaarheid, verminderd 
geheugen, subnormale intelligentie en emotionele 
en gedragsmoeilijkheden. 
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Welke hersengebieden door de aandoening zijn ge
troffen, is niet altijd even duidelijk. Bij ernstige mo
torische verschijnselen is de lokalisatie wel aan te 
geven. Moeilijker wordt het om niet-motorisch be
paalde afwijkingen in de hersenen te lokaliseren. 
Sinds echter meer inzicht is verworven in de beteke
nis van het limbische systeem en de thalamus voor 
het gedrags- en emotionele leven, kunnen wij ook 
stoornissen op dit gebied een plaats toedenken. 
Herstel of vervanging van beschadigd hersenweef
sel is niet mogelijk. Wel schijnen op jeugdige leeftijd 
bepaalde functies door niet beschadigd weefsel 
overgenomen te kunnen worden. Over de betekenis 
van perinatale hersenbeschadiging voor het ont
wikkelingsverloop bestaat nog geen eenstemmig
heid. 

Kalverboer (1976) maakt melding van onderzoek 
waaruit blijkt dat anoxie, hypoxie en prematuritas 
weinig prognostische betekenis hebben t.a.v. het 
ontwikkelingsverloop, tenzij in combinatie met mi
lieufactoren. In een katamnestisch onderzoek bij 6-
tot 9-jarigen naar gevolgen van prematuritas vinden 
Jung e.a. (1969) echter duidelijke ontwikkelings
achterstand, een verhoogd percentage oogspierpa-
rese, intelligentievermindering en andere tekortko
mingen. Het zijn vaak lichte en weinig opvallende 
stoornissen, die echter duidelijk aantoonbaar zijn. 

Bij dove kinderen, ongeacht de doofheidsoorzaak, 
blijken naast grove afwijkingen veelvuldig ook min
der opvallende stoornissen voor te komen, zoals 
dyspraxie', dysritmie en een slecht geheugen voor 
successief aangeboden data, afwijkingen die pas 
voor de dag komen wanneer verfijnde onderzoek
methoden worden toegepast (Van Dijk en Van Uden, 
1976). Belangrijk is dat deze nevenstoornissen, die 
bij niet-dove kinderen weinig moeilijkheden veroor
zaken omdat ze door het gehoor gecompenseerd 
worden, bij doven ernstige problemen geven bij het 
leren van spraak en taal. 

Sensorische deprivatie 
Wij zouden hier graag onderscheid maken tussen 
aan de ene kant afwijkingen die het gevolg zijn van 
weefselbeschadiging door pre- of perinatale aan
doeningen en aan de andere kant stoornissen die 
samenhangen met sensorische deprivatie van het 
kind, waarmee hier bedoeld wordt het onthouden 
van noodzakelijke stimulering van dezintuigen. Men 
neemt aan dat dit een psychologisch gebeuren is (J. 
Langmeier en Z. Matejcek, 1975). Toch blijft de vraag 
of deze deprivatie geen blijvende ontwikkelings
achterstand van de hersenen tot gevolg kan hebben. 
Algemeen wordt aanvaard dat omgevingsinvloeden 
gedurende het vroeg postnatale leven effect hebben 
op de latere ontwikkeling van het gedrag. Bij de 
zuigeling is de aanleg van de hersenen nog niet 

' Onder dyspraxie wordt door Van Uden verstaan: het niet snel en 
juist kunnen vinden en coördineren van de ledematen, het niet 
kunnen sturen, vasthouden en reproduceren van bewegingen, o.a. 
bij de articulo-motoriek. 



voltooid bij de geboorte. Weliswaar is het kind dan 
reeds tot functioneren in staat omdat het beschikt 
overeen repertoire van aangeboren gedragswijzen, 
maar de groei en de ontwikkeling van de hersencel
len gaat nog door. Schapiro (1970) heeft met proe
ven op ratten onderzocht of hiervoor een neuroa-
natomische basis te vinden was. De ratten werden 
gedurende de eerste levensweken drie a vijf maal 
per dag aan allerlei uiteenlopende sensorische prik
kels blootgesteld. Hij vond dat het aantal synapsen 
van dendrieten aan de piramidecellen en het aantal 
met kleuringen zichtbaar te maken neuronen bij 
sensorisch extra geprikkelde dieren veel groter was 
dan bij de controlegroep die niet extra gestimuleerd 
was. Onthouding van sensorische stimuli na de ge
boorte zou mogelijk nadelig kunnen zijn voor de 
ontwikkeling en uitbreiding van neuronen en asso
ciatiebanen in het centrale zenuwstelsel gedurende 
de eerste levensfase. 

Volgens Portmann (1975) wordt iedere mens fysio
logisch te vroeg geboren. Gedurende zijn secundai
re extra-uterine ontwikkeling, dus tijdens de eerste 
confrontatie met het milieu, neemt hij op plastische 
wijze de wereld in zich op. Dat wil zeggen: de groei 
en verdere ontwikkeling van het cerebrale weefsel 
met de hersencellen en de associatiebanen kan zich 
aanpassen bij de door de reeds functionerende zin
tuigen aangedragen informatie. Ook Vester (1975) 
beschrijft dit zeer suggestief. Hij haalt de onderzoe
kingen van Conel (1970) aan, waaruit zou blijken dat 
de voornaamste groeiperiode van hersencellen en 
van de verbindingsdendrieten tussen de cellen bij 
de mens tot de derde levensmaand doorgaat. Er 
ontstaat een uiterst belangrijke cellenstructuur die 
zich zou vormen onder invloed van externe waar
nemingen. Binnnen deze periode wordt dus een 
groot deel van het grondpatroon van hersencellen 
en dendrieten opgebouwd, waarlangs alle latere 
informatie binnenkomt. Informatie die na deze drie 
maanden wordt aangeboden zou niet meer in die 
belangrijke mate leiden tot aanleg van nieuwe cellen 
en vezels, maar zal via het nu beschikbare volledig 
aangelegde zenuwstelsel worden opgeslagen in de 
vorm van gecodeerde eiwitmoleculen. Alleen de 
ontwikkeling van het spraakcentrum zou een uit
zondering vormen. Daarin zou nog enkele jaren lan
ger groei van cellen en verbindingen moqelijk zijn, 
aldus Vester. 
Dobbing (1970) komt op grond van zijn onderzoek 
tot een andere conclusie, nl. dat het definitieve aan
tal neuronen in de menselijke hersenen gevormd 
wordt in de periode van de 10e tot de 18e zwanger-
schapsweek. Daarna, in de 20e week, als de neuro
nen dus grotendeels gevormd zijn, begint de eigen
lijke groeispurt van de hersenen, die berust op de 
groei van gliacellen, waarvan er later achtmaal meer 
zijn dan neuronen. Tegelijk begint dan het myelini-
satieproces, het isoleren van de axonen. Deze groei
spurt, die volgens Dobbing tot 2 jaar doorgaat, is 
vooral daarom belangrijk omdat in die tijd op uitge
breide schaal produktie van verbindingen tussen de 
neuronen plaatsvindt. Hij wijst op het belang van de 
voeding in deze periode. Ondervoeding kan een te

kort aan opbouw van neuronenverbindingen met 
zich mee brengen. Dobbing meent ook dat de groei-
snelheid van de hersenen niet voor alle delen ervan 
gelijk is. Het cerebellum bijvoorbeeld, ook de neuro
nen ervan, begint later te groeien maar is al na an
derhalfjaar klaar. Hetzelfde geldt voor enkele delen 
van de schors. Dit betekent dat bij voedingsstoor
nissen in deze periode ook het aantal neuronen in 
deze gebieden kan achterblijven. 
Cragg (1972) publiceerde, een onderzoek over de 
gevolgen van ondervoeding bij ratten. Hij vond ook 
een vermindering van de groei van neuronenver
bindingen maar constateerde dat deze niet alleen 
het gevolg kan zijn van voedingstekort maar tevens 
van verminderde stimulatie. 

Dit sluit aan bij de proeven van Rosenzweig e.a. 
(1968) die de invloed van stimulusdeprivatie nagin
gen bij twee groepen ratten. De eerste groep werd 
na het spenen complex gestimuleerd in een groep 
van 12 dieren bij elkaar. De tweede groep werd ge
vormd door ratten die een minimale sensorische 
input kregen en geïsoleerd leefden. Bij de eerste 
groep ontwikkelde de cortex zich beter dan bij de 
tweede, vooral de visuele schors. De auteurs sugge
reren dat de toename van cortexweefsel een gevolg 
is van de groei van gliacellen, die weer gestimuleerd 
wordt door prikkels uit de omgeving. De glia-functie 
zou te maken hebben met de opbouw van vertakkin
gen tussen de neuronen. Dat stimulusdeprivatie on
gunstig kan werken op de onderlinge neuronen
functie wordt ook aangetoond door de proeven van 
Freeman e.a. (1972). Deze vonden dat wanneer men 
bij katten gedurende de eerste tot de derde levens
maand, waarin het visuele systeem tot ontwikkeling 
komt, één oog afsluit, bepaalde interacties tussen 
neuronen van beide ogen niet tot stand kunnen ko
men of worden veranderd. Door deze mononucleai-
re deprivatie treedt dan ametropische amblyopie 
op. Lewin (1974) tenslotte noemt nog verschillende 
onderzoekers, waaronder Frankova in Praag en Le-
vitsky en Barnes in New York (1972), die ontdekten 
dat er een nauw verband bestaat tussen ondervoe
ding en stimulusdeprivatie. 

Er zijn dus aanwijzingen dat het grondpatroon van 
de hersenstructuur niet of onvoldoende tot stand 
komt wanneer geen of te weinig zintuiglijke prikkels 
worden opgenomen. Deze gegevens openen een 
nieuwe kijk op de betekenis van de eerste levens
maanden van de mens. Zowel voeding als sensori
sche en sociale stimulatie blijken een belangrijke 
factor te zijn in de vroeg kinderlijke levensfase. 
In die vroegste periode moet de pasgeborene dus zo 
intensief mogelijk en op zo uitgebreid mogelijk ge
bied kennis maken met de omgeving en de wereld 
om zich heen. Het is nodig om visuele en auditieve 
prikkels op te nemen, te ruiken en te voelen, be
hoeften te bevredigen, bescherming en geborgen
heid te ondervinden en vreugde en verdriet mee te 
maken. Als dit niet gebeurt, kan dit schadelijk zijn 
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voor de latere motorische, sociaal-emotionele en 
intellectuele ontwikkeling. 
Eisenberg (1957) noemt de "capaciteit om grotere 
hoeveelheden informatie gelijktijdig te verwerken" 
een van de basisfuncties van het zenuwstelsel. Een 
hersenbeschadigd kind zou volgens deze auteur een 
verminderd aantal informatiekanalen ter beschik
king hebben. Dat is nu precies wat er volgens Vester 
gebeurt met een kind, dat in de eerste levensmaan
den onvoldoende verbindingen heeft aangelegd 
tussen de functionerende neuronen of kernen door 
gebrek aan gegevens uit de zintuigen. 

Laten we even terugkeren tot de kinderen die zich, 
om welke reden dan ook bij de geboorte niet in 
goede conditie bevinden. Hoe verloopt bij hen de 
eerste levensfase? Scarr-Salapatek en Williams 
(1973) zeggen dat kinderen met een laag geboorte
gewicht vaak de normale ervaringen van de neona-
tus moeten ontberen, alsook de stimulering gedu
rende het eerste levensjaar die de sensori-motori-
sche ontwikkeling moeten bevorderen. Deze kinde
ren worden vaak geïsoleerd van tactiele, visuele, 
kinesthetische en auditieve stimuli, die bij het nor
male menselijke contact behoren. Deze deprivatie 
kan nog bevorderd worden door verpleging in een 
couveuse (isolette). 
De auteurs hebben een programma opgezet voor 30 
kinderen met een geboortegewicht tussen 1300 en 
1800 gram. Bij 15 van hen werd tijdens de verpleging 
en thuis extra stimulering toegepast. De andere 15 
ontvingen een normale behandeling en vormden de 
controlegroep. Van deze babies die 12 maanden ge
volgd werden toonde de extra gestimuleerde groep 
grotere ontwikkelingsvooruitgang dan de controle
groep. De verbetering werd getest volgens de Bra-
selton Cambridge Newborn Scales. (Scarr and Wil
liams, 1971). 
Vele psychologen zijn van mening dat juist de eerste 
levensdagen, -weken en -maanden bepalend zijn 
voor de geestelijke ontwikkeling tot evenwichtig
heid, aanpassingsvermogen en affectief functione
ren en dat de "nestwarmte", het huidcontact met de 
moeder, maar ook het inspelen op verdriet en ple
zier, angst en pijn daarbij onontbeerlijk is, zodat deze 
ervaringen verwerkt, ingepast en geaccepteerd 
kunnen worden. 
Volgens Langmeyer (1975) bijvoorbeeld behoort het 
wiegen, dragen, knuffelen, strelen, tot rust brengen, 
geluiden laten horen en kleuren laten zien tot de 
elementaire psychologische behoeften van het pas
geboren kind. Verder mag gewezen worden op 
publikaties van Schaffer en Emerson (1964) en Bell 
(1970) over "social attachmenf'en hechtingsgedrag 
tussen moeder en kind, en van Coates e.a. (1972) en 
Ainsworth en Witting (1969) over het belang van 
lichamelijk contact om angst te overwinnen. Er moet 
direct na de geboorte een goede relatie ontstaan 
tussen moederfiguur en kind, want dan alleen kan 
de eerste levensperiode van het kind effectief wor
den benut. 
Inderdaad wordt door de moeder-kind relatie direct 
na de geboorte voor een groot deel bepaald hoe 

groot en gevarieerd het aanbod van sensorische 
stimuli aan het kind zal zijn. Bepaalde studies (Ken-
nell e.a. 1975) wijzen erop dat kort na de geboorte bij 
de moeder een gevoelige periode bestaat die een 
belangrijke betekenis heeft voor het tot stand komen 
van een langblijvende moederbinding met haar 
kind. Akoestische en visuele prikkels die van de zui
geling uitgaan begunstigen de algemene bereidheid 
van de moeder om haar kind te verzorgen. 
Klaus e.a. (1972) wijzen erop dat moeders die gele
genheid kregen tot extra lichamelijk contact met hun 
kind vanaf de eerste dag na de geboorte, een ander 
gedrag ten opzichte van hun kind toonden dan moe
ders die slechts routine-contact hadden. Zij waren er 
meer afkerig van hun kinderen bij iemand anders 
achter te laten, blijven kijken bij het onderzoek op 
kleuterbureaus, hadden meer oogcontact en be
moeiden zich meer actief met de baby dan moeders 
die dit contact niet hadden. 
Indien deze gevoelige periode niet benut wordt om 
contact te krijgen met de baby, bestaat de kans, dat 
de moederbinding niet goed verloopt. Dit geschiedt 
bijvoorbeeld wanneer een kind, in verband met een 
te laag geboortegewicht, direct na de bevalling naar 
de couveuse gaat en daar enkele weken verblijft. 
Voor de moeder is dit een emotionele stress, zij 
kampt met faal- en schuldgevoel, borstvoeding 
mislukt en de baby wordt soms minder goed geac
cepteerd. Drillien (1969) is van mening dat bij pre
mature kinderen die deze situatie hebben meege
maakt opvallend veel gedragsstoornissen voorko
men. Dergelijke stoornissen, met name op emotio
neel gebied, worden ook beschreven door Wiener 
e.a. (1968) en Knobloch e.a. (1974). Overigens zal 
niet alleen het missen van de gevoelige periode de 
ontwikkeling van een goede moeder-kind relatie in 
de weg staan. Treffers e.a. (1976) beschrijven uit
voerig hoe de moeder na een premature bevalling in 
psychische moeilijkheden kan geraken met als ge
volg een negatieve houding tegenover het kind. De 
relatievorming in tegenovergestelde richting, na
melijk van het kind met de moeder, begint ook direct 
na de geboorte. Het kind herkent de moeder aan de 
lichaamsgeur, het stemgeluid en via hettastgevoel. 
Tijdens de voeding neemt het de gelaatstrekken van 
de moeder waar, zodat het haar ook visueel gaat 
herkennen. Aanvankelijk ziet het slechts vage trek
ken, maar dit wordt allengs beter (Hassenstein 
1976). 

Deze onderzoeker merkt op dat deze relatievorming 
verhinderd kan worden door te snel voeden, wisse
len van verzorgsters, of het laten drinken uit een fles 
die op het kussen ligt. Hij wijst erop dat gemiste 
kansen tot inprenting zoals bovengenoemde, die 
aan bepaalde levensfasen gebonden zijn, niet meer 
of moeilijk in te halen zijn. Onderdrukking van de 
aangeboren gedragstendens om contact te zoeken 
met de moeder en door haar te worden gezoogd kan 
al vroeg leiden tot angst om in de steek gelaten te 
worden. Het is duidelijk dat hospitaliseren en on
derbreken van het contact met de moeder in deze 
periode nadelig kan zijn. Psychoanalytici wijzen in 
dit verband op de kritieke tijd rond de achtste 
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maand, de angstmaand, waarin ziekenhuisopname 
als zeer nadelig moet worden beschouwd. 

Hoe verloopt nu bij dove kinderen de periode van de 
eerste drie maanden? Een aantal van hen lijdt om te 
beginnen al aan de gevolgen van een te laag ge
boortegewicht (Bij de voorschoolkinderen, ge
noemd in tabel 2, 19%). In het voorafgaande werd 
gesteld dat kinderen die pre- of perinatale moeilijk
heden hebben meegemaakt - door cerebrale laesie 
of ondervonden sensorische deprivatie - allerlei 
stoornissen kunnen tonen, zoals psychomotorische 
achterstand, emotionele of gedragsafwijkingen en 
leermoeilijkheden. 
Bij de congenitaal dove kinderen zal de doofheid op 
zich reeds een belangrijke deprivatiefactor zijn, die 
veel specifieke problemen tot gevolg kan hebben. 
Immers, wanneer de cochlea niet functoneert, zal 
het cerebrale banen-en kernensysteem geen stimuli 
krijgen en niet tot verdere ontwikkeling komen. De 
vorming en uitbreiding van neuronen en dendrie-
ten zoals geconstateerd en beschreven door Conel, 
Schapiro, Freeman, Lewin en Cragg (zie boven) blijft 
uit en daardoor dus de integratie van het hoorsys-
teem in het geheel van de grijze en witte hersenstof. 
Ook de spraakcentra blijven bij aangeboren doof
heid verstoken van input uit het gehoorsysteem. Het 
terugkoppelingsmechanisme van geluid horen en 
geluid maken komt niet op gang. Zonder ontvangst 
van zintuiglijke stimuli is er voor het spraakcentrum 
geen prikkel om uit te groeien. Gelukkig dat bij do
ven het spier- en vibratiegevoel in het eigen spraak
orgaan en zien nog langs een andere weg voor sti
muli kunnen zorgen. Deze kunnen echter nooit de 
plaats innemen van de veel rijkere akoestische in
formatie. 

Hoe zal het gaan met de ontwikkeling van motori
sche centra wanneer reeds bij de geboorte geluids
gewaarwording uitblijft? De eenheid tussen moto-
nek en zintuig komt normaal in de vroeg kinderlijke 
ontwikkeling tot stand. Men mag verwachten dat 
deze centra bij doven toch wel tot ontwikkeling ko
men, maar dan onder invloed van visuele en ge-
voelsstimuli. Eén zeer belangrijke stimulans tot 
motorische activiteit en dus tot ontwikkeling van de 
erbij behorende hersenbanen ontbreekt echter door 
hetgehoorverlies. Men mag opgrond hiervan reeds 
enige achterstand in de motorische ontwikkeling 
verwachten. 

Preventie en revalidatie 
Uit het bovenstaande volgt dat velerlei maatregelen 
voor preventie en revalidatie mogelijk zijn die, zo ze 
aan geen doofheid kunnen voorkomen, toch veel 
ertoe kunnen bijdragen om het optreden van neven-
stoornissen te verhinderen. Het moet theoretisch 
mogelijk zijn om gedurende de eerste levensmaan
den van het dove kind een goede basis te leggen 
voor de latere ontwikkeling. Er kunnen maatregelen 
getroffen worden om de sensorische deprivatie te
gen te gaan, om extra gevoeligheid voor vibratie op 
te wekken en om bestaande hoorresten te behouden 

en in te schakelen bij de opbouw van het feedback-
systeem. 
De preventie moet erop gericht zijn om de doofheid 
nog sneller te ontdekken dan nu reeds het geval is. 
Deze vorm van preventie hebben we immers in de 
hand en kan gerealiseerd worden. De screening van 
het gehoor, o.a. op de consultatiebureaus voor zui
gelingen, met de proef van Ewing op de leeftijd van 
negen maanden, een methode die sinds 1965 in 
toenemende mate voor het opsporen van doofheid 
wordt gebruikt (van Laar 1974) leidt weliswaar tot 
vroege ontdekking van doofheid, maar er zijn dan 
toch reeds negen maanden verlopen waarin veel 
gedaan had kunnen worden. 
Wanneer het dan nog zo gaat, dat het doof bevon
den kind via de keel-, neus- en oorarts geplaatst 
wordt op de wachtlijst van een audiologisch cen
trum voor een eerste poliklinisch onderzoek, later 
gevolgd door een observatieperiode, dan kan het 
voorkomen dat deze procedure van onderzoek te 
traag verloopt. Veel vroeger zou men in ziekenhuis 
of consultatiebureau voorzuigelingen reeds kunnen 
overgaan tot gehoorscreening. 
Löwe (1974 en 1976) beschrijft hoe bij babies gedu
rende de eerste drie levensmaanden gehooronder-
zoek gedaan kan worden. Er wordt dan gelet op 
onwillekeurige motorische reflexen die bij horende 
kinderen optreden wanneer geluid wordt aangebo
den. Onderzoekmethoden worden ook beschreven 
door Adriaens en Verstraete (1975). Een zeer uitvoe
rige opsomming van testresultaten wordt gegeyen 
door Mathis (1975). 
In Australië, waar meer dan 90% van de bevallingen 
in klinieken plaatsvindt, worden alle neonati op ge
hoor gescreend en centraal geregistreerd. In Chica
go wordt door Meijer en Wolfe (1975) gehoorscree
ning georganiseerd van alle in een bepaald zieken
huis geboren 'highrisk' kinderen. Gedurende de eer
ste 12 maanden van het project werden er 2665 
kinderen geboren; 450 van hen (17%) waren 'high
risk' en werden op het gehoor getest; 30 kinderen 
van deze groep (7%) bleken niet op geluid te reage
ren. 
Het moet ook in Nederland te organiseren zijn dat 
risicokinderen reeds in de eerste levensmaand met 
geëigende proeven op doofheid onderzocht wor
den. 

Onder risicokinderen moeten wij verstaan: kinderen 
van families met erfelijke doofheid en kinderen die 
pre- of perinatale moeilijkheden hebben ondervon
den of met organische afwijkingen geboren worden. 
Hieronder vallen dus alle kinderen uit zwanger
schappen waarbij complicaties zijn opgetreden en 
alle kinderen die pre- of dysmatuur zijn geboren, 
ademhalingsmoeilijkheden hebben ondervonden of 
enige tijd in de couveuse hebben doorgebracht. 
Deze kinderen zouden door samenwerking van 
vrouwenarts, kinderarts en keel-, neus- en oorarts 
reeds in de kliniek kunnen worden onderzocht. In
dien hetziekenhuiseen akoepedist(e) in dienst heeft 
zou deze de eerste screening kunnen verrichten. 
Wanneer hoorverlies vermoed wordt, kan een au
dioloog worden ingeschakeld, die bij verschijnselen 

45 



van aangeboren doofheid direct contact opneemt 
met de voorzorg van een instituut voor doven. Er 
zouden organisatorischefaciliteiten moeten worden 
geschapen om deze procedure binnen enkele weken 
af te werken. 
Wanneer bij het eerste onderzoek geen gehoor-
stoornis kan worden geconstateerd, zou het 'risico
kind' toch op een audiologsich centrum aangemeld 
en gecontroleerd dienen te worden om eventueel 
gehoorverlies dat zich pas later openbaart tijdig vast 
te kunnen stellen. 

Hierboven werd de samenwerking met de gynae
coloog genoemd. Bij het selecteren van risicokinde
ren is diens medewerking onmisbaar. Dit zelfde 
geldt voor de kinderarts. Het treffen van een goede 
regeling zal misschien kunnen uitgaan van de keel-, 
neus- en oorarts, omdat hij regelmatig contact heeft 
met de diverse audiologische centra. Om bij het 
dove kind de te verwachten ontwikkelingsachter
stand zoveel mogelijk te beperken zou de kinderarts 
een belangrijke bijdrage kunnen geven door in de 
geest van het hier gehouden betoog planmatig sti
muli aan te bieden aan de auditief gelaedeerde zui
gelingen. 
Zeer belangrijk en lezenswaard is het project van de 
reeds genoemde Scarr-Salapatek en Williams 
(1973), dat diende om van kinderen met een laag 
geboortegewicht de sensori-motorische ontwikke
ling te bevorderen gedurende 1 jaar. In het zieken
huis werden de verplegenden geïnstrueerd hoe zij 
het kind reeds in de couveuse zoveel mogelijk men
selijk contact, beweging en visuele ervaring konden 
bezorgen (Nursery procedure). Nadat het kind het 
ziekenhuis verlaten had werd de moeder regelmatig 
bezocht door speciaal geïnstrueerde maatschappe
lijk werksters (Home visitor program). 
Tot het terrein van de kinderarts behoort ook het tot 
stand brengen van een goede moeder-kind relatie. 
Hiervoor zou ik willen wijzen op de publikatie van 
Blake e.a. (1975) die opvalland goede resultaten 
kunnen melden van het openstellen van de cou
veuseafdeling voor moeders die daar zelf hun kinde
ren voeden en verzorgen. Beschreven wordt, hoe 
weinig infecties dan blijken voor te komen onder de 
'prematuren' en hoeveel beter de relatie wordt tus
sen moeder en kind. Het zal duidelijk zijn hoezeer 
deze gang van zaken juist het dove kind ten goede 
kan komen. Vele ouderen hebben het erg moeilijk 
met het accepteren van hun dove kind. Dit kan leiden 
tot het ontstaan van het verlatenheidssyndroom 
(Van Uden 1974), dat bij heel wat dove kinderen 
wordt geconstateerd en dat agressiviteit tot gevolg 
kan hebben. Hierin zal zeker verbetering kunnen 
komen wanneer reeds bij de geboorte het kind zo 
snel mogelijk bij de moeder gelegd wordt om de 
gevoelige periode te benutten binnen welke de 
moederbinding met het kind tot stand moet komen. 
Bij premature kinderen die snel naar de couveuse 
gaan wordt deze periode gemakkelijk gemist. 
Waar dit nog niet geschiedt zou men er toe over 
kunnen gaan om moeders, die na de bevalling hun 

kind in het ziekenhuis moeten achterlaten, op te 
vangen, voor te lichten en direct actief te betrekken 
bij de verzorging van het kind in de kliniek. Ook de 
vader moet hierbij ingeschakeld worden. 
Nog op een andere wijze kan de kinderarts een be
langrijke rol vervullen bij de opsporing van doof
heid. Babies en kleuters die wegens meningitis door 
hem behandeld worden, kan hij aanmelden bij de 
keel-, neus- en oorarts, ook al heeft het kind tijdens 
het verblijf in de kliniek geen tekenen van gehoor
verlies getoond. De gehoorstoornis blijkt zich vaak 
pas later te openbaren. 

Ik hoop dat door de hierboven bijeengebrachte ge
gevens duidelijk is aangetoond hoe belangrijk het is 
om het dove kind reeds in de eerste levensfase te 
begeleiden en te revalideren en hoe dit door bepaal
de organisatorische maatregelen mogelijk gemaakt 
kan worden. 

Gaarne dank ik de leden van de Researchcommissie 
van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel 
voor hun kritisch commentaar. 

Dr. L. M. Veeger, St. Michielsgestel 
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Kunnen wij dove kinderen 

tot beter spreken brengen? 

Een proeve van een theorie over het spre
ken leren aan dove kinderen. 

I. Beter spreken...? 

Inleiding: 

'Kind, wat zeg je toch?' 

Jan: I wi raa wem 
Piet: Ech vin kraak twempe 
Karel: Ikke ewihell geraag zewemme 
Wim: liiik oeoeoeiiiilll ggrrraaaagg sswweemmme 
Marietje: Iki/w'/gragsweeme 
Willy: 1k w j l g r a a g zweeme. 

Toch was dit maar een heel eenvoudig zinnetje: Ik 
wil graag zwemmen. Reeves (1974) zei: The tea
ching of speech is a dying art', het spreken leren aan 
dove kinderen is een uitstervende kunst. Dit bedoel
de hij over Engeland. Of het ook voor ons land geldt? 
M.i. blijft nog altijd het ideaal van de 'all round-do-
venonderwijzer' dat hij niet alleen de taalverwer
ving, maar ook de techniek van het spreken leren 
behoorlijk beheerst. Wanneer trouwens, zoals on
dergetekende meent, de spreek-ritmiek behoort tot 
de taalvorm en niet alleen tot de zogenaamde su-
prasegmentale, prosodische aspecten van de taal, 
dan is het duidelijk dat het ontwikkelen van goed 
spreken, m.n. ritmisch spreken behoort tot het da
gelijks werk in de klas (1968, 1977). - W i j willen ons 
in het onderstaande bezinnen op de grondprincipen 
van het spreken leren, en daarbij bijzondere nadruk 
leggen op een grote flexibiliteit in de methode. 
Markides (1976) heeft aangetoond, dat leerkrachten 
bij doven geneigd zijn de verstaanbaarheid van het 
spreken van hun kinderen te overschatten. Door het 
toepassen van verstaanbaarheids-tests bij luiste
raars die niet aan dovenspraak gewend zijn (zoge
naamde 'naive listeners') kwam hij tot 3 niveaus van 
verstaanbaarheid: 
laagste niveau: slechts 40 of minder % der woorden 
wordt verstaan; op dit niveau moet men het spreken 
van zinnen in het algemeen als 'onverstaanbaar' 
aanmerken; 
midden niveau: slechts 41 tot 60% der woorden 
wordt verstaan; dit niveau kan getypeerd worden 
als 'moeilijke verstaanbaarheid'; 
hoogste niveau: 61 tot 100% der woorden wordt 
verstaan; men kan hier spreken van 'voldoende tot 
goede verstaanbaarheid'. 

NB. Boothroyd (1974) onderscheidt in dit hoogste niveau nog twee 
gedeelten: 61 tot 75% verstaanbaarheid voor woorden = 'vol
doende verstaanbaarheid', 76 tot 100% verstaanbaarheid = 'goede 
verstaanbaarheid'. 
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Markides kon nu de vo lgende tabel opzet ten: 

Mate van 
verstaanbaarheid: 

Voldoende tot goede 
verstaanbaarheid: 
Midden-niveau van 
verstaanbaarheid: 
Laagste niveau van 
verstaanbaarheid: 

Percentages der 
naar het oo 

doven-
onderwijzers: 

3 1 % 

28% 

4 1 % 

dove kinderen 
rdeel van, 

"naive 
listeners": 

25% 

11% 

64% 

Het is dus duidel i jk, dat de doven-onderwi jzers 
moeten leren krit isch naar hun kinderen te luisteren. 
Ik ken leerkrachten, die er zich een gewoonte van 
hebben gemaakt, wanneer een vreemde (collega of 
niet) zijn klas bezoekt, vaak te v ragen: 'Kunt U mi jn 
kinderen verstaan?' 

Genoemde Boothroyd( 1974) kwam tot de bevinding 
dat dr iekwart van de slechthorende kinderen zijn 
hoogste niveau van verstaanbaarheid ( 7 6 - 100%) 
bereikte, terwi j l dit slechts bij 10% van de echte 
doven het geval was. Wi j zullen onder zien, dat ver
schi l lende onderzoekingen, onafhankel i jk van el
kaar, komen op een gemiddelde van 20% woordver -
staanbaarheid bij dove kinderen. Dit betekent dus 
volgens het onderzoek van Markides, dat de zinnen 
waar in deze woorden waren aangeboden als zoda
nig niet verstaan waren. Om een voorbeeld te ge
ven. Een doof kind zegt: 'We mogen morgen gaan 
voetba l len ' en een luisteraar heeft alleen maar het 
woord je voetbal len kunnen verstaan, dan kan hij 
misschien wel gissen wat het kind bedoelt, maar de 
zin als zodanig is niet verstaan. Wanneer dove kin
deren dus gemidde ld slechts één-vi j fde woordver -
staanbaarheid halen, is dat een hoogst bedenkeli jke 
zaak! 
Het zou inslui ten, dat verreweg de meeste dove kin
deren slechts tot een drageli jke verstaanbaarheid 
kunnen komen in een omgev ing die hen goed kent. 
Van de andere kant bl i jven die 10% met goede ver
staanbaarheid een ware ui tdaging voor de doven-
onderwi jzer! Zij bewijzen dat dove kinderen inder
daad tot goede verstaanbaarheid kunnen komen. 
Maar waa rom zijn er dan onder de doven zoveel 
slechte sprekers? We noemen verschi l lende oorza
ken: 

a. Moei l i jkheden bij het kind zelf: 
(1) Het kind heeft moei l i jkheden met bewegen, 
maakt bv. met de mond te veel bewegingen, te sti jve 
o f t e s l a p p e beweg ingen: l icht spastische of athetoT-
de beweg ingsvormen (zie onder). 
(2) Het kind heeft moei l i jkheden o m de ledematen 
snel te v inden, nl. de l ippen, de tong (punt, rug, 
wor te l van de tong) , hu ig , s tembanden, en de lede
maten van de ademha l ing : dyspract ische bewe
g ingsvormen (zie onder). 
(3) Het kind heeft een slecht geheugen. 
(4) Het kind heeft een slecht inzicht. 

b. Moei l i jkheden door omstand igheden: 
(1) Het onderwi js begon veel te laat. Vroeger dacht 
men dat er pas op 6-jarige leefti jd met spreken leren 
begonnen kon wo rden . Dit is een grote vergissing 
gebleken. De oorzaak van die vergissing is wel ge
weest, dat men verkeerde methoden toepaste. Men 
kan en moet juist veel jonger beg innen! Als men te 
lang wacht , worden de spreekorganen te "s t i j f " en 
wo rd t het spreken leren steeds moeil i jker (Mi t r ino-
vitch 1937). 
(2) Slechts onderwi js , bv. elk jaar een n ieuwe leer
kracht, vooral een leerkracht die het vak nog niet 
kent en onbewust veel fouten maakt, die het spreken 
van het kind niet goed verbetert enz. Zo zei een kind 
alti jd poewis (= poes) en sioep (= soep). De nieuwe 
leerkracht hoorde wel dat het " v r e e m d " klonk, maar 
wis t niet waar de fout vandaan kwam en corr igeerde 
hem dus ook niet. Een ander kind zei: an twoorden. 
De nieuwe leerkracht vond ook dit we l v reemd maar 
wist wede rom niet waar de fou t lag en hoe hij die 
fout kon verbeteren (zie onder). 
(3) Vergeten het kind r i tmisch te oefenen. 
(4) Vergeten het gehoor van het kind goed te ge
bruiken. Dit geldt ook voor het v ibrat ie-gevoel : ook 
in de oren zit v ibrat ie-gevoel , en dit is bij dove kinde
ren gevoel iger dan bij horende kinderen (Schiff en 
Dytell 1972). 
(5) De omgev ing werkt niet mee. Als een kind bv. 
" t o e p " zegt en " s n o e p " bedoelt , of " ve rk i t t e " en 
" v e r g e t e n " bedoelt, en de moeder vergeet die 
spreekfouten te verbeteren, dan zal het steeds 
slechter en slordiger gaan spreken. 

1. Welke spreekfouten worden het meest ge
maakt? 

We hebben boven al een groot aantal fouten weer
gegeven: 
Jan liet veel klanken w e g : l(k). . . 
Piet veranderde veel k lanken: Ech . . . 
Karel voegde er veel klanken b i j : Ikke . . .geraag . • • 
W i m spreekt veel te langzaam. . .Elke klank is een 
beval l ing! 
Mariet je spreekt de accenten verkeerd uit. 
Wi l ly gaat met de stem o m h o o g en omlaag. 

NB. Natuurlijk moet allereerst desrem van het kind mooi en soepel 
zijn. Veel dove kinderen hebben ofwel een te lage en/of hese stem 
("doofstommen-phonasthenie"), ofwel een te hoge "falset" -
stem. Als een doof kind zich een foute stemgeving heeft aange
wend, is dit bijna altijd de schuld van het onderwijs. Helaas! -
McGarr (1976) bevond, dat foute stemgeving correleert met onver
staanbaarheid, 0.43 tot 0.63. Dove kinderen die daarbij ook nog met 
de stem op en neer gaan, zoals bij Willy, horen tot de meest onver
staanbare sprekers. 

Er zijn heel wa t studies gedaan over de meest voor
komende spreekfouten bij dove k inderen: 
a. Onritmisch spreken. Dit is de meest voo rkomen
de, tevens meest gevaarl i jke spreekfout (Hudgins en 
Numbers 1942, Smi th 1973, Levitt 1974, McGarr 
1976). 
(1) Veel kinderen spreken te vlak, zonder accenten, 
d.w.z. ze maken alle lettergrepen even lang, bv. 
l ikbêênvaandaagjaari ig ( ) 
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in plaats van: 
Ikbenvandaagjaarig ( ) 
(2) Deze fout gaat meestal samen met het spreken 
van losse lettergrepen ("staccato", McGarr 1976), 
nog wel zo dat het kind bij elke lettergreep het hoofd 
beweegt: 
lk/ben/van/dag/ja/rig. 
(3) Veel kinderen maken er klanken bij. Als een kind 
bv. g'raag zegt, is dat niet maar een articulatiefout, 
het ritme wordt veranderd: het maakt er twee letter
grepen van. Soms is dat wel normaal (bv. mel'k, 
war'm), maar vaak niet (b.v. zwar't, geeft, k'lappen, 
s'nappen). Soms wordt een woord door zo'n tus
senklank een ander woord, bv. speldje is niet het
zelfde als spell'tje. Vergelijk verder ook "We gaan(e) 
naar(e) huis(e)", "aoeto", "bru/en", " /ej i j " e.d. 
Smith (1975) bevond dat deze fouten de verstaan
baarheid ernstige schade doen. 
(4) Het tempo van het spreken is te langzaam, d.i. 2 
of minder lettergrepen per seconde. - Sommige 
nieuwe leerkrachten menen, dat ze duidelijker spre
ken als ze heel langzaam spreken ("spellend spre
ken"), bv. 
Paak/je. . ./schrriifft. . . 
Dit kan ernstige gevolgen hebben. 
Als de kinderen daaraan gewend raken en dit na 
gaan doen, wordtditspreken moeilijk verstaanbaar; 
het geheugen van het spreken wordt overbelast; het 
liplezen van normale spraak gaat teloor; het spreken 
zelf wordt steeds slechter, bv. s'ch'rif't; als ze zich 
later wat vlugger willen uiten, rollen ze over hun 
eigen tong heen. . . De leerkracht dacht het liplezen 
te helpen. Niets is minderwaar: liplezen wordt juist 
beter door mooi ritmisch spreken. 
(5) De stem gaat omhoog en omlaag, zie boven 
"Willy". 
(6) Accenten worden verkeerd gelegd, bv. bakkERij, 
vrIEndin, enz. 

De gevolgen van dit onritmisch spreken zijn funest: 
we zeiden reeds dat het liplezen zo nooit helemaal 
vlot wordt. Vervolgens komt ook het horen niet op 
gang: het kind hoort bv. niet het verschil tussen 
staf/óA7 en póflood, omdat het dit ritme-verschil niet 
heeft leren ervaren. Maar ook wordt het spreken niet 
gemakkelijk geautomatiseerd. Hoe mooier ritmisch 
het spreken is, hoe vlotter het goed geautomati
seerd wordt (zie onder). 

Hoe leren de kinderen mooi ritmisch spreken? Niet 
door de accentlettergreep bewust sterker of hoger te 
praten (dan beginnen ze te schreeuwen en het ac
cent komt gewoon niet over), maar door die letter
greep te verlengen, met deze vuistregel (1968): 
Als de accentlettergreep een lange klinker bevat of 
een tweeklank, moet die verlengd worden, bv. ree
kenen, bl/ydschap; als de accentlettergreep een 
korte klinker bevat, moet de opvolgende medeklin
ker duidelijker worden gesproken. Zo is de T bij 
waater iets zwakker dan bij watten, de N bij laan 
zwakker dan bij land. 

We zeggen dus pofflood, stasjonn, gissteren, 

groe/w, bruin, anntwooró, Mastrichcht, Uffrecht, 
evangeelie, enz. 

b. Foute klinkers. Dit geldt vooral de accentklinkers, 
zowel de lange als de korte. De niet-accent-klinkers 
spreken wij horenden vaak slordig uit, bv. mislukt 
wordt m'slukt, kapot wordt k'pot e.d. Het merkwaar
dige is, dat, wanneer een accentklinker fout is, ook 
de omgevende medeklinkers niet goed gehoord 
worden (Liberman e.a. 1968): de foute klinker doet 
die medeklinkers, hoewel eventueel goed uitge
sproken, toch anders klinken. Sommige onderzoe
kers vonden dat slechts gemiddeld 32% van de klin
kers der onderzochte dove kinderen goed waren. De 
meest gemaakte fout was IE - 1 verwisseling, dus 
Piet wordt pit, papier wordt papiir of pappir (Levitt 
1974), minder omgekeerd: vlinder wordt vliender. 

c. Foute medeklinkers. Nogal wat dove kinderen 
zeggen: 
boowis = boos, poewis = poes, poewitsen = poet
sen. 
idem: geoowel = goal. Idem: keoe = koe, of keies = 
kies. 

Dit verstaat geen mens! Deze fouten vinden vaak 
hun oorzaak in een klankgebaar, dat onwillekeurig 
(althans in de ogen van het kind) slechts één soort 
uitspraak heeft vastgestampt. Zo bv. de fouten bij de 
S: het kind rondtzijn lippen alleen bij de klinker, niet 
bij de medeklinker. Het kind heeft de S alleen scherp 
geleerd en doet dat dan ook bij boos. Maar hier moet 
S met de ronde lippen van de 0 0 uitgesproken wor
den. - Of het kind heeft de G met brede en open 
mond geleerd (bv. zoals bij geel, ga). Maar bij goal 
moet die gerond worden uitgesproken. Hetzelfde 
geldt hier voor de L (goowel, doewel). - Bij deze L 
komt vaak nog een andere fout om de hoek kijken 
(soms ook bij leerkrachten!): men maakt de L tegen 
de bovenlip of de boventanden. Dit is wel gemakke
lijk om af te lezen, maar niet Nederlands. - Bij de K 
kan een kind die ook slechts op één articulatieplaats 
uitspreken, waardoor tussenklanken ontstaan. 
Deze lelijke fouten, welke vaak ook het ritme veran
deren, kunnen vrij gemakkelijk voorkomen worden, 
eventueel afgeleerd, als er genoeg op wordt gelet. 

1. De meeste fouten blijken voor te komen bij de 
medeklinkerverbindingen, en wel vooral op het eind 
van een woord. Een moeilijk woordje is bv. straks, 
een eenlettergrepig woord. Heel wat dove kinderen 
zeggen s'rak's. Dus 3 fouten: geen T, en twee tus
senklanken, waardoor het een 3-lettergrepig woord 
wordt. Verder kan men horen strak', dus een afknot-
tirig op het eind. Vaak blijkt dit samen te hangen met 
een tekort aan adem. - Andere moeilijke woorden 
zijn bv. slechts, rechtstreeks, e.d. 

Gelukkig maken de horenden het zich ook vaak ge
makkelijk! Veel mensen zeggen (terecht): 
mart i.p.v. mar/rt, 
stamt i.p.v. stampt, 
possegel i.p.v. posfzegel. 
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diensmeisje i.p.v. dienstmeisje, 
achste i.p.v. achfste, e.d. 
Het moei l i jke voor dove kinderen is natuurl i jk: Wan
neer mag men het zich "gemakke l i j k " maken en 
wanneer niet? Daar zijn helaas geen regels voor te 
geven. Dat moet men gewoon van buiten leren. . . 

2. Bijzonder moei l i jk zijn de SJ, de TJ en de NJ, dus 
meisje, jam (sjem), katje, tjokvol, oranje. Zeer veel 
doven maken er twee medekl inkers van : meis-je, 
kat-je, t ie jokvol , oran-je. . . Natuurl i jk is dan g/et-
scher (gletsjer), krantje of paardje nog moeil i jker. 

3. Vaak worden medekl inkers veranderd. Laten we 
eens deze spreekfouten vergel i jken: 
pal (= bal), t 'n (= zijn), 
ligs (= links), wat (= want) , 
leej (= leeg), weel (= veel), 
strig (= strik), gaar (= jaar), 
lag (= lang), ntaam (= naam). 

We zien dan 2 fouten met de l ippen: pal, wee l ; 
3 fouten met de tongpunt : t ' n , wat, n taam; 
5 fouten met de t ong rug : ligs, leej, str ig, lag, gaar. 

Hoe verder nl . een medekl inker naar achter ligt, hoe 
meer fouten dove kinderen bli jken te maken. Dit 
komt waarschi jnl i jk door de afnemende zichtbaar
heid. Met de l ippen worden de minste fouten ge
maakt (Hudgins en Numbers 1942, Nober 1967, 
Hunt ington e.a. 1968, Smi th 1973). Vergeli jk dit met 
het onderzoek van Dodd (1967) onder te behande
len. 

4. Een fout die zeer veel voorkomt is het weglaten 
van medeklinkers. Dit gebeurt vooral 
- bij de medekl inker-verb indingen, bv. gaag of raag 
zie boven (1), 
- en op het eind van een w o o r d , bv. graa(g), lam(p), 
vr i jd(ag), opeen(s). 
Dit laatste gebeurt weer v o o r a l - z o a l s boven gezegd 
- bij kinderen die geen goede adembeheers ing heb
ben (Hudgins 1946), en dan weer vooral bij kinderen 
die hebben geleerd te langzaam te spreken (John en 
Howarth 1965). Ze hebben vaak aan het eind van het 
w o o r d niet genoeg adem meer o m alle klanken nog 
goed uit te spreken. Dikwij ls is het ook nog een 
gewoonte geworden met zekere n i jg-ademhal in
gen. Bv. zei zo'n k ind: "Nie(hi jg)goe(hi jg) 
zie(hi jg)". . . (= "N ie t goed zien"). 

NB. Er zijn nogal wat dove kinderen die motorische stoornissen 
hebben: 
(1) Sommige kinderen vertonen lichte rukjes of voortdurende 
slappe beweginkjes, ook in de mond, resp. ChoreTforme en athetoï-
de stoornissen genoemd. Dan krijgt men deze fouten: taan = staan, 
kamp of kap = kam, kraak = graag. 
Dit komt omdat ze de kracht van hun spieren niet goed beheersen 
en dus die niet kunnen doseren zoals het moet b i jM -B -P , T - N - D -
5, K - G - NG - J etc. Wij noemen dit dysartrische fouten. Deze 
kinderen hebben veel extra oefening nodig. Ongeveer 20% van de 
dove kinderen heeft deze moeilijkheid in duidelijke mate. 
(2) Sommige kinderen kunnen de volgorde van de klanken niet 
goed onthouden. Dan krijgt men deze fouten: 

staart = straat, mak = kam, kats = kast, lilade = limonade. 
Wij noemen ü'ndysfatische fouten. Deze kinderen hebben ook veel 
extra oefening nodig, vooral om bij het spreken het schriftbeeld 
goed te gebruiken. Ongeveer 30% van de dove kinderen heeft deze 
moeilijkheid vanaf zeer zwaar tot slechts licht (van Uden 1974). 

2. Tempo van spreken 
In het a lgemeen spreken doven iets langzamer dan 
horenden, maar dit stoort geenszins. Een moo i tem
po is ongeveer 3 lettergrepen per seconde, het tem
po van een declamator. Als horenden die doven 
kennen, tot een dove spreken (bv. in de klas), gebrui 
ken zij ook ongeveer datzelfde tempo (1974). (Het is 
ook het beste tempo voor l iplezen, Berger 1972). 

Maar sommige doven spreken té langzaam, bv. 1 
lettergreep per seconde. Dan wo rd t hun spreken 
meestal moei l i jk verstaanbaar, voora l omda t dit 
spreken dan ook onr i tmisch word t . John en Howarth 
(1965) lieten dove kinderen die te langzaam spraken, 
v lugger spreken, zonder ook maar één spreekfout te 
verbeteren. Meteen was die spraak gemidde ld 20% 
beter te verstaan. Kruger e.a. (1972) herhaalden die 
proef met zogenaamde "synthet ische spraak". Een 
machine n l , is zo gemaakt dat het een zeer groot 
aantal toont jes op verschi l lende hoogten en sterkten 
kan voor tbrengen. Nu kan men die toont jes zo orga
niseren dat men een AA hoort , of een 0 0 , enz., ook 
dat men bv. kast hoort . Men kan de machine zo 
afstel len, dat hij " zeg t " : de kast boven op de zolder. 
Zo hebben Kruger en zijn medewerkers spraak van 
dove kinderen eerst op band opgenomen (bv. kaat 
poowe ooppe töönnderr , dus zeer langzaam ge
sproken en met veel spreekfouten), en toen die 
spraak precies in de "p raa t -mach ine" nagemaakt, in 
hetzelfde tempo en met alle spreekfouten erbij-
Daarna verbeterden ze alleen maar het tempo, bv. 
kat powe oppe tonnder. En inderdaad werd die 
spraak zo ongeveer 15% beter verstaanbaar. 

3. Welke spreekfouten zijn het gevaarlijkst voor 
slecht verstaan? 
a. Vóór alles fout ritme (zie boven). Als het r i tme 
goed is, is er meteen al ongeveer 30% kans dat alles 
verstaan word t (door horenden die geen doven ken
nen). Dit r i tme sluit in : 
een goed tempo (gemiddeld ongeveer 3 lettergre
pen per seconde); dat de woorden v loeiend in ac-
centgroepen aan elkaar worden u i tgesproken; 
een normale s tem, vooral geen stem die omhoog en 
omlaag gaat; het juiste accent op de juiste letter
greep, bv. niet utgévigd (uitgeveegd), denebóóm 
(dew?eboom), uplemoeoes (appelmoes), póól i t ie 
(poliessie) enz. Ook niet: Wannr heebbe wei j g 'm 
(Wanneer hebben we gym)? 
geen tussenklanken, bv. niet s' t ' rak's, g ' roen enz. 
b. Vooral de klinker van de accentlettergreep moet 
goed zijn (Hudgins en Numbers 1942, Nober, 1976, 
Smi th 1973), dus niet sammige , vt/t/ tballen enz. Als 
die klinker goed is, is er 16% kans dat het woo rd 
verstaan word t . 
NB. M.i. moet ook de medekl inker na een korte ac
centkl inker duidel i jk zi jn, niet soppige o f voen bal len. 
Hierover bestaat echter nog geen onderzoek. 
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c. de medeklinkers moeten goed zijn (dezelfde on
derzoekers). Als die goed zijn is er 12% kans dat het 
woord verstaan wordt. 

4. Hoeveel % woord-verstaanbaarheid kunnen do
ven bereiken? 
Als men de kansen bij 3. genoemd optelt, geeft dit 
samen een kans van 58%: bij horenden die geen 
doven kennen. Huisgenoten, vrienden en vriendin
nen die de dove goed kennen, zullen dan practisch 
alles verstaan! Het enige wat dan merkwaardig aan
doet, is dat de melodie anders is dan bij ons. 
Maar welke dove heeft én het ritme, én alle klinkers, 
en alle medeklinkers goed? Eigenlijk zou dit zo 
móeten zijn! Het kan! Maar helaas is dit dikwijls niet 
het geval. Zie boven de inleiding, 
t r zijn veel onderzoekingen over de verstaanbaar
heid van het spreken van dove kinderen gedaan. Dit 
l s de laatste 20 jaar bijna altijd geschied door middel 
van band-apparaten. Helemaal eerlijk is dat niet, 
want als men een band-opname beluistertz/e? men 
de dove niet voor zich: als men een dove hoort èn 
ziet praten ("viva voce"), verstaat men hem veel 
beter! Een uitgebreid onderzoek is hierin nog niet 
gebeurd, maar het volgende geeft een idee (zinnen-
test): 

Lexington School 
band-opnamen 

(oudere kinderen) 
1970 
28% 

Clarke School 
"viva voce" 

(oudere kinderen) 
1942 
42% 

Dit geeft dus een verschil van +14%. - Thomas 
(1974)^heeft bij 8 dove kinderen het verschil "alleen-
noren" en "horen en zien" nagegaan. Dit gaf bij 
mensen die geen doven kennen een verschil van 
gemiddeld +17%, en bij mensen die wel doven ken
nen gemiddeld +19%. - Als wij, horenden, in een 
grote zaal naar een horende spreker luisteren, kun
nen we hem ook 20% beter verstaan wanneer we 
hem zien dan wanneer we hem niet zien; hetzelfde 
als we naar iemand moeten luisteren in een lawaaie
rige omgeving (Sumby en Pollack 1954). 

Verschillende onderzoekers (Frisina en Quigley 
1961, Brannon 1968, John en Howarth 1965, Marki-
des 1970, Smith 1973) kwamen onafhankelijk van 
elkaartot 19% gemiddelde verstaanbaarheid van de 
spraak van dove kinderen 8 - 1 5 jaar oud. Dit per
centage neemt echter met de leeftijd toe: bij jongere 
kinderen 14%, bij oudere 28%. We kunnen nu dit 
staatje opstellen: 

Dove kind. 

jonge dove 
kinderen 

oudere dove 
kinderen 

Mensen die geen dove 
kinderen kennen: 

alleen 
luisteren: 

14% 

28% 

luisteren 
met kijken: 

29% 

42% 

Mensen die wel dove 
kinderen kennen: 

alleen luisteren 
luisteren: met kijken: 

30% 48% 

56% 75% 

Dove kinderen kunnen dus bij mensen die ze goed 
kennen een vrij goede verstaanbaarheid bereiken: 
75%. Dit is in dagelijkse omstandigheden voldoen
de.-Die 75% is echter een gemiddelde: er zijn er die 
100% halen, en er zijn er die helaas beneden 40% 
uitkomen (zie boven). 

5. De omgeving helpt om goed te leren spreken 
Om goed te spreken moeten we ook goed willen 
spreken. Dit vraagt ijver van het kind, maar ook van 
de ouders, van andere kinderen, van de hele omge
ving. Iedereen moet meehelpen om het kind goed te 
doen spreken. Anders krijgt men slordig spreken, en 
op den duur slechte spreek-gewoonten. Ook hier
over zijn enige onderzoekingen gedaan: 

a. Frisina en Quigley (1961) onderzochten de kinde
ren van een dovenschool die allen spreken leerden 
met vingerspelling. De helft was extern (ging elke 
dag naar huis), de helft was intern. De interne leer
lingen haalden gemiddeld 17% verstaanbaarheid, 
de externe leerlingen 22%. Dit verschil was signifi
cant. Zij menen, dat dit verschil daar vandaan komt, 
dat de externe leerlingen meer in de horende maat
schappij zijn, zodat die kinderen zich beter oefenen 
om duidelijk te spreken. 

b. Mej. Smith (1973) vergeleek dove kinderen van 
dove ouders met dove kinderen van horende ou
ders, allen 8 - 10 jaar oud, allen extern, op de goede 
orale Lexington-School te New York. Zij vond deze 
verstaanbaarheid: 
dove kinderen van horende ouders: 12 - 17%, ge
middeld 14%; 
dove kinderen van dove ouders: 3 - 6 % , gemiddeld 
4%. 
De dove kinderen van dove ouders waren dus dui
delijk achter, waarschijnlijk omdat er te weinig op 
hun spreken gelet werd. De dove ouders hoorden 
het natuurlijk niet of het kind goed of slecht sprak. 
Mej. Smith vond ook, dat de dove kinderen die nog 
een doof zusje of broertje hadden ook slechter spra
ken dan de dove kinderen die in een geheel horende 
omgeving leefden. Het spreken van dove kinderen in 
een dovenomgeving was in het algemeen te vlak, te 
weinig ritmisch en te langzaam (te weinig geauto
matiseerd). 

c. Bishop, Ringel en House (1971) onderzochten de 
"orale stereognosie" bij dove kinderen. Daar wordt 
mee bedoeld: het vermogen de vorm van voorwer
pen in de mond via tastzin en kinesthesie te onder
scheiden. Horende mensen die dit minder goed 
konden, bleken spreekfouten te hebben (Ringel 
1970). De dove kinderen waren in twee groepen ver
deeld. Groep A communiceerde vooral via gebaren, 
en groep B hoofdzakelijk oraal. De "orale stereogno
sie" bij de laatste groep kinderen week niet af van 
die van horende, in tegenstelling tot die van de eer
ste groep, die duidelijk bij de andere twee groepen 
ten acher bleef. 

d. Markides (1976) kwam tot de bevinding dat de 

51 



spraak bij een verrelijkbare groep doce kinderen, die 
hoofdzakelijk door gedaren werden onderwezen, 
significant slechter aas dan dij een ze 
fde soort dove kinderen die hoofdzakelijk raa 
onderaezen waren. Bij de eerste groep kinderen 
bleek het niet mogelijk een les hoofdzakelijk oraal te 
doen verlopen, in tegenstelling tot de tweede groep. 

II. Zelfcontrole 
Over het verband tussen de feedback bij de waar
neming en het spreekgedrag van prelinguaal dove 
kinderen. 
Ten overvloede moge nog eens gezegd zijn, dat wij 
alleen spreken over kinderen die reeds bij de ge
boorte of althans voor 11/2-jarige leeftijd meer dan 90 
dB. verlies hebben, Fletcher-index ISO, met uitslui
ting van discant-doven waarop, zoals bekend, de 
Fletcher-index niet van toepassing is. 

a. We willen onze dove kinderen een dusdanige 
zelfcontrole geven op hun spreken, dat ze ook zon
der steun van een ander verstaanbaar blijven spre
ken. 
1. Men onderscheidt een innerlijke en een uiterlijke 
controle. Iemand die rijles gaat nemen, zal in het 
begin in zijn oordeel of hij juist of minder juist ge
handeld heeft, nog sterk afhankelijk zijn van het oor
deel van zijn instructeur, dus afhankelijk van een 
uiterlijke controle. Door studie en oefening moet dat 
echter steeds meer een innerlijke controle worden. 
Het ontwikkelen van een innerlijke controle hangt 
nauw samen met het zogenaamd "ontdekkend le
ren" ("discovery learning"). - Vegely (1964) kwam 
op de goede orale school, het "Central Institute for 
the Deaf" (St. Louis Missouri), tot de bevinding dat 
dove pubers in hun oordeel of zij goed dan wel 
minder goed gesproken hadden, hoofdzakelijk af
hankelijk waren van een uiterlijke controle, het oor
deel van hun leerkracht. Deze kinderen moesten hun 
eigen spreken een punt geven, zowel vóórdat ze een 
aantal woordjes en zinnetjes gesproken hadden, als 
erna. Hun spreken nu werd door een objectieve jury 
beoordeeld. Het bleek, dat het punt dat deze dove 
pubers zichzelf gaven bijna geheel overeen kwam 
met het oordeel van de leerkracht waaraan ze ge
wend waren, en dat er tussen het punt vóór en na 
hun spreken weinig verschil was. Er was wel iets 
verschil, maar niet zoveel, dat men hun een onaf
hankelijke zelfcontrole kon toeschrijven. Zij bleken 
ook onvoldoende geleerd te hebben hoe hun eigen 
spreken te kunnen beoordelen. 

2. Onze zelfcontrole van bewegingen geschiedt via 
een cognitieve sturing: 
- via de zintuigen, zien wat je doet, horen, voelen 
hoe je beweegt; 
- via het geheugen: wat heb ik geleerd? 
- via de voorstelling: hoe stel ik mezelf als bewe
gende, in dit geval sprekende voor? 
- via het begrijpen: welke norm moet ik aanleggen, 
hoe moet ik het doen, waar moet ik op letten? 
Moeten we ons deze zelfcontrole als bewust inden
ken? 

In het algemeen verloopt de ontwikkeling van een 
zelfcontrole op een beweging als volgt ("operant-
conditionering "): 
In het begin is die beweging nog onbeheerst en 
onbewust. Toch kan ze ook in dit stadium reeds 
enigszins vast komen te liggen. Bekend is de "Law of 
effect" van Watson (1916). Hij slooteen jonge kat op 
in een kooi, welke zo ingericht was dat er een koord 
in hing, waaraan de kat maar hoefde te trekken om 
een klep te doen openvallen en zich te kunnen be
vrijden. Ten overvloede legde hij een muis dicht bij 
de kooi vast. De reacties van de kat waren geweldig, 
een overdaad van "tr ials" direct of indirect gericht 
op de muis, bv. tussen de tralies doorreiken, in de 
tralies bijten, rondlopen, omhoog klimmen en weer 
omlaag springen enz. enz. Skinner (1937) zou deze 
min of meer toevallige bewegingsvormen later 
"operanten" noemen. Op een gegeven moment 
beet de kat aan het koord en trok dit onwillekeurig 
naar beneden: de klep viel open en in een oogwenk 
was de kat bij de muis. . . Weer werd hij echter in de 
kooi geplaatst met de klep toe. Nu bleek dat sommi
ge katten direct weer aan het koord trokken met het 
bekende gevolg. Het effect, uit de kooi geraken en de 
muis pakken, had blijkbaar een bepaalde serie be
wegingsvormen vastgelegd, "vastgestampt" (naar 
de uitdrukking van Watson), "reinforced" zoals hij 
en de na hem komende psychologen dit verschijnsel 
hebben genoemd. Alle andere, blijkbaar onnutte 
bewegingen, waren opeens weggevallen: de kat 
beperkte zich tot de serie nuttige bewegingen. Wan
neer echter de kooi naar vorm en kleur veranderd 
werd, het koord op een andere wijze was bevestigd 
e.d., zag men de kat wederom talrijke onnutte 
"trials", operanten, verrichten. De nuttige serie be
wegingen bleek dan ook nog geheel onbewust en 
onbeheerst te zijn. Langzamerhand echter trad er 
meer en meer "transfer" op, waarbij de kat enig 
"inzicht" ("dieren-intelligentie", niet hetzelfde als 
intellect) begon te vertonen: het verband zien tussen 
het koord, er in trekkend-bijten, het openvallen van 
de klep (bleef die eens vastzitten, dan duwde de kat 
hem open), het eruit komen en de muis pakken. 
Wanneer nu in plaats van het koord een horizontale 
pin werd gebruikt, die de kat kon neerdrukken, had 
de kat ook deze "transfer" snel gemaakt. Het hele 
proces was van onbeheerst-onbewust gegroeid 
naar beheerst-en-bewust. 
De kat "wist" min of meer wat hem te doen stond. -
Hoewel de meeste katten minder snel leerden dan 
de "model-kat" die wij beschreven hebben, bleek 
toch in wezen bij alle katten (en andere dieren waar
op deze proeven genomen werden, alsmede babies 
en kleuters) eenzelfde soort ontwikkeling op te tre
den: van onbeheerst-onbewust naar beheerst-be-
wust. Door automatisatie kan dit beheerst-onbe-
wust worden. 

Wanneer wij dit nu toepassen op de spreek-ontwik-
keling van jonge horende en dove kinderen, dan zien 
wij ongeveer hetzelfde gebeuren. Bv. een doof 
kleintje brabbelt momomo. . . De leerkracht vangt 
dit op, imiteert het kind momo. . ., pakt een leuke 

52 



P'aat d ie voor het kind aantrekkelijk is en zegt voor 
Mooi !" Het kind gaat door met momomo. . . Zou 

deze brabbel, deze "spreekoperant" gereïnforceerd 
zijn door de mooie plaat? Niet lang daarna laat de 
'eerkracht het kind weer de mooie plaat zien, en dit 
reageert met momomo. Inderdaad treedt dus de 
Law of effect" op. De mooie plaat heeft bepaalde 

spreek-operanten geselecteerd en vastgelegd. Men 
drukt dit ook zo uit: de leerkracht heeft een bepaalde 
operant "beloond". In het begin zal dit alles nog 
sterk onbeheerst-onbewust zijn. Wanneer nu de 
oerkracht probeert een soort "transfer" toe te pas
sen, bv. bij een mooie knoop die de bewondering 
van het kind opwekt, ook weer "Moo i " voorzegt en 
een momomo of liefst ook een "Moo i " bij het kind 
ontlokt, kan die brabbel groeien naar een beheerst-
bewust bezit van het kind. 
° i t vangen en vastleggen van brabbels, brabbels ten 
nutte maken voor het spreken, is zeker enorm be-
l angrijk, mede omdat het kind dan wel meestal zeer 
ontspannen zal zijn, o.a. een goed stemmetje zal 
laten horen (cf. Malisch 1919, Hermus 1927). 
Een typisch gedrag van 3-4-jarige horende en dove 
kinderen kan wellicht helpen om in dat spontane 
brabbel-spelletje meer variatie te brengen. Wanneer 
nl- een kind van die leeftijd in de gaten krijgt, dat de 
volwassene hèm imiteert, probeert hij telkens wat 
anders voor te doen (vooral de zogenaamde expan
sieve, ideeënrijke kinderen). Een handige leerkracht 
zal aldus kanszien zich heel wat klanken in de schoot 
te laten werpen, die hij anders maar moeilijk zou 
kunnen ontwikkelen. 
Het stadium van beheerst-bewust zal al gauw, door 
de automatisatie worden opgevolgd door het sta
dium "beheerst-onbewust". Alle automatisatie sluit 
onbewuste bewegingssturing in, die daarom niet 
minder effectief behoeft te verlopen. 

3. Een belangrijke wet in het leren sturen van bewe-
gingsvormen, is deze: Hoe moeilijker een beweging 
verloopt, hoe meer men die beweging zal proberen 
"transitief" te maken. 
Kaplan (1968, 1972) maakt een onderscheid tussen 
zogenaamde "transitieve" en "intransitieve" bewe
gingen. Bij een transitieve beweging heeft men 
materiaal in handen dat men bewerkt, men beweegt 
tegen iets of in iets, zodat men het effect van de 
eigen beweging kan waarnemen. Dit is bij /ntransi-
tieve bewegingen niet of veel minder het geval. (De
ze termen zijn overgenomen uit de linguistiek, nl. de 
transitieve of overgankelijke, en intransitieve of on-
overgankelijke werkwoorden.) Verreweg de meeste 
van onze bewegingsvormen zijn transitief: zich aan
kleden, eten, iets maken, iets voortduwen, enz. enz. 
Intransitieve bewegingen zijn bv. dansen en spre
ken. Uiteraard puur intransitieve bewegingen be
staan niet, want ook bij dansen en spreken gebruikt 
men zijn eigen lichaam. Men hanteert echter verder 
geen ander materiaal. 
Intransitieve bewegingen zijn in het algemeen 
moeilijkerte sturen dan de transitieve. Bij transitieve 
bewegingen helpt het materiaal om de beweging 
goed uit te voeren. Toen ik een tiental jaren geleden 

trachtte tests op te zetten om onze moeilijke spre
kers van de vlotte sprekers op tijd te leren onder
scheiden, begon ik met transitieve bewegingsvor
men, als een strik leggen, schoenen aan en uit doen, 
de jas aan en uitdoen e.d. Maar verreweg de meeste 
kinderen die spreekmoeilijkheden hadden deden dit 
uitstekend: het materiaal hielp hen om de bewegin
gen goed uit te voeren. Bij intransitieve bewegin
gen, bv. met de duim alle andere vingertoppen aan
raken zonder naar de hand te kijken, was dit geheel 
anders. Daarbij bleek de motoriek in zekere zin aan 
zichzelf overgelaten te zijn en de uitkomsten van 
deze test bleken significant te correleren met het 
beheersen van de spreekbewegingen (1974). 
Hoe meer een beweging geautomatiseerd is, d.w.z. 
hoe sneller en hoe meer ritmisch zij verloopt (bv. de 
automatische bewegingen bij het autorijden, 
schaatsen, tekenen, pianospelen enz.), hoe meer die 
beweging intransitief wordt. Zij wordt in zekere zin 
autonoom. 
Wanneer men nu bv. auto gaat rijden, leren de de-
brayage goed te hanteren, dan zullen we dit (de een 
meer dan de ander) in het begin nogal transitief 
doen: we duwen de debrayage in een bepaalde 
richting, volgens een bepaald van tevoren overlegd 
plan. Dit overleggen kan vaak verbaal geschieden: 
"Recht naar voren, dan naar links en terug naar 
achter". Hoe vaker we dat doen, hoe meer ritmisch 
het gaat verlopen, eventueel begeleid door een pom 
pompóm pom. Nóg later verloopt alles geheel au
tomatisch, kunnen we hele verhalen vertellen of on
ze rijgenoot aanhoren zonder ook maar één fout te 
maken bij het debrayeren. 

Een dergelijke ontwikkeling vinden wij nu ook bij het 
spreken. 

Wanneer een horende spreekt, hoort hij zichzelf 
spreken. Het spreken geeft bepaalde geluidsindruk-
ken. Deze bewegingsvorm is als zodanig meer in
transitief dan transitief te noemen. Er komen nog 
indrukken bij van de tastzin en de kinesthesie via de 
articulatoren, en ook het zien spreken van de ander 
speelt een bepaalde rol (zie van Uden 1974). 
Het spreken wordt iets meer transitief, wanneer de 
spreker voor de spiegel gaat staan om zichzelf te zien 
spreken. Van balletdansers is bekend, dat ze voorde 
spiegel oefenen. Zij maken dus de moeilijke dans
bewegingen, hoofdzakelijk intransitief, iets meer 
transitief zodat ze die beter kunnen leren sturen. 
Ditzelfde doen wij ook bij dove kinderen. 
Wij kunnen daarin nóg verdergaan, wanneerwij bv. 
een vloeipapiertje voor de mond hangen en het kind 
erop attent maken dat dit bij een P, een T, een S, een 
F e.d. telkens een ander soort beweging maakt. 
Vooral wanneer kinderen lijden aan een "spreekon-
handigheid" (dyspraxie van de spraak, een vorm 
van dysfasie) kan dit hen helpen om die spreekbe
wegingen beter te sturen. 
Hetzelfde geschiedt met electronische en niet-elec-
tronische visuele signalen, waarvoor meerdere in
strumenten en apparaten gebouwd zijn. 
Wij maken het spreken nóg meer transitief, wanneer 
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wij op de tastindrukken van onze artikulatoren gaan 
letten, bv. waar wij de K voelen bij koe en bij kies. 
Verder wanneer wij letten op onze ademhaling ten
einde onze stem te verbeteren, enz. 
We maken onze spreekbeweging nóg meer transi
tief, wanneer wij in de holte van onze handpalm 
spreken. Het is aangetoond, dat men op deze wijze, 
zonder liplezen en zonder hoorapparatuur, in princi
pe alle woorden onderscheiden kan. Kern (Erwin, 
1958, "Tastfühl-Struktur") wil vooral deze wijze van 
werken bij het spreken leren toepassen. De spreek-
leerkracht spreekt in de palm van de rechterhand 
van het kindje (eventueel de linkerhand bij linkshan-
digen) en doet het kind dit meer en meer in zijn eigen 
handje naspreken. Oorspronkelijk wenste Kern 
daarbij geen liplezen, noch hoorapparatuur te ge
bruiken. Naderhand kwam hij daar enigszins op te
rug: het kind spreekt dan zó voor de spiegel dat het 
ook zichzelf ziet spreken, en draagt daarbij hoorap
paratuur. Voor de vergelijking is het ook mogelijk, 
dat de leerkracht in de linkerhandpalm van het kind 
spreekt, en tegelijkertijd het kind in zijn rechter
handpalm (of omgekeerd). 
Tenslotte wordt dit spreken het meest transitief, 
wanneer het ontwikkeld wordt volgens de methode 
van Johann Vatter (1842- 1916, driedelig handboek 
verschenen in resp. 1891, 1892 en 1899). In Amerika 
is deze methode vooral toegepast door McGinnis 
(1963). Daarbij worden de spraakklanken in eerste 
instantie losvan elkaar ingeoefend, en moet het kind 
zó krachtig spreken, dat het zeer sterke tactiele en 
kinesthetische indrukken krijgt. Zoveel mogelijk 
wordt alles bewust gemaakt. Daarna pas worden de 
diverse spraakklanken tot woorden verbonden. 
Het moge duidelijk zijn, dat hoe meer een doof kind 
aan dyspraxie lijdt, hoe meer transitieve middelen 
moeten worden ingeschakeld om hem tot spreken te 
brengen en dit te doen controleren. Uiteraard zal 
hierin niet iedere leerkracht even handig zijn. Som
mige leerkrachten zullen langer met intransitieve 
middelen (vooral zien en geluidwaarnemen) goede 
resultaten bereiken en behoorlijk snel vooruit ko
men, terwijl andere leerkrachten éérder naar transi
tieve controle-middelen (moeten) grijpen. - Wij ko
men op dit thema onder bij de "leerstoornissen" 
terug. 
Een ander aspect van dezelfde bovengenoemde wet 
lijkt mij het volgende te zijn: 
Men kan een ritmische beweging ruimtelijk èn min-
derafhankelijkvan ruimte uitvoeren. Bv. een kleintje 
op de Voorschool leert op de drum dit ritme spelen: 
• • • . Dit zal vaak niet gemakkelijk lukken. Maar de 
leerkracht kan het kind leren op verschillende plaat
sen van de drum te slaan, bv. 

Als het kind dit niet begrijpt, kan hij op de drum 
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cirkeltjes tekenen of gekleurde rondjes plakken, bv. 

O oo 
Hij leert dan het kind met de slager in die cirkeltjes te 
slaan, waardoor hetzelfde ritme ontstaat, maar nu 
ruimtelijk uitgevoerd. Hij zal ervaren dat dit voor een 
doof kind in het begin gemakkelijker is. Is dit ritme 
aldus geautomatiseerd, dan kan hij ertoe overgaan 
hetzelfde ritme op één enkel punt uit te voeren, bv. 
midden in de drum. 
Dit laatste ritme is dan meer intransitief. Ook hier 
hebben we weer de ontwikkelingsgang: wanneer 
een intransitieve beweging bijzonder moeilijk blijkt, 
probeert men die op een transitieve wijze uit te voe
ren, waardoor men de intransitieve leert beheersen. 
(Zie muziekprogramma Voorschool, van Uden 
1971). 

4. De integratie van motoriek, waarneming, geheu
gen en voorstelling. 
Deze integratie betreft de plan-vorming (eupraxie) 
voor een bepaalde beweging. Door die integratie 
wordt die beweging een "Gestalt". 

Hier komen 3 aspecten aan de orde: de zelfwaarne
ming, het tempo en het ritme. 
Een motorisch-sensorische Gestalt wordt vooral via 
zelfwaarneming opgebouwd. Gesell (1940) consta
teerde dat babies kort voor en in het begin van de 
ontwikkeling van het grijpen met de vingers, naar 
hun eigen spelende vingers kijken. Zij leiden zichzelf 
als het ware via deze zelfwaarneming op het grijpen 
in. - Hoe ons spreken door het voortdurend horen 
van zichzelf met die zelfwaarneming één Gestalt 
geworden is, blijkt duidelijk uit het zogenaamde Lee-
effect (ontdekt door Lee 1951): wanneer men een 
normaal horende via hoofdtelefoons eigen spreken 
als een echo met een uitstel van ongeveer 0,2e se
conde doet horen, treden er spreekverwarringen op: 
de meeste proefpersonen beginnen te stotteren, 
andere beginnen zeer luid te spreken, andere begin
nen zeer vertraagd te spreken sterk articulerend. 
(Ditzelfde is ook gevonden bij dove kinderen die 
hoortraining hadden gehad, zie onder.) - In 1956 
voerden wij een proef uit op dove kinderen met 
blaasorgeltjes, waarbij bleek dat de kinderen die 
melodieën zelf op een blaasorgeltje gespeeld had
den, dus hun eigen geluidgeving hadden waarge
nomen, deze melodieën beter leerden, ook beter als 
één geheel onthielden dan andere kinderen die 
slechts "passief" getraind waren. - Bij deze liplee-
sproef (1970, 1974) bleek dat die kinderen het beste 
in liplezen vooruit waren gegaan, die zichzelf op de 
monitor van een video-set hadden zien spreken, in 
tegenstelling tot de kinderen die alleen geoefend 
waren in het liplezen van anderen. 
Wij mogen hieruit concluderen dat de zelfwaarne-



ming (proprioperceptie) het opbouwen van moto-
nsch-sensorische Gestalten bijzonder gunstig beïn
vloedt, c.q. daarvoor noodzakelijk is. Deze training 
via zelfwaarneming ontwikkelt dus ook planvor
ming, eupraxie. Zoals uit de proeven met de blaas-
orgeltjes en met liplezen bleek, speelt hierin niet 
alleen de waarneming een rol, maar ook het geheu
gen en de voorstelling. 

Ook het tempo en het ritme spelen bij deze Gestalt-
vorming een grote rol. Wij komen hier onder op 
terug. 

Hoe schakelt de motori-sensorische Gestalt via 
zelfwaarneming verkregen, over op ander-waarne
ming? Welk physiologisch mechanisme hierachter 
zit, is ons nog niet bekend. Niet ten onrechte veron
derstelt men een functie van een "comparator" in 
onze hersenen (Fairbanks 1954). Hoe komt het bv. 
dat wij een ander vaak zo gemakkelijk nadoen (idem 
D|j sommige dieren als papegaaien, apen e.d.)? Er 
moet een functie werkzaam zijn die de binnenko
mende waarneming over het gedrag van anderen 
als het ware vergelijkt met de eigen mogelijkheden, 
en naar vermogen echoïsch gedrag ontlokt. Bij ons 
gehoor is een "echoïsch geheugen" (Murray 1967) 
ontdekt. Wellicht bestaat ook zoiets bij het zien, spe
ciaal bij doven (Hofmarksrichter 1931). Deze "com
parator", wanneer hij steeds door "ander-waarne
mingen" (bv. de spraak van de moeder) wordt ge
bombardeerd, modelleert ook meer en meer de ei
gen motori-sensorische Gestalten, die eerst alleen 
°P de zelfwaarneming dreven ("shaping"). Aldus 
richt het organismez/'c/) meer en meer op de ander
waarneming, bv. het liplezen van anderen en ande
ren naspreken, het ritme van het spreken van ande
ren overnemen. Aldus worden de motori-sensori
sche Gestalten meer en meer geprofileerd overeen
komstig de gedragswijzen van de omgeving. 

5. Mentale sturing. 
Wij willen onze aandacht nog bijzonder richten op 
de werkzaamheid van geheugen en voorstelling (be
en onbewust) t.o.v. het sturen van onze bewegin
gen, met name van ons spreken. 

a. Mentale beelden, verkregen uit de waarneming 
van onze eigen bewegingen. 
Men weet dat balletdansers voor de spiegel oefe
nen. Zoals boven reeds gezegd, maken ze daardoor 
hun moeilijke bewegingen meer transitief en aldus 
gemakkelijker stuurbaar. Wanneer ze echter hun 
dans uiteindelijk gaan uitvoeren, is er geen spiegel 
aanwezig. Maar de danser ziet zichzelf in zijn voor
stelling dansen, en wat eerst de visuele-waarne-
ming deed, doet nu die voorstelling. Hij stuurt zich
zelf mentaal visueel. - Wanneer een musicus, bv. 
een concert-pianist, zijn partituur doorstudeert om 
zich een beeld van de juiste uitvoering te vormen, 
alsmede om die muziek van buiten te leren, hoort hij 
zich mentaal spelen. Hij past een soort "mental trai
ning" toe, zoals ook zwemmers doen vóór ze een 
kunstduik nemen. - Sommige op latere leeftijd plot

seling doof geworden mensen, horen zichzelf nog 
spreken, zijn er zich niet van bewust dat dit slechts 
een "mentaal horen" kan zijn. Slagen ze erin van een 
ander spraak af te zien, dan menen ze hem ook te 
horen. Zien ze op straat een auto aankomen, dan 
"horen" ze die ook. Zij blijven hun spreken nog stu
ren via die mentale hoor-beelden (van Uden 1963).-
De meeste blindgewordenen, wanneer ze een 
voorwerp betasten, zien dat voorwerp mentaal. En 
dit "zien" helpt hen om meteen bv. de knop van de 
kastdeur te grijpen. De visuele voorstelling helpt 
hun een bepaalde beweging juist uit te voeren. 
Wat de zojuist genoemde "mental training" betreft, 
is men totde bevinding gekomen, dat deze zeer sterk 
verbeterd kan worden door van de "trainee" video-
opnamen te maken en hem die meteen na de uitvoe
ring van de betrokken beweging te vertonen (zie bv. 
C ratty 1964). 

Wanneerwij dus dove kinderen zó voorde spiegel of 
door middel van een video-recorder oefenen, dat ze 
zichzelfz/e/7 spreken, kunnen wij er zeker van zijn dat 
ze een soort mentale sturing opbouwen, dat ze hun 
spreken ook visueel zullen sturen wanneer in de 
gewone dagelijkse omgang er geen spiegel of 
recorder aanwezig is. - Hetzelfde geldt voor de 
looptraining. We zeiden boven, dat dove kinderen 
kunnen leren zichzelf te horen spreken (bewezen 
door het Lee-effect, DiCarlo 1960). Niets belet ons te 
veronderstellen, dat, ook wanneer het hoorappa-
raatje eens kapot is, het kind bv. het ritme van zijn 
spreken toch mentaal via geluidwaarneming blijft 
sturen. 

b. Mentale sturing via associaties. 
Men zou ook de voorstellingsbeelden, zojuist be
handeld, associaties kunnen noemen. Er is echter dit 
verschil, dat zij effecten van de eigen beweging zijn. 
Iets anders echter treedt op, wanneer bv. iemand 
een landschap schildert onder invloed van de 
"Mondschein Sonate" van Beethoven. Hij stuurt 
zich dan via associaties. Hetzelfde wanneer iemand 
via een landkaart de weg kan vinden, of ook wanneer 
hij plotseling stopt bij rood signaal. 

Iets dergelijks gebeurt bij doven, wanneer ze hun 
lipstanden sturen via de symbolen van Zr. Rosa de 
Werd (zie van Uden 1952) of van Sophia Alcorn (zie 
Streng 1955). Ze hebben bv. de OE leren associëren 
met: o, de 0 0 met: O, de IE met: —, de EE met: 
O (het streepje op het eind van dit symbool 
duidt de kleine IE aan op het einde van de EE, als in 
been). (Deze symbolen hangen ook samen met liple
zen.) 

Een ander associatief stuurmiddel zijn de klankge-
baren, bv. die van Zr. Theresia van Driel (1934): 
bij de S houdt men de pinktop voor het midden van 
de mond om het kleine gleufje tussen tongpunt en 
tandkas (alveolus) aan te geven; 
bij neusklanken drukt men met de wijsvinger op de 
neus; 
bij de EE houdt men wijsvinger en middelvinger 
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gespreid horizontaal voor de mond om de brede 
ademstroom aan te geven; enz. enz. 
Schulte (1967) heeft een systeem van klankgebaren 
opgebouwd waarbij elke (Duitse) foneem door een 
fonetisch gebaar kan worden weergegeven. Toen ik 
enige jaren geleden in Duitsland een klas dove kin
deren bezocht, vroeg ik de onderwijzeres aan de 
kinderen enkele woorden voor te zeggen zonder te 
spreken maar alleen door klankgebaren te gebrui
ken. De kinderen konden die woorden meteen cor
rect weergeven. De klankgebaren van Schulte zijn 
dus een vorm van fonetische vingerspelling. Hij 
noemt zijn systeem het "Phonem-bestimmtes-Ma-
nual-System" (PMS-systeem). Wanneer nu een kind 
in plaats van mama papa zegt, hoeft de leerkracht 
slechts even zijn neus aan te raken om die fout zoge
naamd te "corrigeren": het kind blijkt zijn spreken 
via een klankgebaar te sturen. (Wij zullen aanstonds 
uitleggen waarom wij het woordje corrigeren hier 
tussen aanhalingstekens hebben gezet). 

Doven kunnen ook leren hun spreken vlahethandal-
fabet te sturen. Dit gebeurt o.a. in de Rochester-
methode. In Duitsland heeft vooral Jussen (1976) 
hierop nadruk gelegd: hij meent dat dit voor alle 
doven een noodzakelijk stuurmiddel is, en spreekt 
van"Graphem-bestimmtes-Manual-System"(GMS-
systeem). Uiteraard is het handalfabet verwant aan 
het schriftbeeld, is een vorm van luchtschrift. Het 
legt een uitdrukkelijke verbinding tussen het spre
ken en het schrijven en omgekeerd. Uiteraard kan 
een en ander moeilijkheden geven, wanneer de 
spelling niet fonetisch is. 

De belangrijkste associatieve sturing, die veel doven 
gebruiken (eventueel moeten gebruiken; wij komen 
hier onder nader op terug) is het schriftbeeld. Het is 
duidelijk dat schriftbeeld en spreekbeeld zowel bij 
doven als horenden goed aan elkaar geïntegreerd 
moeten zijn. Wanneer dat niet het geval is geeft dit 
leesmoeilijkheden. ("integratie-dyslexie"): in plaats 
van schijf leest een kind schrijf, in plaats van kelder 
kalender, in plaats van bioscoop bisschop e.d. We 
weten dat zeer veel doven, misschien wel de mees
te, het schriftbeeld nodig hebben om de woorden 
goed te kunnen onthouden. Hoe vaak vragen ook 
horenden niet wanneer ze met een nieuwe term 
kennis maken: "Hoe schrijf je dat?". Doven kunnen 
leren zich een bepaald woord in schriftbeeld voor te 
stellen en hetzo uitte spreken. Het schriftbeeld helpt 
hen dan vooral bij de volgorde van de fonemen. Zo 
zei een volwassen dove enige tijd geleden tegen mij: 
"Den Uyl . . . delrass . . . ? " Ik verstond haar niet en 
vroeg: "Hoe schrijf je het?". Toen keek ze in de lucht 
voor zich uit naar de witte muur en zei, al oplezende: 
"Demiss . . ." ,watikkon aanvullen tot demissionair. 

Verwant hiermee is het telefoon-alfabet, dat wij ho
renden gebruiken voor woorden die door de tele
foon niet goed gehoord dreigen te worden. Ze zijn 
door liplezen heel wat beter te verstaan dan de ge
wone letterbenoemingen Aa, Bee, Cee enz. enz. met 
talrijke verwarringsmogelijkheden als Bee - Pee, Cee 

- Tee - Dee enz. Een voorbeeld. Er valt een plaatje op 
de grond. Een kind raapt het op en zegt: "Gelukkig 
niet kapot" en bedoelt: niet geschramd. De opvoe
der grijpt deze gelegenheid aan om dit nieuwe 
woord te leren; hij zegt het voor, maar het kind 
neemt het niet over. Hij zegt dan: "Simon Cornells 
Hendrik Rudolf Anna Marie . . . schram . . . ge
schramd". Een ander voorbeeld. Een kind zegt con
stant "gitteren". De opvoeder kan zeggen: "Denk 
aan je Simon! Simon Teunis . . . gissteren". - Een 
voordeel van deze werkwijze is, dat men hoofdza
kelijk oraal optreedt: het plezier (de "beloning") van 
iets nieuws geleerd te hebben komt van het gespro
kene, niet alleen van het geschrevene, wat de orale 
houding reïnforceert. 

Er is een groot verschil tussen het inprenten van het 
schriftbeeld en dat van dactylologische middelen 
(klankgebaren en handalfabet). Het schriftbeeld is 
eensimultaan gegeven; wanneer een woord of zin is 
opgeschreven ziet men die in zijn geheel simultaan 
voor zich. De dactylologische middelen zijn niet si
multaan maar successief. Nu is het bekend dat een 
inprenting van visuele successieve data zowel bij 
horenden als bij doven moeilijker verloopt (beperkt 
is tot 2 - 3 eenheden) dan die van simultane visuele 
data (5-6eenheden), tenminste bij unidimensionele 
data. Zijn de data pluri-dimensioneel, d.w.z. kan 
men die in subgroepen onderverdelen, dan wordt 
de opname-capaciteit beter. Wanneer nu die opna
me woorden betreft, kan deze inprenting vooral ver
hoogd worden door ritmisch spreken, dus door het 
visuele beeld in een motorisch-auditief beeld te en-
coderen. Zie de boven aangehaalde literatuur. Wan
neer dus een doof kind, door gebrek aan ritmisch 
vermogen (zoals bij de dyspractici) of door onvol
doende ritmische ontwikkeling, wat zijn taalverwer
ving betreft, hoofdzakelijk aangewezen is op het 
schriftbeeld, betekent dit een noodzakelijke beper
king van zijn "short term memory" voor taal. Dit 
wordt nog erger wanneer een bepaald kind te zeer 
zou gaan steunen op dactylologische middelen, 
d.w.z. wanneer die successieve middelen voor hem 
de meest directe taal zijn en niet een vertaling van 
het schriftbeeld. 
Het moge duidelijk zijn, dat deze kinderen (dit geldt 
eigenlijk wel voor alle dove kinderen) veel training 
moeten krijgen in het inprenten van betschriftbeeld, 
dus in steeds kortere tijd woorden, zinsneden, zin
nen zich inprenten en die dan op geheugen uitspre
ken of opschrijven. Wanneer men dit verwaarloost, 
zitten de fundamenten waarop men taal en spreken 
kan opbouwen te ondiep of te los, waardoor het 
gehele gebouw in elkaar kan storten . . . Ook het 
andere aspect van deze integratie moet goed geoe
fend worden: wat men gesproken heeft exact leren 
opschrijven. Dit verloopt moeilijker, waarschijnlijk 
omdat bij ons mensen de "transfer" van tactiliteit en 
zich voelen bewegen naar zien moeilijker verloopt 
dan omgekeerd (Blank 1974, zie onder). Toch lijkt 
ook deze oefening belangrijk, hoewel nietzo belang
rijk als de eerste: hij lijkt meer een oefening in spel
ling, zoals die vaak aan horende kinderen gegeven 
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wordt (dictee). (Mogen we dit bij doven verwaarlo
zen?) 

Afgezien van ritmische groeperingen, worden asso
ciaties het snelst en het best opgebouwd door de te 
associëren elementen temporeel zo dicht mogelijk 
op elkaar, eventueel in elkaar, op te nemen. Wan
neer men aan een horend kind een bepaalde tekst 
die het vóór zich heeft, voorleest, verloopt de visuele 
en auditieve indruk volkomen synchroon. Hier blijkt 
een bijzondere moeilijkheid bij dove kinderen, te
gelijk echter ook het belang van de hoortraining. Bij 
de "Listening-Reading-Speaking-Method" (Ewing 
1964, LRS-methode) heeft het dove kind een be
paalde leestekst voor zich en de leerkracht leest 
daaruit voor, terwijl het kind op zijn geluidwaarne
ming (dit kan ook met totaal dove kinderen) de tekst 
volgt. Het kind moet dan zinsnede na zinsnede, of zin 
na zin, zo correct mogelijk naspreken. Het is geble
ken dat dit een gunstig effect op de uitspraak geeft, 
met name op het ritmisch spreken (zie Dale 2e editie 
1967). Verder kan men bij de hoortraining kinderen 
een bepaalde tekst voorleggen, of een serie woord
jes (bv. banaan, bal, beer), waaruit het dan kiezen 
moet wat het via geluidwaarneming heeft waarge
nomen. Ook hier verkrijgt men dan een synchrone 
waarneming van spraak en schriftbeeld. Omdat de 
geluidwaarneming echter bij dove kinderen te on
gedifferentieerd is, blijft deze integratie in het alge
meen te zwak, te weinig van punt tot punt. Een inte
gratie van het visuele spreekbeeld (spraakafzien) en 
het schriftelijke woordbeeld is onontbeerlijk. Hier 
echter wordt een synchroniciteit niet gemakkelijk 
verkregen: het kind kan niet tegelijkertijd in het boek 
en naar onze mond kijken. Men kan echter wel op de 
spiegel schrijven, of (misschien nog beter) transpa
rant papier gebruiken, zodat het kind bij het spreken 
voor de spiegel in één veld zowel zijn spraak als het 
schriftbeeld ziet. Bv. men schrijft het woordje "ba
naan" op een strook transparant papier. Men 
spreekt het kind aldus voor: men houdt de transpa
rant voor zijn eigen mond en terwijl men spreekt 
beweegt men die ritmisch van rechts naar linksvoor 
zijn mond zodat ook het accent op "-naan" goed 
uitkomt. Het kind probeert dit dan na te doen. Het
zelfde kan men ook gebruiken voor grafische en 
fonetische analyse, bv. door de 3 woordjes banaan, 
bal, beer onder elkaar op een transparant te schrij
ven en die op dezelfde wijze te gebruiken als zojuist 
aangegeven. 
Men moet bij dit alles bedenken, dat er sommige 
kinderen zijn (men kan veilig stellen ongeveer 20% 
van de doven) die met deze integratie speciale 
moeilijkheden hebben, zogenaamde oefeningen, 
"intermodale-integratie-stoornis" genoemde soort 
oefeningen, zijn voor dat soort kinderen nagenoeg 
onontbeerlijk. Maar voor alle dove kinderen kan het 
woordbeeld niet scherp genoeg zijn, omvattende 
exact schriftbeeld, exact spreekbeeld en de integra
tie van deze twee. Wanneer immers het woordbeeld 
zwak is, kan men er geen taalverwerving op bou
wen. Ik heb bij heel wat kinderen bevonden, dat ze 
ondanks een goede intelligentie slecht in taal voor

uit gingen (bv. te langzame ontwikkeling van de 
woordenschat) omdat het woordbeeld bij hen te 
zwak ontwikkeld was (meestal omdat een stoornis 
niet tijdig onderkend was, maar ook wel eens omdat 
de leerkracht bepaalde soorten oefeningen niet of 
onvoldoende had gegeven). 

Verder moet bij de dactylologische middelen wor
den opgemerkt, dat ze esoterisch zijn, d.w.z. alleen 
bekend binnen een beperkte kring van "ingewij
den". Wanneer doven er in hun communicatie af
hankelijk van geworden zijn, dus dat ze een ander 
zonder deze middelen slechts onvoldoende kunnen 
verstaan, resp. zich onvoldoende verstaanbaar kun
nen maken, dan dringen deze middelen hen naar 
een doven-ghetto, een al te sterke minderheids
groepering in de maatschappij, met de gevaren van 
het opkomen van een mentaliteit die bij minder
heidsgroeperingen past (Sampson 1971). Wanneer 
bepaalde dove kinderen, om reden van een extra 
stoornis, dergelijke esoterische communicatie-mid
delen nodig hebben, vereist hun sociale uitgroei bij
zondere zorg. Wij komen hier onder op terug. 

6. Zelfcontrole via begrijpen. 
Wanneer men als volwassene een nieuwe complexe 
bewegingsvorm moet leren, zal men als vanzelf zijn 
intellect te hulp roepen, liefst via taal. We hebben dit 
de "overleggende rol van hettaalgebruik"genoemd 
(1970). Echter ook andere "denksymbolen" als cij
fers, pijlen e.d. kunnen een overleggende rol spelen 
bij het aanleren van bewegingsvormen. Zo tekenen 
de Ewings (1964) het verhemelte voor het kind uit, 
en de stand van de tong t.o.v. dat verhemelte; ze 
houden de linkerhand op in de koepelvorm van het 
"verhemelte" en laten met de rechterhand, die als 
" tong" functioneert, de plaatsen zien waar die tong 
het verhemelte eventueel moet benaderen of aanra
ken. Het kind doet dit dan na, eerst met zijn handjes 
en dan met zijn mond, eventueel voor de spiegel met 
een lampje dat in zijn mond schijnt. - Ook bij het 
gebruik van klankgebaren wordt er nogal wat be
roep op de intelligentie van het kind gedaan; ze zijn 
immers vaak helemaal niet zo bijzonder duidelijk! -
Idem de hogergenoemde lip-symbolen. 

Zoals boven gezegd: wanneer een kind geen extra 
stoornissen heeft, zal men in het begin hoofdzakelijk 
onbewust kunnen werken. Brabbels worden gere-
Tnforceerd; er wordt een beroep gedaan op het aan
geboren imitatief vermogen (zie boven "compara
tor"), vooral via spraakafzien en geluidwaarneming. 
Het begrijpen komt dan pas achteraf'. Men leert het 
kind, als het er rijp voor is, te reflecteren op wat het 
reeds doet. In het algemeen lijkt dit een betere weg 
dan het begrijpen als uitgangspunt te nemen zoals 
boven in eerste instantie werd gezegd. Men leert 
geen trappen klimmen door na te denken maar door 
het te doen, en als men het kan, moet men wederom 
weer niet teveel erover denken want dan gaat men 
juist fouten maken, behalve wanneer een trap extra 
moeilijk is (ongelijke treden, glad etc). Zo enigszins 
is het ook bij het spreken leren, al zal niet elke leer-
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kracht het hierin even ver brengen. Wij zagen boven, 
dat sommige leerkrachten vlugger tot bepaalde 
middelen voor spreken leren moeten overgaan 
buiten het spraakafzien en het geluidwaarnemen, 
willen ze op tijd met de "articulatie" klaar komen, in 
tegenstelling tot andere. Wij zien dat ook hier gebeu
ren, dat nl. sommige leerkrachten eerder het be
wuste begrijpen van het kind moeten inschakelen. 
Jonge, onervaren leerkrachten zullen dit sneller 
moeten gaan doen dan die door lange ervaring een 
grote vaardigheid hebben gekregen en als het ware 
"het mondje van het dove kind kunnen bespe
len" . . . (Zou hierbij ook niet een soort suggestief 
vermogen van invloed kunnen zijn?). 

Maar zelfs bij de beste leerkrachten en de meest vlot 
sprekende kinderen zal het m.i. steeds nodig blijken 
hen te leren op hun spreken te reflecteren, vooral om 
dit goed te houden ook in de jaren dat de inhoud van 
de taal zoveel voor zichzelf gaat opeisen dat het 
exacte spreken minder aandacht krijgt. Onze spraak 
is immers wel een zó complex proces, dat dove 
kinderen alle middelen tot zelfcontrole ten volle 
moeten benutten, om het goed verstaanbaar te 
doen zijn. Aldus kan deze zelfcontrole van een "be-
wust-beheerste" sturing meer en meer groeien naar 
een "onbewust en niettemin beheerste" sturing. 

M. i. komen hier de drie volgende aspecten aan de 
orde: 

(1) De kinderen op tijd fonologische termen leren. 
Tegen een kind dat bv. "herde" in plaats van hert, in 
het algemeen wat te slap, te vaak stemhebbend 
spreekt, kan men zeggen: "Je spreekt het stemheb
bend op het einde, maar het moet stemloos zijn: 
hert!"-Verder tegen een kind dat geneigd is van alle 
neusklanken een ploffer te maken, bv. " l iks" voor 
links: "Je zegt een ploffer, maar het moet een 
neusklank zijn". Tegen een kind dat "gêên" zegt in 
plaats van geen: "De EE van geen is een tweeklank; 
er komt een kleine IE achter de EE". - Vooral is het 
belangrijk dat de kinderen weten hoeveel lettergre
pen een bepaald woord heeft. Als je hun bv. vraagt 
hoeveel lettergrepen "straks" heeft, kan men soms 
de gekste antwoorden krijgen, wel eens "Drie letter
grepen"! Daarbij moeten ze ook weten op welke 
lettergreep het accent valt. Zo zei een jongen tegen 
mij, op mijn vraag waar hij naar toe ging: "Naar de 
fwaje", en hij bedoelde de foyer. Dan kan men het 
kind leren: "Dit woord heeft twee lettergrepen, en 
het accent valt op de tweede: fwajeee . . . , maar we 
schrijven het, omdat het een Frans woord is, als 
foyer". Een ander kind zei constant "rukkenen" voor 
rekenen. Men vraagt dan zo'n kind: "Hoeveel letter
grepen heeft dat woord? Op welke letter valt het 
accent? Heeft die lettergreep een lange of een korte 
klinker? Welke klank moet ik nu goed horen? . . ." 
Antwoord: "Drie lettergrepen, met het accent op de 
eerste lettergreep, en de lange klinker EE moet ver
lengd worden". - Belangrijk is de kinderen in dit 
opzicht hoortraining te geven, bv. twee-lettergrepi-
ge woorden in contrasten tegenover elkaar te plaat
sen, als: 
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foyer tafel 
Pardon balpen 
station appe| 

Wanneer de kinderen het telefoon-alfabet geleerd 
hebben, kan men ook vaak de letters, die voor de 
uitleg te pas komen, gemakkelijker benoemen. Bv. 
een kind zegt "tabel" in plaats van tabel. Men kan 
dan zeggen: „Ji j legt het accent op de Anna, maar hij 
moet op de Eduard liggen: tabel". Enz. Enz. 

(2) Reeds jong moeten wij ertoe overgaan het kind 
zijn eigen spraak te doen beoordelen. 
Reeds op de voorschool. Bv. een kind heeft geleerd 
niet "balie" maar bal te zeggen. In de volgende 
spreekleszegthettoch weer "balie". In plaats van nu 
het kind het weer goed voor te zeggen, kan men 
meteen, eventueel met een verwonderd gezicht, 
vragen: "Is dat goed?" Desnoods laat men het kind 
het schriftbeeld zien, en het woordje enkele keren 
uitspreken, waarbij' we telkens vragen: "Vind je dat 
goed? Is dat goed?" Men kan dit ook op video-band 
opnemen en het kind van zichzelf doen liplezen. Dit 
heb ik eens kunnen demonstreren met een Zwitsers 
jongetje van 9 jaar, dat "heuwte" zei voor "heute" 
(hij gebruikte een bilabiale W, klinkende als een OE). 
Ik leerde hem toen het verschil tussen deze OE en 
een klein UU-tje aan de hand van de lipsymbolen 
van Zr. Rosa de Werd (zie boven). Hij kon dat verschil 
nu uitspreken, maar vergiste zich nog enkele keren. 
Toen legde ik hem uit, het woordje ongeveer 10 keer 
voor de camera van een video-recorder te spreken, 
en dan telkens van zichzelf te zeggen of het goed of 
fout was ('gut oder falsch'). Dat lukte: van de 10 
keren was het nog drie keer "falsch!". Men kan er 
zeker van zijn, dat deze jongen deze zelf ontdekte 
fout in de toekomst niet meer zal maken. Het ontdek
kende leren ("discovery learning") is in de leerpsy
chologie een van de sterkste leermiddelen gebleken. 
Vooral waar het een accentverschil betreft (bv. tafel 
tegenover tabel) kan men ook een audio-recorder 
gebruiken. Men laat het kind bv. tabel ongeveer 10 
keer achter elkaar uitspreken, om dan bij de weerga
ve telkens te zeggen of hij het goed, dan wel ver
keerd heeft uitgesproken. 

NB. Ik moge hier wijzen op een onderzoek dat Povel (1974) op ons 
Instituut heeft gedaan, hetwelk ging over het goed leren uitspreken 
van de IE en de i in woordjes als pit - piet, sik - ziek etc. Een aantal 
dove kinderen werkten met een apparaat dat een lichtflits liet zien 
bovenaan de monitor wanneer er een IE gesproken was, en een 
lichtflits onderaan de monitor wanneer het een! was. Verder kregen 
deze kinderen geen enkele aanduiding hoe ze de IE of de i moesten 
uitspreken. Ze moesten dus de wijze van uitspraak zelf ontdekken, 
of althans toepassen wat ze vroeger (het waren dove pubers) ge
leerd hadden. De controlegroep kreeg spreekles op de gebruikelijke 
wijze, geheel toegespitst op het verschil van IE en i. De oefenduur 
werd bij beide groepen gelijk gehouden. Bij de re-test na de oefen
periode bleek dat beide groepen significant vooruit waren gegaan, 
de eerste groep iets meer dan de tweede, maar dit verschil was niet 
significant. In ieder geval blijkt uit dit onderzoek, dat dove kinderen 
hun manier van spreken op een of andere wijze zelf kunnen leren 
beoordelen, tot "ontdekkend leren" in staat zijn. 



(3) De "orale mimiek" of het "Phonetic Symbo
lism". 
Hier raken wij aan de esthetische schoonheid van de 
spraak, iets wat helaas in het doven-onderwijs vaak 
verwaarloosd wordt. Uit vele onderzoekingen (zie 
een overzicht van Uden 1974) is gebleken dat de 
zogenaamde klankschoonheid van gedichten niet 
zozeer in die klank als zodanig te vinden is, maar in 
de articulatie, in - wat van Ginniken genoemd heeft 
~ de "spreekgebaren" of "de orale mimiek". Heider 
(1940) heeft aangetoond, dat ook dove kinderen 
niertoe in staat zijn. Zo kunnen dove kinderen wel 
degelijk de schoonheid leren ervaren van bv. deze 
contrasterende versregels: 

Onder de maan schuift de lange r iv ie r . . . 
En botsend tussen de rotsen springt het water om
laag. 

Waarom zouden wij deze ervaring aan onze dove 
kinderen onthouden? 

b. We willen dat de spraak van onze dove kinderen 
zo geautomatiseerd wordt, dat hij voldoende vlot 
verloopt. 
Uiteraard hangt deze automatisering nauw samen 
met de reeds vermelde Gestalt-vorming van het 
spreken, iets waarop wij onder ook nog nader zullen 
'ngaan. Hierwordt echter automatisering brederge-
zien, nl. als een aspect van het spreken in zijn volle
dige natuurlijke zetting van het gesprek. Immers pas 
bij het gesprek kan men merken of het spreken een 
waarachtig bezit van de dove is geworden, of het 
hem een tweede natuur is. 

Welke punten, afgezien van de Gestalt-vorming, 
moeten wij in acht nemen om deze automatisering 
zo goed mogelijk te bevorderen? 

1- Het spreken moet naar inhoud volkomen trans
parant zijn. Als wij immers iets willen zeggen, den
ken wij gewoon niet aan de manier waarop wij de 
woorden moeten uitspreken. Al die processen, de 
juiste woordkeuze, de juiste woordgroepering, de 
manier van uitspreken enz. zijn min of meer een 
onbewust aspect van wat wij willen zeggen. Pas 
wanneer een bepaald woordje moeilijk uitspreek-
baar blijkt (iemand zegt bv. "rechte snoer" en dan 
doordacht "richtsnoer") of ons de juiste spreekwijze 
niet meteen duidelijk is (moet het weps zijn of 
wesp?), als we in de war raken met de groepering 
van de woorden (bv. "Ik heb hem gisteren nog op 
zijn tabberd gege . . . Ik heb hem gisteren nog aan 
zijn tabberd gekomen", - ook normaal horenden 
kunnen wel eens aan spraak- en taal-dyspraxie lij
den!), worden wij ons even ons spreken bewust. 
Deze transparantie nu krijgt men alleen via het ge
sprek. Wij kunnen dit het beste in het buitenland 
bemerken. Als wij bv. geheel alleen in Londen zijn en 
aldus gedwongen worden weken en weken Engels 
te spreken en naar Engels te luisteren, dan zal dat 
Engels steeds meer transparant worden. We hoeven 
minder te vertalen, de woorden schieten ons met

een te binnen, alsmede de zinswendingen en de 
constructies. De wet die hier achter zit is: "Men 
denkt in die taal waarin men gewoon is zijn gesprek
ken te voeren". Dit geldt ook voor onze kinderen: 
"Ze leren denken in die taal, waar de omgeving in 
slaagt met hen om te gaan". Daarom zei Reichling 
(1949) reeds indertijd: "Je moet deze lessen niet 
articulatie-lessen noemen maar spreek-lessen; het 
articuleren moet naar een luisteraar gericht zijn te
gen wie men iets wil zeggen!" De spreeklessen mo
gen dus allerminst zuiver technisch blijven, ook al is 
dit laatste uiteraard vaak nodig. We moeten probe
ren steeds uit te gaan van het gesprek, en tot het 
gesprek terug te keren. Hoe kan dat gebeuren? 

De brabbel "momo" werd door de leerkracht met
een aangegrepen en ingebed in een gesprek, toen 
hij een voor het kind aantrekkelijke plaat er in betrok. 
-He t Brrrrrkan in samenhang gebracht worden met 
een startende auto, een lopende wasmachine; het 
kan overgeleid worden naarbrraaen naar wawa wat 
als inleiding kan dienen op "waar?". Reeds bij Ma-
lisch (1919, Hermus 1927) kan men dezezingevingen 
aan "brabbels" vinden. 
Nog meer geldt dit wanneer echte woorden aan bod 
komen, als bv. auto (eventueel nog auwo). Wanneer 
een leerkracht dit alleen maar koppelt aan een be
paalt plaatje, handelt hij veel te formeel. Hij kan 
meteen gaan praten over de auto van papa, zijn 
eigen auto, de bijzonder grote speelauto van Jantje, 
enz. enz. Daarbij dient hij ook zoveel mogelijk te 
vangen wat het kind zelf wil zeggen, bv. het maakt 
een stuurgebaar en wil vertellen dat het bij papa aan 
het stuur heeft mogen draaien, maar dat papa veel 
sterker was . . . De leerkracht: "Papa kan wel met de 
auto rijden", kind: "Papa auto", knikt van ja, leer
kracht: "Papa auto ja ! " (Dat de zin hier wat krom 
loopt, lijkt mij op dit niveau in het geheel geen be
zwaar; de functie van het spreken is hier primair.) 
Wanneer het kind "papa auto" reeds aan elkaar kan 
spreken, zou ik dat laten doen. Het geeft het idee dat 
woorden niet los langs elkaar staan maar met elkaar 
verbonden worden om iets typisch uit te drukken 
wat het woord afzonderlijk niet heeft. (Bovendien 
geeft dit een bepaalde adem-technische training, 
waarop wij onder zullen terugkomen. Voor sommi
ge, misschien wel de meeste kinderen is deze nood
zakelijk als een inleiding op het spreken van korte 
zinnetjes en zinsneden). 

Zo spoedig mogelijk dient de leerkracht over te gaan 
naar betekenisvolle woordgroeperingen, als 
"Naar papa en mama", 
"Hallo!", 
"Voor mij?", 
"Pardon!", 
"Naarde W.C.", 
"Een blauwe auto,. . . Papa heeft / een blauwe au
to", 
"Een nieuwe das . . . Ik heb / een nieuwe das", 
"De hond bijt", 
"Het apparaat is aan", 
"Ik ben verkouwe", 
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"Waar is dat? Daar!", 
" 't Is warm". Etc. Etc. 
Aldus moet het voor het kind een gewoonte worden 
dat zijn spreken tot iemand gericht is. Deze ge
woonte moet liefst in zijn hele gedrag voorop staan, 
dus de functie van het spreken. 

2. Het spreken moet zo ritmisch mogelijk zijn. Reeds 
van der Veldt (1928) en Montpellier (1935) hebben 
gevonden, dat bewegingen die ritmisch zijn sneller 
geautomatiseerd worden, en omgekeerd dat routi
ne-bewegingen als het ware vanzelf steeds meer 
ritmisch gaan verlopen. Hier hangt ook het tempo 
meesamen: bewegingen die in een vlot tempo wor
den uitgevoerd, zijn steeds meer ritmisch. Ook hier 
is weer een interactie: tempo doet ritme ontstaan, 
en omgekeerd ritme doet tempo verkorten. We zei
den boven reeds, dat het tempo van het spreken van 
onze dove kinderen liefst gemiddeld 3 lettergrepen 
per seconde moet omvatten. Monsen (1975) kwam 
tot de bevinding dat het spreken bij veel dove kinde
ren te langzaam verliep en daardoor nog eens extra 
moeilijkheden gaf bij de adembeheersing. 

We zeiden boven reeds dat een verbinding van 
woordjes als "papa auto" een training in adem-
techniek inhoudt. Immers onze diafragmale adem
haling ondersteunt vooral het uitspreken van zin
sneden, terwijl de intercostale vooral de ritmische 
opeenvolging van de lettergrepen beïnvloedt. Beide 
aspecten van de ademhaling moeten goed gecoör
dineerd en aan elkaar geïntegreerd verlopen. Wan
neer nu een leerkracht zijn spreken leren in het begin 
te lang en te eenzijdig via losse woordjes doet verlo
pen (bal, au, kam, enz.), welke meestal slechts een
lettergrepig zijn, dan vallen diafragmale en inter
costale ademhaling geheel samen. Het kind krijgt bij 
wijze van spreken geen kans om die coördinatie 
goed te ontwikkelen. Hierbij moet worden opge
merkt, dat een normaal horend kind reeds in zijn 
brabbel-fase talrijke lettergrepen aan elkaar ver
bindt, dus zichzelf de coördinatie van beide aspecten 
van de ademhaling intraint. Wat zou er dan op tegen 
zijn, om, wanneer een doof kind reeds twee woord
jes kent, bv. bal en kam, die dan spelenderwijs tot 
ritmische groeperingen te verbinden, ook al zit daar 
geen directe betekenis achter? Dus bv. bal-kam-bal, 
bal-bal-kam, kam-kam-bal, enz. enz. Het wordt als 
het ware een speelliedje op nonsens-woordjes, zo
als moeders en kinderen vaak samen zingen: Wiede 
wiede rom bom bom e.d. 

M.i. echter zou ik daar ook weer 'niet te lang mee 
doorgaan, maarzo gauw mogelijk komen tot echte 
zinsneden als onder 1. vermeld. Hadden we maar 
tijd genoeg om er dergelijke leuke spelletjes nog bij 
te kunnen doen! 

3. De spreekinstelling en de spreekontwikkeling 
moet zo jong mogelijk beginnen. 
Er is nu voldoende zekerheid (zie samenvatting van 
de literatuur in van Uden 1974), dat alle dove kinde
ren, die verdergeen stoornissen hebben, brabbelen. 
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Dat brabbelen is tot ongeveer het einde van het 
eerste jaar vrijwel normaal maar neemt daarna snel 
af. Ideaal is uiteraard dat de spreekontwikkeling 
onmiddellijk aan die brabbelfase aansluit, wat he
laas vaak door allerlei omstandigheden niet moge
lijk is, ook al zou de doofheid reeds zeer jong ontdekt 
zijn. De Ewings (1971) hebben er reeds 40 jaar gele
den op gewezen, dat de gevoelige fase voor de 
spraakontwikkeling bij horende kinderen ligt tussen 
T/2 en 4 jaar, en er geen enkele reden is te veronder
stellen dat deze bij dove kinderen op een andere 
leeftijd zou liggen. Bovendien hebben zij erop gewe
zen, dat de leeftijd van 1 Vi jaar een critische leeftijd 
is in verband met het leren kruipen en lopen van het 
jonge kind. leder kind, zowel horend als doof, ont
wikkelt natuurlijkerwijze van jongsaf een grote ge
laatgerichtheid t.o.v. het gelaat van de moeder (of 
anderen die hem met warmte en liefde verzorgen). 

Een horend kind, dat gaat kruipen en lopen, d.w.z. 
dat zich meer en meer richt op de voorwerpen in de 
omgeving (objectgerichtheid) blijft via zijn gehoor 
met de moeder verbonden en verliest dan ook zijn 
gelaatgerichtheid niet. Anders bij een doof kind. 
Wanneer er niet deskundig ingegrepen wordt, gaat 
het niet alleen verstommen, - waar ook nog een 
"verdoving" bij komt als er niet op tijd hoorappara-
tuur wordt verschaft - , maar verliest ook min of 
meer zijn gelaatgerichtheid (van Uden 1974). Deze 
moet dan later (soms moeizaam) weer teruggewon
nen worden, omdat gelaatgerichtheid zich moet 
ontwikkelen tot spraakafzien en spraakafzien tot na-
spreken. Geluidgerichtheid is bij dove kinderen 
spontaan niet aanwezig. Deze moet steeds worden 
opgewekt door de bekende hoortrainingsspelletjes. 
Wanneer echter daarmee te lang gewacht wordt, 
raakt het kind in zekere zin gewend aan stilte (het 
verdooft) en wordt geluidgerichtheid steeds moei
lijker verkregen. 

Terecht zei Vatter (zie boven) van zijn analytische 
methode, dat ze pas vanaf ongeveer 6-jarige leeftijd 
kon worden toegepast. De Amerikaanse dames Gar
ret (zie van Uden 1957) konden reeds op het eind van 
de vorige eeuw aantonen dat men veel vroeger be
ginnen kan als men maar meer kinderlijke methodes 
gebruikt. In feite pasten zij methodes toe overeen
komende met de moderne term "operant conditio
nering". De literatuur vermeldt, dat zij het, althans 
bij een aantal dove kinderen, bijzonder ver konden 
brengen, zo zelfs dat de grote Alexander Graham 
Bell, die meende dat men van een brede schriftelijke 
taalachtergrond moest uitgaan om van daar uit het 
spreken te ontwikkelen (zie onder), zijn opinie, al
thans voor een aantal dove kinderen, opgaf (Yale 
1933). Omdat deze methodes (zoals bv. die van 
Reichling-Rosa 1949) hoofdzakelijk van de spontane 
reacties van de kinderen uitgaan, hebben wij die 
"reactieve methodes" ("vangmethodes") genoemd 
(zie onder). 

4. Het milieu moet meewerken. 
Boven hebben wij enkele studies vermeld die dui-



delijk maken, dat een goed oraal milieu een signifi
cante invloed heeft op een goede spreekontwikke-
'mg. Ditzelfde moet ook gezegd worden van de au
tomatisering van dit spreken. Wat moet daarvan te
recht komen, als de kinderen buiten de klas ook op 
latere leeftijd hoofdzakelijk onder elkaar in gebaren 
omgaan, en wanneer zij spreken, zij stemloos spre
ken met vaak overdreven mondstanden? Juist om
dat dit spontaan gebeurt, heeft het een enorme in
vloed op hun spreekhouding, de motivatie ertoe, en 
de automatisering. In het algemeen mag men zeg
gen, dat een dergelijke toestand de automatisering 
enorm afremt. Het spreken wordt bij hen geen twee
de natuur, maar een vreemde taal welke buiten hun 
e|genlijke spontane communicatie ligt. 

Sommigen menen nog steeds, dat een dergelijke 
ontwikkeling onontkoombaar is, dat een gebaren
taal de moedertaal van de doven zou zijn (is deze 
Primitieve communicatie wel een echte taal? Zie 
Tervoort 1953). Niets is minder waar. Heider (1940) 
kon aantonen dat dove kleuters, die van buitenaf 
niet beïnvloed werden, maar in een gehele orale 
omgeving leefden, ofschoon in een vrij besloten in
ternaat waar ze meerdere maanden aaneen bij el
kaar waren, in twee jaar tijds zeker niet meer dan 8 
echte gebaren (d.w.z. conventionele tekens) hadden 
ontwikkeld. En bij die 8 was men er nog niet zeker 
van of ze niet van buitenaf waren binnengebracht. 
De spontane communicatie van oraal opgevoede 
kleuters en jeugdige doven, is er een van dramatise
ren, mimiek, gesticuleren (ze nemen al gauw de 
normale gesties van horenden over, wat niet meer 
dan goed is) en lipiezen en spreken, soms aangevuld 
door tekeningen. Ook bij horende jonge kinderen 
9eschiedt de communicatie in het begin niet vooral 
verbaal. Pas op 21/2-jarige leeftijd wordt deze com
municatie hoofdzakelijk verbaal (en wel oraal). Bij 
onze niet meervoudig gestoorde dove kinderen be
vonden wij door enkele peilingen, dat die omslag 
Pas komt ongeveer op 9-jarige leeftijd. Dit kan zó 
geschieden, dat er practisch geen conventionele 
gebaren insluipen, d.w.z. conventionele tekens die 
de woorden vervangen. Deze kunnen zelfs voorkó
men worden bij die dove kinderen die, omdat ze zo 
moeilijk tot spreken te brengen zijn, vingerspelling 
jeren, waardoor ze onder elkaar althans verbaal 
kunnen omgaan en niet gedwongen worden geba
ren uitte vinden (van de Ven 1974). Dat doven perse 
onder elkaar in een gebarentaal moeten omgaan, is 
een sprookje of een mythe die niet vlug genoeg de 
Wereld uit kan worden geholpen. Dit hangt enkel en 
alleen van hun opvoeding af. 

5- Geïntegreerd motori-sensorisch leren. 
We komen weer terug op de Gestalt-vorming als het 
wezenlijke element van iedere automatisering. 

Alle psychologen zijn het erover eens, dat er bij ons 
gecontroleerd bewegen van gedragsstructuren 
sprake is. Er zijn echter 3 theorieën ontwikkeld, om 
deze structuren uit te leggen: 
'1) De min of meer "point to point-theory" (bv. uit

gewerkt door Fairbanks 1954). Deze theorie denkt 
zich dit sturen min of meer zoals wij een auto bestu
ren: iedere stuurbeweging wordt gecontroleerd 
door ons kijken, van moment tot moment. 

(2) De "trigger-theory" van Lashley (1951). Men 
denkt hierbij aan de trekker van een mitrailleur; men 
trekt eraan en de motor loopt verder automatisch af. 
Er is hoofdzakelijk een "vooruitkoppeling" ("feed
forward"), geen terugkoppeling ("feed-back"). 
Lashley stelde zijn theorie op naar aanleiding van 
zeer snelle bewegingen, als bv. cadansen en har-
paggio's op piano of viool (denk aan de walsen van 
Chopin) en verder ook aan ons spreken: wij produ
ceren 10-20 fonemen per seconde, waarbij wij een 
tempo kunnen halen van 50 miliseconden per fo
neem, iedere foneem samengesteld uit zeer com
plexe bewegingen, zoals men op films kan zien, ter
wijl de actualgenese (Gemelli 1914, 1934) d.i. het 
ontstaansproces van een waarneming minimaal 70 
miliseconden vraagt. Het lijkt dus onmogelijk dat 
waarnemingen deze snelle motorische reacties bij 
wijze van terugkoppeling kunnen sturen. Deze snelle 
bewegingen, wellicht alle andere ook, lopen in prin
cipe af overeenkomstig het "bewegingsprogram
ma" in de motorische velden van onze hersenen. 
Een meisje schrikt van een muis en staat in een 
oogwenk boven op een stoel. Het zien werkt als een 
trekker waardoor een heel bewegingsplan automa
tisch afloopt. We hebben onze handen vol, staan 
vooreen gesloten deur en zeggen: "Maak eens even 
de deur voor mij open!" De situatie werkt als een 
trekker waardoor ons zonder erover na te denken de 
series woorden uit de mond rollen. 

NB. We krijgen hier dus te maken met een bewegingsplan, waarvan 
het bestaan (hoe het verder ook moet worden uitgelegd) niet te 
betwijfelen valt. Het snel ontstaan van zo'n bewegingsplan, het snel 
kunnen vinden van de ledematen en articulatoren die erbij betrok
ken zijn, het kunnen onthouden van zo'n plan, het op tijd kunnen 
wijzigen en aanpassen, dit alles heeft te maken met "eupraxie". 
Wanneer we eenmaal goed hebben leren schaatsen, leren we dat 
niet gemakkelijk meer af. We passen ons "schaatsplan" aan aan 
stroef ijs, hobbelig ijs enz. enz. Bij vele mensen is deze eupraxie 
congenitaal enigszins onvolmaakt, bij de een meer bij de ander 
minder. Ze kan zo onvolmaakt zijn, dat we ze een stoornis moeten 
noemen: dyspraxie, is in het ergste geval apraxie, vormen van 
"onhandigheid" ("clumsiness"). 

(3) Een theorie van een motori-sensorische Gestalt. 
DeGestalt-psychologen van de twintiger jaren, hiel
den zich vooral bezig met de waarneming, het ge
heugen en de voorstelling, later ook met hetdenken, 
dus de cognitieve aspecten van ons gedrag. Meer en 
meer echter ismen gaan begrijpen dat ook de moto
riek zijn Gestalten heeft en dat er sensori-motorische 
Gestalten zijn (Wij spreken graag van motori-senso
rische Gestalten, omdat de motoriek vaak primair 
is.) 
Misschien hebben de theorieën (1) en (2) zowel 
motoriek als sensoriek te zeer als twee in zich com
plete gedragsvormen opgevat. Dit lijkt niet het geval 
te zijn. Reeds tijdens de zeer snelle actualgenese van 
welk gedrag dan ook zijn er reeds onnoemelijk veel 
electro-chemische interacties, selecties van banen, 
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neglecties van banen, inhibities enz. enz. Zo loopt 
een bewegingsplan niet zomaar af totdat er een fout 
komt en wij die waarnemen, maar er kunnen reeds 
reacties tijdens de uitvoering optreden, bewuste en 
onbewuste. Naar aanleiding van Fromkin (1973) ge
ven wij deze voorbeelden: 
Je wil drop gaan kopen en je zegt: "Ik wil naar het 
dro . . . dorp" . . . 
Hier treedt een spreekfout op die wij waarnemen en 
meteen corrigeren. Maar in dat corrigeren speelt 
zich een enorm complex gebeuren af, dat niet puur 
motorsich is, noch puur sensorisch, maar sensori-
motorisch. 
Het kan ook zijn dat we zeggen: "Ik wil naar het. . . 
dorp". We hebben de fout niet uitgesproken maar 
van tevoren reeds "gehoord"! We hebben geheel 
anticiperend ingegrepen. 
Deze misstappen, gecorrigeerd en niet gecorri
geerd, komen ontzettend veel in onze "spraakbewe-
gingsplannen" voor. 
Zo noteerde Fromkin: "Als de baby rood wordt, is 
het badwater te heet voor je elleboog!" . . . 

We kunnen er zeker van zijn dat de derde theorie de 
juiste is. Ons geautomatiseerd spreken loopt dus af 
volgens motori-sensorische Gestalten. Dit betekent, 
dat wij er goed aan zullen doen het spreken èn het 
waarnemen daarvan zo geïntegreerd mogelijk aan 
te leren. Willen wij bv. het liplezen als een bijzonder 
uitgangspunt voor het spreken leren benutten, dan 
zal het goed zijn het kind in de spiegel of door een 
video-recorder naar zijn eigen spreken te laten kij
ken; willen wij de geluidwaarneming benutten, dan 
het kind trainen in het luisteren naar zijn eigen stem. 
Willen wij dat een kind het zich bewust wordt dat de 
K van kies een andere articulatie-plaats heeft als die 
van koe, dan laten we het dit bij zichzelf ontdekken 
(zonder het voor te zeggen), eventueel met de ter
men "achter in de mond", "voor in de mond" e.d. 
M.a.w. we laten het kind terwijl het spreekt waarne
men hoe het spreekt. 

NB. Tussen de hogergenoemde theorieën (2) en (3), zit eigenlijk nog 
een vierde, nl. die van Liberman en medewerkers (1967, 1968). Zij 
spreken van encoderen en decoderen. Zij vonden bv. dat de over
gang tussen een B en een D discontinu is. In synthetische spraak 
(zie boven) maakten zij een B en veranderden toen langzamerhand 
meeren meer de tonen naarde D. De luisteraars nu reageerden niet 
zo, dat ze die B langzamerhand minder goed gingen verstaan, toen 
langzamerhand een D begonnen te vermoeden tot ze die duidelijk 
verstonden, maar zo, dat ze een hele tijd lang een B verstonden en 
dan plotseling, op een gegeven moment, overgingen op een D. Zij 
zeggen dan: De waarneming van het geluid werd eerst gecodeerd 
in een B-articulatie, om dan opeens gecodeerd te worden in een 
D-articulatie, en dat wij door middel van deze articulatie de klanken 
als Bof D herkennen. Volgens mij hebben deze onderzoekers gelijk 
als zij zeggen, dat ons spraakherkennen een motori-sensorisch 
proces is. Maar wij menen dit meer Gestaitmatig te moeten begrij
pen, en niet analytisch via coderingsprocessen. 

c. Welke zelfcontrole-middelen hebben bij het spre
ken leren de voorkeur? 
Als we het er over eens zijn dat we onze kinderen een 
goede zelfcontrole op hun spreken moeten meege
ven (zie boven a.) en dat die zelfcontrole goed 
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geautomatiseerd moet verlopen (zie boven b.), dan 
komt nu de vraag, hebben alle controle-middelen 
die wij besproken hebben eenzelfde waarde? Heb
ben ze eenzelfde waarde i.v.m. de verstaanbaarheid 
van het spreken? Hebben ze eenzelfde waarde i.v.m. 
de leeraanleg van het kind? 

1. Moet de zelfcontrole unisensorisch of multisen-
sorisch zijn? 
In feite is alle controle op bewegingen multisenso-
risch. Bv. iemand leert fietsen: hij controleert zijn 
bewegingen tactiel-kinesthetisch en ook vestibulair, 
verder door zich te horen fietsen, verder door te 
kijken. Dat gebeurt alles in één geheel. Zo is het ook 
bij ons spreken. Wij denken misschien dat wij ons 
spreken uitsluitend auditief sturen. Als dat waar 
was, zou iemand die plotseling doof wordt, meteen 
niet meer kunnen spreken, zoals iemand die plotse
ling blind wordt niet meer kan tekenen (ook dit ech
ter is niet meteen geheel weg). We weten echter dat 
zo iemand blijft spreken, en in het begin zelfs zeer 
goed. Het zal echter meestal wel verslechteren, niet 
zozeer omdat hij de articulatorische indrukken van 
de spraak meer bewust als sturingsmiddel gaat ge
bruiken (hij heeft dat kennelijk vroeger ook gedaan, 
maar onbewust, anders kon hij dat plotsklaps nietzo 
doen), eerder omdat hij ofwel deze sturingsmidde
len fout en overdreven gaat inschakelen, ofwel te 
weinig. 

In ieder geval echter: deze sturingsmiddelen zijn 
niet nieuw voor hem, ze moeten alleen beter worden 
benut. Sommige mensen, wanneer zij in sterk la
waai moeten spreken en er niet bovenuit kunnen 
komen, zijn geneigd hun spreken meer articulato-
risch te gaan sturen. Dit gebeurde ook bij sommige 
proefpersonen op wie de "delayed speech feed
back" (zie boven Lee-effect) werd toegepast. Ook 
sommige stotteraars schakelen over van een audi
tieve naar een articulatorische sturing, waarbij ze 
dan zeer exact gaan spreken, en overwinnen aldus 
hun stotteren. Men heeft ook omgekeerde proeven 
genomen: bij goede sprekers de mond te anestheti-
seren (zoals bij een tandarts). Deze proefpersonen 
werden dus gedwongen hun spreken zo goed als 
uitsluitend auditief te sturen. Het bleek echter dat er 
typische spreekfouten optraden, dat de spraak ook 
enigszins verslechterde (Putnam en Ringel 1972, 
Siegel en Piek 1974). - W i j sturen ons spreken verder 
ook visueel: we doen allemaal iets aan spraakafzien. 
Bv. we staan op het perron en willen tot iemand die 
in de trein zit spreken, terwijl hij ons achter het raam 
niet horen kan. Veel mensen spreken dan automa
tisch zo, dat het goed afleesbaar wordt! Ze doen dat 
ook al hebben ze nooit van liplezen en spraakafzien 
gehoord! We weten ook, dat blindgeboren kinderen 
in het begin typische spreekfouten vertonen, welke 
wel samenhangen met het feit dat ze de bron van de 
spraak (de sprekende moeder) niet zien (zie litera
tuur van Uden 1974). - We mogen er ook wel van 
overtuigd zijn dat ons spraakverstaan multisenso-
risch verloopt: naar een ander luisteren is latent 
meespreken, en we zullen hem ook vaak aankijken, 



vooral wanneer we hem minder goed verstaan. Dat 
aankijken doen wij ook wanneer wij iemand in een 
lawaaierige ruimte, of op een grote afstand willen 
verstaan (zie boven). 

Toch zijn niet alle multisensorische combinaties 
even effectief. Handel en Buffardi (1968) konden 
aantonen, bij normaal horende volwassenen, dat de 
auditief-visuele combinatie meer effectief is voor 
een exact reageren dan een visueel-tactiel of een 
auditief-tactiele combinatie. Hierbij moet echter 
worden opgemerkt, dat wij de auditief-visuele com
binatie de gehele dag door oefenen, wat niet gezegd 
kan worden van een tactiel-visuele of een auditief-
tactiele combinatie. 

Een ander aspect in dit alles echter is, dat een waar
neming pas dan tot zijn optimale prestaties komt, 
wanneer hij wordt uitgedaagd. Het volgende voor
beeld moge dit verduidelijken. In alle scholen voor 
doven zijn een aantal kinderen, waarvan men weet 
dat ze op latere leeftijd blind zullen worden (Usher-
syndroom). Nu dachten wij vroeger: "Laten wij die 
kinderen nu al braille leren nu kunnen ze zien kunnen 
ze het gemakkelijker leren dan later!" Gelukkig heb
ben we ons over deze "theorie" laten voorlichten 
door experts in het blindenonderwijs, en zij zeiden 
°ns: "Zolang een kind nog kan zien, leert het het 
braille-lezen nooit ofte nimmer, maar wanneer het 
echt blind is en het braille-lezen nodig heeft, leert het 
dat in drie weken tijds". M.a.w. zolang het kind nog 
zien kan, wordt zijn tastzin in dit opzicht niet uitge
daagd. - Verschillende onderzoekers en practici 
hebben gemeend, dat wij, willen wij een doof kind 
zijn hoorresten optimaal doen gebruiken, wij die 
hoorresten moeten uitdagen, door niet van liplezen 
uit te gaan, maar puur en alleen van het gehoor: 
meteen het kind belonen als het op geluid reageert 
(operant conditionering) en het te leren luisteren 
naar ons spreken zonder ons aan te zien. Dit heeft 
men de unisensorische benadering voor de hoor-
training genoemd. Aldus Wedenberg (1951), Pollack 
(1972), Luterman (1975), om maar enkelen te noe
men. Luterman toonde experimenteel aan, dat jon
ge dove kinderen door deze uitdaging beter op ge
luid gingen reageren. 

Het blijkt een duidelijke zaak, dat men ook bij het 
toepassen van een multisensorische (auditief-vi
suele) methode ook steeds beide kanalen afzonder
lijk moet oefenen: bij dove kinderen zal men extra 
veel hoortraining moeten geven, en bij slechthoren
de kinderen extra veel liplezen (ook al geschiedt dit 
laatste vrij weinig). Van de andere kant moet de 
multisensorische benadering ook geïntegreerd ge
schieden, zoals boven gezegd: het kind zit bv. voor 
een spiegel met de hoofdtelefoon op en de micro
foon in de hand: het ziet en hoort zichzelf spreken, 
ziet en hoort de ander spreken, alles in één geheel. -
Jammer is intussen dat Luterman niet duidelijk aan
geeft hoe de controlegroep metdewu/f/'sensorische 
benadering in feite getraind werd. Men krijgt eerder 
de indruk dat ze eigenlijk niet of te weinig gericht 

getraind werd. Zodoende blijft men in twijfel of de 
winst die hij gevonden heeft moet toegeschreven 
worden aan de unisensorische methode, of eerder 
aan een duidelijk gerichte training. 

Vooral de Ewings (1944) zijn voorstanders van de 
multisensorische benadering, omdat de combinatie 
liplezen en horen de grootste spraakinformatie 
geeft. Bekend zijn de volgende cijfers over 92 slecht
horende en dove volwassenen: 

Manier van verstaan: 

Verstaan zonder hoor-
apparatuur en zonder 
liplezen (dus met 
zogenaamd ongewapend oor): 
Zonder hoorapparatuur 
maar wel met liplezen: 
Met hoorapparatuur, 
zonder liplezen: 
Met hoorapparatuur èn 
met liplezen: 

Gem. result, in % 
correct verstaan: 

21% 

64% 

64% 

90% 

Ook wij (1962) vonden een winst van gemiddeld 
16% (nl. van 51 naar 67%) voor het verstaan van 
één-lettergrepige PB-woordjes bij kinderen zo doof 
dat hun geluidwaarneming in de oren waarschijnlijk 
enkel aan vibratiegevoel moest worden toegeschre
ven, wanneer ze bij het liplezen een superpower-
hoorapparaat gebruikten. Deze multisensorische 
benadering gaf dus een winst, vergelijkbaar met die 
van de Ewings. - Zie ook Erber (1972). 
Dat dove kinderen, mits via hoortraining geoefend, 
ook bij een multisensorische benadering wel dege
lijk hun geluidwaarneming voor spraakcontrole ge
bruiken, kon DiCarlo (1960) aantonen. Zoals boven 
reeds gezegd, kwam hij tot de bevinding dat deze 
kinderen het zogenaamde Lee-effect vertoonden, in 
tegenstelling tot andere dove kinderen (controle 
groep) die geen hoortraining hadden gehad. 
Toen wij in 1951 met onze groeps-hoorapparatuur in 
de klassen begonnen, waren er een groot aantal 
oudere kinderen, die nog nooit hoortraining hadden 
gehad. Sommige deden er in het begin niets op uit: 
ze reageerden eenvoudig niet, als men ongemerkt 
de klasapparatuur af zette. Anderen merkten dit wel, 
konden echter het geluid niet duiden, geen enkel 
woordje herkennen behalve zeer korte en zeer lange, 
ensommigen konden ditgeluidwaarnemen nietmet 
het liplezen combineren. Een intelligent meisje van 
16 jaar zei mij: "Ik kan niet op twee dingen tegelijk 
letten!" Door training echter werd dit allengs beter. 
Die training bestond (afgezien van de muzieklessen) 
in het leren onderscheiden van 
lange - korte woorden, 
drielettergrepige - tweelettergrepige - eenletter
grepige, 
accentgroepen onderscheiden in zinnen, 
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accentverschuivingen onderscheiden, 
ritmisch voorgesproken zinnen en/of leesstukken 
op geluidwaarneming (inclusief vibratie-gevoel) 
volgen, 
woorden op foneem-verschillen onderscheiden, 
- maar verder ook in de vergelijking tussen de fone
tische, grafische en auditieve analyse van de woor
den, 
- verder ook in het liplezen en luisteren naar zichzelf 
als één geïntegreerd geheel. 
Wij kunnen ons niet voorstellen, hoe een en ander 
bij een unisensorische benadering beter zou kunnen 
verlopen. Wij vragen ons daarbij ook verwonderd af, 
hoe men in feite, vooral bij jonge kinderen, een uni
sensorische auditieve benadering wel kan doorvoe
ren. Men kan toch niet altijd zijn gezicht verbergen? 
Een natuurlijke reactie bij geluidwaarneming is het 
zoeken van de bron (een jonge horende baby tast 
zelfs het gezicht van de pratende moeder af): wat 
moet men dan doen, als een kind op geluidwaarne
ming spontaan naar ons gezicht kijkt? De unisenso
rische benadering komt mij ergens onnatuurlijk 
voor. Bovendien is ons spraakverstaan niet puur 
auditief, maar auditief-visueel-articulatorisch. 

Wat die uitdaging betreft, zou het (wellicht eerst 
onbewust, maar dit moet bewust gemaakt worden) 
beter verstaan door de combinatie liplezen-geluid-
waarneming op zichzelf niet reeds een uitdaging 
zijn? Men wil immers een ander graag zo goed mo
gelijk verstaan. 

Conclusie: Wij zijn voorstanders van de multisenso-
rische methode, met echter een juiste aparte trai
ning van het geluidwaarnemen (zoals hierboven be
schreven). 

2. Om nu de vraag, welke zelfcontrole wij dove kin
deren moeten meegeven, goed te kunnen beant
woorden, menen wij te moeten uitgaan van het ge
sprek, met deze stelregel: 
Dat soort zintuiglijke controle heeft de voorkeur, dat 
bij het gesprek centraal staat. 
Dat is dus het spraakafzien en het geluidwaarne
men. Reeds Vahle (1929) wees erop, dat er bij dove 
kinderen die bij hun spreken hoofdzakelijk op de 
tactiel-kinesthetische indrukken in hun mond letten, 
moeilijkheden optreden in het gesprek met ande
ren: ze kunnen volgens hem niet aflezen omdat ze de 
overschakeling op het zien niet kunnen maken. Er is 
volgens hem een breuk tussen het zelf spreken en 
het spraakafzien van anderen, welke breuk de vlot
heid van het gesprek benadeelt. Boven citeerden wij 
Blank (1973), die nl. vond dat de transfer van zien 
naar tactiele voorwerpduiding vlot verloopt, maar 
niet omgekeerd. Wanneer wij nl. een voorwerp zien 
kunnen wij ons vrij vlot voorstellen hoe dat voor
werp gevoeld wordt, om hetbv. uit diverse gevoelde 
voorwerpen uit te kiezen. Moeten wij echter een 
bepaald voorwerp bv. onder een doek aftasten, en 
dan uit een serie geziene voorwerpen het juiste 
identificeren, dan blijkt dit proces moeilijker dan het 
eerste te verlopen. Wij menen dat iets dergelijks 

plaats heeft wanneer dove kinderen hoofdzakelijk 
tactiel-kinesthetisch tot spreken gebracht zijn, dus 
zonder het liplezen en het horen daarin te betrekken: 
zij zullen moeite hebben om te weten hoe die woor
den "er uit zien", dus moeite hebben met liplezen. 
Wanneer men echter van het spraakafzien is uitge
gaan, en langzamerhand de articulatie verfijnt, dan 
zullen deze kinderen gemakkelijker de overgang 
maken: ik zie wat jij zegt en ik spréék dit zo na. 
M.a.w., de methodes van Vatter, Kern en het gebrui
ken van esoterische middelen om spraak te ontwik
kelen (ik heb dit "prefab-methodes" genoemd) mo
gen alleen dan gebruikt worden, wanneer ons niets 
anders meer overblijft, dus bij bijzondere stoornis
sen. 
Onze voorkeur blijft uitgaan naar, wat wij genoemd 
hebben "reactieve methodes", welke uitgaan van de 
spontane reacties der kinderen vooral op spraakaf
zien en geluidwaarnemen. Ook wanneer wij operant 
conditionering toepassen, moeten wij m.i. zo'n ope
rant als "momo" zo gauw mogelijk in verbinding 
brengen met spraakafzien en horen, zodat hij niet in 
een tactiel-kinesthetisch ervaren (veel zo niet alle 
dove kinderen brabbelen mmmm, waarschijnlijk 
omdat ze dit vibratorisch waarnemen, zie Kampik 
1930) blijft hangen. 

3. De belangrijkste zelfcontrole die wij de kinderen 
moeten meegeven lijkt mij het spraakafzien te zijn. 
Dit niet alleen omdat het spraakafzien hun belang
rijkste verstaansmiddel in het gesprek is. Wij zagen 
boven reeds, dat verschillende onderzoekers heb
ben aangetoond dat dove kinderen in die spraak-
klanken die zij kunnen afzien de minste spreekfouten 
maken, en dat het aantal spreekfouten toeneemt 
naar mate de klanken minder zichtbaar worden. 
Huntington e.a. (1968) konden dit ook myographisch 
aantonen. Dodd (1976) nam spontane spreekuitin-
gen van dove kinderen op (9-12 jaar) en kwam tot de 
bevinding, dat hun "fonologie" typische eigen
schappen vertoonde, nl. de volgende: 
- de goed zichtbare lipconsonanten kwamen alle
maal voor; 
- de slecht zichtbare consonanten als K/G/H/J/NG 
weinig; 
- fonemen als SJ/TSJ niet; 
- Bij medeklinkers-samenstellingen (bv. straks) 
werden veel omissies gevonden. 
We mogen dus zeggen, dat dove kinderen bij hun 
spreken zich spontaan visueel, d.i. zich visueel stu
rend, instellen. Juist omdat dit spontaan gebeurt, 
bevat dit voor ons werk een belangrijke vingerwij
zing. Wij moeten dan ook m.i. dat spraakafzien bij 
het spreken leren volop benutten. Denk bv. eens aan 
de lichtinval in de mond van het kind. Wordt daar 
voldoende op gelet? Ook hoe die in de spiegel 
reflecteert? Volgens mij is het gebruiken van een 
lampje dat in de mond gehouden kan worden een 
waardevol hulpmiddel, dat ook kleine kinderen 
graag hanteren. Met de video-recorder kunnen wij in 
deze wonderen doen: we kunnen de mond van alle 
kanten vergroten, van opzij en van voor laten zien, 
zodat de kinderen zoveel mogelijk van hun spreken 
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visueel waarnemen. M.i. moet dit zoveel mogelijk 
het ontdekkende waarnemen zijn. Vanwege deze vi
suele feedback zijn m.i. spiegel en monitor onont
beerlijk. Volgens mij moet ook een video-set tot de 
normale uitrusting van een spreekleskamertje beho
ren, mèt spraakversterker enz. enz. Aldus kunnen wij 
van jongsafaan een sterke verbinding leggen tussen 
spreken en liplezen, het spraakafzien als een waar
achtig sensori-motorisch proces ontwikkelen. 

De literatuur is waarachtig niet eensluidend in het 
gebruik van de spiegel (laat staan de video-recorder) 
bij het spreken leren van dove kinderen. De grote 
Haycock (1933) wil van geen spiegel weten, tenzij 
om enkele spreekfouten te verbeteren. Hij is het dus 
niet eens met Alexander Graham Bell (1916) die de 
spiegel wel waardevol vind: "Reinforces muscular 
feeling" zegt hij. Had deze grote uitvinder de terug
koppeling reeds in de gaten?-Calvert en Silverman 
(1975) noemen hem zelfs niet eens en Ling (1976) 
verklaart er zich rondweg tegen, tenzij een kind niet 
spontaan genoeg tot imiteren komt. 
Deze afwijzingen komen mij enigszins ondoordacht 
voor. Ik vrees, dat men o.a. de spiegel verkeerd ge
bruikt heeft, nl. niet als terugkoppeling (dat spreek-
leerkracht en kind in de spiegel niet naar zichzelf 
kijken, maar naar elkaar, zoals helaas zo vaak ge
beurt). Want dezelfde schrijvers vernoemen wel ap
paraten die op bepaalde klanken lichtsignalen e.d. 
geven, speelgoed dat begint te rijden als het kind 
stem geeft, enz. enz., allemaal terugkoppelingen die 
met het gesprek niets te maken hebben. Ook worden 
beloningen voor operanten gehanteerd, zonder 
echter meteen de band met het liplezen te leggen. 

4. Als tweede belangrijkste controle-middel moet 
genoemd worden het geluidwaarnemen, speciaal 
voor het ritme van het spreken. Spreken is geen 
statisch ruimtelijk, maar een successief ritmisch 
Proces. Geen enkel zintuig kan dit beter controleren 
dan het horen, inclusief het geluidwaarnemen via 
het vibratiegevoel. Het zien, hoe onmisbaar ook, is 
steeds een wijze van waarnemen die meer op het 
statische en ruimtelijke gericht is. Verwaarlozen wij 
de geluidwaarneming, dan verwaarlozen we juist 
dat wat voor ritmisch spreken de beste ondersteu
ning geeft, ledere vorm van hoorrest, zelfs het vi
bratie gevoel, moet worden uitgebuit, en wel van 
jongsaf. Denk hier speciaal aan de dyspractici. 

Om even over de "vibratie-gevallen" uit te wijden: 
wij bedoelen daar die kinderen mee, waarvan de 
reacties op hoorapparatuur aan vibratie-gevoel 
rnoeten worden toegeschreven (zie overzicht van 
Uden 1974, 1977). Hierbij moet worden opgemerkt, 
dat het vibratie-gevoel bij dove kinderen ongeveer 2 
tot 3 dB. gunstiger ligt dan bij normaal horende, zelfs 
dan bij blinde kinderen. "Vibratie-gevallen" blijken 
dan ook zeer goed op hoortraining te kunnen reage
ren via de gebruikelijke hoorapparatuur. M.i. is het 
voor deze kinderen niet nodig "lastige" oscillator-
tjes op de arm te leggen, of in de hand te geven, wat 
de bewegingen kan belemmeren. 

De laatste tijd echter is het mij gebleken, dat er 
sommige weinige kinderen zijn (sommige van de 
meningitisdoven?) die in hun oren practisch geen 
gevoel, zelfs geen pijngrens blijken te hebben. Voor 
die kinderen moet misschien aparte apparatuur 
worden gezocht, zie onder. 

Het is natuurlijk duidelijk, dat slechthorende kinde
ren i.h.a. gemakkelijker leren spreken dan dove. 
Boothroyd (1969) vond bv. dat 75% van zwaar 
slechthorende kinderen verstaanbaarheid-scores 
haalden van 70% en meer (bij horenden die geen 
doven kenden), maar dat dit slechts bij 10% van de 
dove kinderen het geval was. Dove kinderen eisen 
dus veel meer zorg. 
Het geluidwaarnemen moet geoefend worden. 

a. Gevolgen van niet oefenen: Starken Levitt (1974) 
onderzochten 71 dove kinderen op een school waar 
veel gebaren gebruikt werden. Er werd bijna niets 
aan hoortraining gedaan. De onderzoekers merkten 
dit pas toen ze actueel met hun onderzoek begon
nen. Deze kinderen konden alleen maar lange van 
korte zinnen onderscheiden, en of er in een zin een 
pauze voorkwam, bv. 

Ik-kan-lopen. 
Ik-heb-geen-zin-om-te-lopen. 
Ik-heb-geen-zin / om-te-lopen. 

Maar ze hoorden geen accenten (bv. bal - banaan), 
geen verschil van klanken (bv. beer - bal). Het spre
ken was ook zeer slecht en onverstaanbaar, slechts 
8% woordverstaanbaarheid. - Zij vergeleken die 
kinderen met dove kinderen op een andere school 
waar wel hoortraining gegeven werd. Bij gelijke 
hoorverliezen en gelijke intelligentie en gelijke leef
tijd, waren er grote verschillen in het onderscheiden 
van spraakklanken en ook in de duidelijkheid van het 
spreken. Tot eenzelfde soort bevinding kwamen 
Gundersen en Natrud (1976) bij dove pubers in 
Noorwegen, zelfs zó dat er bij hun onderzoeks-groep 
slechthorende kinderen waren die zich als dove ge
droegen en weigerden een hoorapparaat te gaan 
gebruiken. 

NB. Wat de spraakklanken betreft, moeten vooral dié klanken 
geoefend worden welke onzichtbaar zijn (zie boven nr. 1), dus bv. 
lach-lang-lak 
stad-strand—stand 

De kinderen moeten zich ook de alternatieven bewust zijn, zodat ze 
vlot leren kiezen. Als een kind op voorspreken van "l inks" steeds 
maar met " l igs" blijft reageren, bewijst dit, dat het zich het enig 
juiste alternatief niet bewust is, wat een belangrijk hulpmiddel is bij 
correct liplezen: 

(ligs) - (liks) -links 

b. Bij geoefende dove kinderen bleek, dat het ge
luid-onderscheiden in lage tonen (125- 500 - 1000 
Hz.)meersamenhangtmethetspraak-horendandat 
in hoge tonen (Hudgins 1955, Stritzver 1958, Smith 
1973) en ook met verstaanbaar spreken: correlaties 
0.57 tot 0.63 - Wij kunnen hieruit begrijpen waarom 
deb/aasorge/tjes (125-500 Hz.) zo'n goede hulp zijn, 
ook voor het spreken leren van dove kinderen. 
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Smith (1973) vond bovendien dat de factor "oefe
ning" onontbeerlijk is. Sommige kinderen droegen 
bv. thuis nooit het hoorapparaat. Sommige kinderen 
bleken ook minder oefening te hebben gehad dan 
andere; ze konden ritme en spraakklanken minder 
goed onderscheiden. Niet het audiogram, maar juist 
dit onderscheiden van ritmen en van spraakklanken 
hing het meeste samen met verstaanbaar spreken: 
correlaties 0.69 tot 0.73. 
McGarr (1976) volgde gedurende 3 jaar 150 dove 
kinderen van 12 tot 14 jaar in hun hoortraining voor 
"prosodische eigenschappen van de zin": dus de 
accentuatie, de accentverschuivingen, de groepe
ringen van de woorden, de pauzes en de vraaginto
natie. Deze laatste bleek voor dove kinderen bijzon
der moeilijk en ze konden daarin geen vooruitgang 
boeken (hangt m.i. samen met het ontbreken van de 
tonale kwaliteit in hun geluidwaarneming, van Uden 
1947). Maar in de 4 andere aspecten van de training 
vertoonden ze een duidelijke vooruitgang zowel in 
het waarnemen van deze aspecten als in het produ
ceren ervan, bovendien bleek er een samenhang te 
bestaan tussen dit produceren en beter waarnemen. 

5. Als derde onmisbare controle moet m.i. de arti-
culatorische, dus de kinesthetisch-tactiele controle 
genoemd worden. Wij denken hier weer vooral aan 
die aspecten van de articulatie welke minder goed 
zichtbaar zijn, als de diverse standen van de tong bij 
de K. Ook het verschil neusklank - sterke ploffer -
zwakke ploffer zal in het begin voor veel kinderen 
niet voldoende zichtbaar en nog minder hoorbaar 
zijn, bv. het verschil tussen mama - papa - baba, nat 
- dan - tas, tang - tak - dag enz. 
Deze verschillen zullen in het begin m.i. wel een 
beetje overdreven moeten worden, bv. mmamma, 
en baba met extra dikke lippen, en papa behoorlijk 
sterk. Dit verschil wordt dus in het begin vooral arti-
culatorisch geleerd. Allengs echter zal het zien van 
het kind zich meer en meer gaan verfijnen (vooral 
weer door het zien van zichzelf), zal het ook stem
loos-stemhebbend via geluidwaarneming onder
scheiden, zullen de overdrevenheden meer en meer 
verdwijnen, wat - als ik het goed geobserveerd heb 
- min of meer vanzelf geschiedt. 
Het zij opgemerkt: deze ontwikkelingsgang lijkt mij 
beter dan al te haastig klankgebaren te gaan gebrui
ken. Wanneer een kind door middel van een klank
gebaar mooi mama zegt, dreigt m.i. het gevaar dat 
we onszelf bedriegen, d.w.z. net doen alsof het kind 
het verschil reeds afleest, wat niet het geval is. Beter 
lijkt mij het kind zelf te doen ontdekken waarin de 
verschillen Xe zien zijn. 
Men moet er echter op bedacht zijn, dat de kinesthe-
tische waarneming, bv. in de tong, slechts zeer zwak 
is, de tactiele daarentegen zowel in de lippen als in 
de tong zeer sterk. Maar ook deze komen blijkbaar 
niet geheel vanzelf. Ringel e.a. (1970), zoals wij bo
ven reeds vermeldden, vonden bij dove gebaren-
makende kinderen een slechter tactiel onderschei
dingsvermogen in de mond dan bij horende kinde
ren, een variabele die correleerde met de verstaan
baarheid van het spreken. Echter Weiss en Skalbeck 

(1975) vonden bij goed oraal ontwikkelde dove kin
deren van 8 tot 10 jaar, helemaal geen verschil in 
hun stereognosie in de mond met horende kinderen, 
zelfs waren de dove kinderen in bepaalde opzichten 
iets beter. Dit lijkt erop te wijzen, dat die tactiliteit 
zich vooral door het spreken ontwikkelt, maar dan 
ook ontwikkelt, d.w.z. niet vanaf het begin reeds 
volmaakt is. 

Maar deze tactiliteit mag ook weer niet als hoofdzaak 
gebruikt worden, zoals o.a. in de Vatter-methode. 
Niet alleen bemoeilijken we dan het liplezen, zoals 
boven reeds gezegd, maar ook dreigen er talrijke 
spreekfouten: slechte stemgeving, nadruk op me
deklinkers die men nu eenmaal beter voelt dan de 
klinkers, dus "medeklinker-spraak", en dus gebrek 
aan ritmiek. We krijgen dan kinderen die zeggen 
vergte=vergeten. De EE voelen ze niet en verdwijnt 
uit het "program". Juist hier moet de hoortraining 
(wellicht meer nog dan het spraakafzien) hiaten 
aanvullen. 
Vandaar dat wij die EE in het begin expres wat langer 
moeten maken dan normaal, wil dit ritme bij het kind 
goed overkomen. We spreken bv. voor "vergeeee-
ten", daarbij bedenkend dat het kind er altijd weer 
wat afdoet en dan als vanzelf komt op: "Vergeeten". 
Wanneer de kinderen de ritmische notaties geleerd 
hebben (dit kan al vanaf 5-jarige leeftijd), kan hun 
een en ander ook visueel duidelijker gemaakt wor
den: 

Deze medeklinker-spraak kan voorkomen worden 
o.a. door de "reactieve spreekmethode" (zie ook 
«rijnen 1967), boven reeds vermeld. 

Voorlopige conclusie: "Van mond tot mond wer
ken ". 
In principe kan en moet een nieuw woord "van 
mond tot mond", d.w.z. zonder tussenschakeling 
van schriftbeeld en/of esoterische middelen, ge
leerd worden. Dit kan ook bij moeilijke woorden, 
mits het liplezen en de geluidwaarneming goed 
ontwikkeld zijn. Bv. in de gespreksles komt een 
nieuw woord als "propaganda" naar voren. Een 
kind kan dit niet meteen goed nazeggen. Dan kan 
men dit woord als volgt behandelen, te beginnen 
met de accent-lettergreep: 

gann 
daarna gannda 
daarna propa 
eindelijk propagannda 

En als sluitstuk komt dan: "Wie kan het woord nu 
opschrijven?"-Als men dit consequent doet, zal het 
minderen minder tijd gaan kosten, en de orale vaar
digheid zal zich steeds meer verbeteren. Lukt het 
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niet gauw genoeg, dan hoeft men nog niet meteen 
naar het schriftbeeld te grijpen, maar men kan het 
bovenbeschreven telefoon-alfabet inschakelen. Bv. 
het kind neemt "gann" niet over. Dan kan men zeg
gen: "Gerard Anna N ico " . . . Of het kind zegt: "kan". 
Dan kan men corrigeren: "Jij zegt Karel, ik zei Ge
rard . . . gann". Enz. 

6. Alsvierdeonmisbaarcontrole-middel moetzeker 
he\ schriftbeeld gelden. 

NB. Wanneer de stoornis dyspraxie bij een doof kind 
optreedt en nogal behoorlijk is, zien wij het gebeu
ren, reeds op jeugdige leeftijd, dat het liplezen, soms 
ook het horen, duidelijk niet bij het kind aanslaat, 
maar het schriftbeeld wel (zie van Uden 1974). Dan 
moeten wij m.i. niet aarzelen het schriftbeeld in te 
voeren, ook al is het kind nog jong. Immers dat 
schriftbeeld kan dan als springplank gebruikt wor
den om het liplezen te ontwikkelen. Dit brengt de 
eigenaardigheid van deze stoornis nu eenmaal mee. 

De Ewings (1964) schakelen het schriftbeeld als 
volgt in: 
De woordjes die ze het eerst opschrijven (= met het 
kind gaan "tekenen"), zijn die woordjes die het reeds 
kan liplezen eventueel spreken. Bv. papa, mama, 
auto, hun eigen naam etc. etc. M.i. moeten deze 
woordjes dan al gauw "gesprekswoordjes worden", 
bv. in deze geest: 

Wanneer het spreken voldoende vooruit is gegaan, 
alsmede het herkennen van schriftbeelden, kan men 
totana/yse van beide overgaan, zoals boven reeds is 
aangeduid. Dan komt men tot een goede integratie 
van beiden, waar eveneens de Ewings sterke nadruk 
op leggen (zie boven "Listening Reading Speaking 
Method"). Op de Clarke School werkt men op de
zelfde wijze (Magner 1971), en ook in het Central 
Institute for the Deaf (Silverman en Lane 1970, Cal
vert en Silverman 1975). 
Men weet hoe Alexander Graham Bell (1884) met 
uitsluitend schriftbeeld wilde beginnen en daarop 
pas het spreken opbouwen. Op zijn aanraden heeft 
men dit een tijd lang op de Clarke School gepro

beerd, maar de kinderen begonnen zoveel gebaren 
te ontwikkelen, nl. voor de woorden die ze wel in 
schriftbeeld kenden maar nog niet in spreekbeeld, 
dat men er gauw mee ophield (zie Yale 1933). Dit 
heeft Vatter (1889) in het gelijk gesteld, die geen 
schriftbeeld wilde gebruiken voordat het spreken 
voldoende ontwikkeld was (dit lukte hem meestal in 
ongeveer 6 maanden, waar hij de kinderen pas kreeg 
op 6 a 7-jarige leeftijd). Ling (1976) meent dat men 
eerst ook het spreken moet ontwikkelen en daarna 
pas tot het schriftbeeld overgaan. Niet helemaal ten 
onrechte waarschuwt hij voor bizar spreken wan
neer de kinderen te zeer afhankelijk zijn van het 
schriftbeeld, dit als het ware in spreken vertalen 
(vooral bij de Engelse spelling gevaarlijk), bv. "I am 
thinking" wordt dan 'amethin'kin'ge. - Fout is in
derdaad dove kinderen die niet dyspractisch zijn 
toch te zeer afhankelijk van het schriftbeeld te ma
ken. Wanneer men constant eerst het schriftbeeld 
geeft en daarvan pas het spreken ontwikkelt, krijgt 
men spraak als bv.: post-suggel, polieffie, staffiejon 
(station), huies, bladderen, garache enz. enz. - In 
principe dient een nieuw woord "van mond tot 
mond" geleerd te worden (zie boven), waarna het 
woord pas wordt opgeschreven. 
Men kan dus naar twee kanten te vergaan: te weinig 
schriftbeeld gebruiken, waarbij de "onhandige 
sprekers", de dyspractici, eronder door moeten, of 
anderzijds de kinderen té afhankelijk van het schrift
beeld maken waardoor men typische spreekfouten, 
zelfs slecht spreken kan krijgen. Wij menen, dat de 
Ewings een gezonde tussenpositie innemen. 

7. Esoterische middelen gebruiken? 
Deze middelen zijn de bovenbeschreven klankgeba-
ren en eventueel het handalfabet. In het algemeen 
menen wij tegen deze middelen te moeten waar
schuwen: 
- Het tempo van het spreken wordt verlaagd; 
- Vaak wordt het ritme verstoord, bv. een kind zegt 
r\\mmX, en drukt bij deze mm het vingertje tegen de 
neus, terwijl het bedoeld "neemt"; - of een kind zei 
pless'r, maakt bij die ss het klankgebaar terwijl het 
bedoeld "plezier"; men ziet hoe de klankgebaren het 
ritme van een woord totaal kunnen verstoren; 
- Zoals boven reeds is gezegd: we maken het spre
ken min of meer los van de ontwikkeling van het 
spraakafzien en horen; 
- Deze esoterische middelen gaan al gauVv over in 
een soort gebaren. Bekend is het volgende voor
beeld uit Tervoort (1953). Een kind zei "moesst" met 
het klankgebaar voor de S. Het bedoelde daarmee 
niet de tweede vorm van het werkwoord moeten, 
maar de superlatief in de geest van meest, maar dan 
bedoeld als "heel erg moeten". 

d. Welke controle middelen moeten wij gebruiken 
wanneer een kind extra stoornissen heeft? 
Wij willen hier drie soorten extra stoornissen onder
scheiden, afgezien van subnormale intelligentie: 

1. Extra waarnemings-stoornissen: 
Gestoorde visus: Hardick (1970) heeft aangetoond 
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dat reeds een geringe visusstoornis bij dove kinde
ren het liplezen belemmert. 
Een bijzonder slecht geluidwaarnemen in de oren, 
zodat daar zelfs vibratiegevoel en/of pijngrens ont
breekt. Mooie hoorresten volgens het drempel au
diogram kunnen een vorm van acoustische dysgno-
sie insluiten, zodat ze - ook bij goede training - niet 
tot hun recht lijken te komen. Het kind geeft niet 
zoveel als men op grond van het audiogram zou 
verwachten. Zoals boven gezegd kan dit samenhan
gen met een gestoord toon-onderscheidings-ver-
mogen (Hudgins). Dit dient dan ook gediagnosti-
seerd te worden. 

Wellicht ook bij sommige kinderen een slechte tacti-
liteit in de mond (m.i. is dit nog niet systematisch 
onderzocht). 
Aan een echte fysiologische perceptie-stoornis is als 
zodanig weinig te doen. De extra training moet in 
ieder geval cybernetisch geschieden, d.i. via zelf
waarneming, met uiteraard de "transfer" naar an
der-waarneming. - Een en ander kan uiteraard een 
verschuiving van de controle-middelen meebren
gen. Hoe meer de visus gestoord is, eventueel in de 
richting van doof-blindheid, hoe meer de tastzin te 
hulp zal moeten worden geroepen: de "Tast-Fühl-
Struktur" van Kern in de palm van de hand (zie 
boven); de "Tad-Oma-Methode" (genoemd naar de 
twee doofblinde Indiaanse kinderen Tad en Oma, 
waarbij de lippen, wangen en keel systematisch 
worden afgetast, Alcorn 1945), eventueel vinger
spellen in de palm van de hand, etc. 
Wanneer het oor werkelijk te weinig geluid waar
neemt, kan men onderzoeken of een oscillatorop de 
pols, of op het sleutelbeen etc. het wellicht beter 
doet. 

2. Motorische stoornissen: 
Spasme en athetose, welke ook in zeer geringe mate 
aanwezig kunnen zijn (choreïforme rukjes, athetoïde 
bewegingsonrust) welke altijd uitlopen op dysatri-
sche spreekmoeilijkheden. Men kan dit vrij eenvou
dig onderzoeken, door het kind te vragen zijn lippen 
eens vijftien seconden geheel stil te houden. Wan
neer het dan, ook als het zeer rustig is, meer dan 3 of 
4 onwillekeurige bewegingen vertoont, kan men re
kening houden met bijzondere spreekmoeilijkhe
den. Idem met de tong, wanneer daar meer dan 8 
onwillekeurige bewegingen optreden. Extra behan
deling: vaak hebben deze kinderen mooie hoorres
ten, met name in de lage tonen (discant doofheid) 
Maar wij veronderstellen hier echte doofheid. Men 
zal m.i. meer beroep op de tastzin moeten doen, bv. 
de M, N, L, S, e.d. langer aanhouden in woorden 
waarbij dit te pas komt: mmamma, lammp, ffiss 
(vis), ook het doserings-verschil P - B, T - D doen 
voelen. Men zal verder vooral op de Gestalt-vorming 
moeten letten. Omdat het kind door de onwillekeu
rige bewegingen de spraakklanken telkens een 
beetje anders uitspreekt, zal een woordje als bal of 
zullen de lettergrepen van bv. appelmoes e.d. min
der gemakkelijk een Gestalt worden, wat op den 
duur kan resulteren in zeer slordig spreken. M.i. 
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hebben deze kinderen meer repetities nodig om een 
woord of accentgroep goed te doen zitten. 

Onrijpe motoriek: teveel ledematen bewegen tege
lijk mee. Bv. als het kind de lippen stulpt gaat de tong 
ook als het ware vanzelf mee naar voren. - Er zal bij 
deze kinderen soms een sterkere analyse nodig zijn. 

Ataxie = de ledematen bewegen niet mooi tegelijker
tijd, bv. de lippen stulpen, de tong werkt niet tegelij
kertijd en er ontstaan tussenklanken. - Ook hier zal 
sterkere analyse nodig zijn. 

De gevaarlijke dyspraxie, die bij ongeveer 30% van 
de dove kinderen gevonden wordt, gelukkig in min
dere maar helaas ook meerdere mate. Deze kan zo 
ver gaan, dat er bijna geen spraak te ontwikkelen is, 
tenzij via vingerspelling of eventueel een uitgebreid 
systeem van klankgebaren. Het handalfabet kan een 
verbinding betekenen tussen het schriftbeeld, 
waarin ze behoorlijk sterk kunnen zijn, en het spre
ken, zodat ze geholpen worden dit schriftbeeld in het 
spreken te vertalen. (Bovendien kunnen hierdoor, 
zoals boven reeds gezegd, gebaren voorkomen 
worden, zodat deze kinderen verbaal kunnen wor
den opgevoed.) - Zoals boven reeds gezegd, zal 
men bij deze kinderen meer dan bij andere de 
spreekbewegingen transitiever moeten maken 
(Kern-methode, eventueel Vatter-methode). 

3. Intermodale />7tep/-af/e-stoornissen. Met "mo
dale" wordt hier bedoeld zintuiglijke. Dus de waar
nemingen, alsmede de motoriek integreren niet 
goed met elkaar. Deze stoornis wordt minstens bij 
20% van de dove kinderen gevonden, wederom in 
mindere of meerdere mate. Zij heeft 2 aspecten: 

- Wat het spreken leren betreft een moeilijk integre
ren van het spreekbeeld en het schriftbeeld. Deze 
kinderen hebben dus minder houvast aan het 
schriftbeeld, waardoor het hele woordbeeld vager 
kan worden, met name wat betreft de volgorde van 
de fonemen e.d. 

- Bemoeilijkte integratie van het taalsymbool met 
de ervaring, dus moeilijkheden met woordvinding 
en woordduiding, een soort van dyssymbolie. In 
enkele weinige gevallen kan dit ook wel eens een 
soort woord-asymbolie worden. 

Boven hebben we er reeds op gewezen, dat we 
moeten zorgen schriftbeeld en lipbeeld in één zie-
veld te krijgen, door op de spiegel te schrijven of 
door transparanten te gebruiken. Idem: de "Liste-
nmg-Reading-Speaking-Method" toepassen (zie 
boven). Nog meer dan bij andere kinderen zijn grafi
sche en fonetische analyse-oefeningen nodig 
geïntegreerd aan elkaar. 
De dyssymbolie moet vóór alles door gesprek voor
komen, c.q. overwonnen worden. D.w.z. wanneer 
men correct vangt wat een kind zeggen wil, heeft 
men de meeste kans dat het hierbij gebruikte woord 
of zinsdeel naar zijn betekenis goed overkomt. Bv. 



een kind praat-gebaart dat het bij papa een beetje 
wijn heeft mogen drinken. Men vangt dit en zegt 
(eventueel schrijft): "Ik heb bij papa een slokje wijn 
mogen proeven". Alle kans dat nu de betekenis 
goed overkomt, in tegenstelling tot het gebruik van 
Plaatjes of het voordoen enz. 

net moge duidelijk zijn, dat de diagnose van al deze 
stoornissen, liefst op zo jong mogelijke leeftijd, ui
termate belangrijk is. Op het moment zijn wij zo ver, 
dat we de dyspraxie reeds meestal tijdens de home
training kunnen diagnostiseren, verder ook natuur
lijk spastische of athetotische bewegingsvormen. 
Moeilijker ligt dit nog bij de intermodale integratie
stoornis, maar ook hier krijgen wij op ongeveer 5-ja-
rige leeftijd behoorlijke houvast. 
Het is reeds belangrijk wanneer de leerkracht van 
deze mogelijke stoornissen op de hoogte is, zodat hij 
ze tenminste vermoeden kan, om een diagnose gaat 
vragen, en waar nodig zijn methoden op die stoor
nissen instellen. Nog te veel dove kinderen komen te 
weinig of te laat tot ontwikkeling, eenvoudig omdat 
een bepaalde bijkomende stoornis niet op tijd is 
ontdekt. 

e. De noodzaak van spreektests 
Deze tests lijken noodzakelijk, om op tijd te kunnen 
Waarschuwen of een kind in zijn communicatie 
achterblijft. In tegenstelling tot Quigley en Frisina 
(1961) vond Markides (1970) dat het spreken van 
dove kinderen op een bepaalde dagschool niet beter 
Was dan dat van dove kinderen op een bepaald in
ternaat, niet zo omdat ze allemaal zo goed spraken, 
maar juist omgekeerd. Hij concludeerde daaruit dat 
alleen maarhetverblijven in een horende sprekende 
omgeving niet voldoende is om tot goed spreken te 
komen. Er moet blijkbaar bij de kinderen een goede 
grondslag gelegd worden, ze moeten weten wat er 
van hun verwacht wordt en hoe ze zichzelf kunnen 
corrigeren. Hij ontdekte toen, dat er maar op één van 
de 4 scholen die hij onderzocht een poging was "to 
Plan speech work or keep records of speech pro-
press". Inderdaad wanneer men de spraakontwik-
keling van dove kinderen niet goed bijhoudt, dan 
kan deze gemakkelijk deterioreren. Een test kan 
nierbij helpen. - Verder is zo'n test noodzakelijk om 
bepaald research-werk goed te kunnen doen, bv. 
over het verband van spreken met taalontwikkeling, 
met geheugen, met geluidwaarneming, met accep
tatie-processen door de ouders, met sociale inte
gratie etc. 

'• Wij handeren reeds jaren een "liplees-hoor-na-
sPreek-\es\". Wanneer een kind hierop 85% en ho
ger scoort, heeft het een goede tot volmaakte orale 
communicatie met de buitenwereld. Gelukkig is dit 
met het overgrote gedeelte van onze nietmeervou-
dig gestoorde doven het geval. Men kan er echter 
ook op tijd mee waarschuwen wanneer een kind 
achter blijkt te blijven, hetgeen nogal eens voor
komt. Men kan verder een kind onderzoeken dat van 
een andere school komt om na te gaan in wat voor 
klas het thuishoort, enz. enz. Omdat er ook moeilijke 

woorden in voorkomen (zie de publicatie van Uden 
1974) als "individueel", "minit ieus" e.d., zit er ook 
wel enigszins de taalontwikkeling in verwerkt, maar 
natuurlijk slechts zijdelings. Talrijke kinderen kun
nen deze woorden goed naspreken zonder te weten 
wat ze betekenen. Verder is deze test geen strikte 
spreektest, want het kind hoeft alleen maar na te 
spreken; men zou het eerder een liplees-hoor-test 
kunnen noemen. Echter kunnen wel bij dit naspre
ken eventuele spreekfouten, bv. dysartrische, dys-
fatische e.d., worden gediagnostiseerd. 

2. Op de voorschoot is deze test nog niet bruikbaar. 
Daar onderzoek ik het spreken altijd als volgt: 
- Ik vraag de leerkracht om de orale woordenschat 
van het kind. Uiteraard weet hij zelf zeer goed wat 
het kind kent, of het goed of minder goed vooruit
gaat. Ik vraag hem dan hieruit woordjes voor te 
spreken, zonder dat het kind het schriftbeeld ziet, 
dus direct van mond tot mond. Bv. bal - bal, kam -
kam etc. 
- Daarna vraag ik hem woordjes in serie voor te 
spreken, bv. kam-kam-bal, kam-bal-kam-bal etc. 
- Dan vraag ik of het kind de woordjes kan oplezen, 
zonder dat de leerkracht daarbij helpt. De woordjes 
moeten daarvoor op losse kaartjes worden geschre
ven (anders kan de plaats waar het woord in het 
schrift geschreven staat het kind te veel helpen). 
Deze losse kaartjes worden het kind door elkaar één 
voor één voorgelegd. We noteren welke woordjes 
het kind goed uitspreekt, welke fouten het maakt e.d. 
- Wanneer dit oplezen goed lukt, leggen we een 
ogen blik twee kaartjes voor het kind neer, nemen die 
weer weg en vragen het die woordjes op geheugen 
uit te spreken. Daarna bv. drie kaartjes enz. 
- Daarna vragen we met de bekende woordjes 
hoortraining te geven, eerst contrasterend de lange 
met de korte woordjes enz. enz., zoals de leerkracht 
dat (meestal) al gewend is te doen. 
- Tenslotte vragen we het kind één van de woord
jes, of eventueel een nieuw woordje, direct van 
mond tot mond, zonder het schriftbeeld te zien, te 
doen naspreken, om dit daarna zelf zonder steun op 
te schrijven. 
U ziet hoe wij hierbij proberen na te gaan of de 
gesproken taal goed gezet is. Op deze wijze kan elke 
leerkracht, ik denk hier natuurlijk vooral aan de jon
ge leerkrachten, zichzelf controleren en eventueel 
becritiseren. Immers geen enkele van deze functies 
mag bij de ontwikkeling vergeten worden. 

3. Men heeft logopedische spreek-diagnostische 
tests. Dan gaat men uit van bepaalde grondwoorden 
waarin alle fonemen en alle foneem-verbindingen 
voorkomen die Nederlands zijn. Aan de hand daar
van kan men een profiel opstellen van het spreek-
vermogen van een kind. Volgens mij is dit niet psy
chologen-werk, maar meer een logopedische ex
pertise. Deze wijze van testen echter dient m.i. wel 
degelijk te worden toegepast, speciaal als de 
spreekleerkracht een nieuw kind te behandelen 
krijgt. 
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4. Een spreek-vordering-test.Een spreektest hoeft 
niet per se een logopedisch-diagnostische test te 
zijn. Evenmin als men bij een intelligentie-test het 
kind alles hoeft te vragen, maareen soort steekproef 
van vragen gebruikt, een soort steekproef van han
delingen e.d., kunnen wij bij het spreektesten ook 
een soort steekproef toepassen, die niet compleet 
hoeft te zijn. Men moet echter zo'n test wel stan
daardiseren. Dit sluit in: 
- Dat hij discrimineert, d.w.z. dat er een verschil is 
tussen diverse leeftijden waarop men de test wil 
toepassen; 
- Dat de test betrouwbaar is, d.w.z. wanneer hij 
door A is afgenomen men ongeveer eenzelfde soort 
scores krijgt als wanneer hij door B is afgenomen, 
dat wanneer een kind er vandaag mee getest is wat 
een bepaalde score opleverde, datzelfde kind met 
deze test korte tijd later een niet al te zeer afwijkende 
score behaalt; 
- Dat de test validiteit heeft, dat het verschil van 
scores nl. voldoende overeenkomt met de ervaring 
van het alledaagse spreken van het bepaalde kind; 
- Dat men de test kan ijken, d.w.z. aangeven welke 
gemiddelde scores op bepaalde leeftijden verwacht 
kunnen worden, men eventueel percentielrangen 
kan opstellen. Men kan dan de spreekvaardigheid 
van het kind uitdrukken in een bepaalde leeftijd, of 
ook in een percentielrang van de eiqen leeftiid van 
het kind. 
De meeste tests nu die zijn opgesteld laten het kind 
teksten voorlezen. Zo heeft bv. Hudgins van de Clar
ke School 360 zinnetjes opgesteld, elk van 10 woor
den. Alle zinnetjes zijn wat betreft de spreekmoei-
lijkheden en de inhoud even moeilijk. Het dove kind 
zit tegenover 3 luisteraars, in principe mensen die 
geen doven kennen. - Hudgins gebruikte meestal 
studenten van een college in de buurt van zijn 
school. Het kind las 10 zinnetjes voor, zomaar toe
valligerwijze uit de 360 gekozen. De 3 luisteraars 
schreven op wat ze verstonden. Het gemiddelde 
aantal correct verstane woorden was de score voor 
het kind. Zo werden elkjaarof elke twee jaarzo'n 200 
kinderen van de Clarke School op hun spreken ge
test. U ziet: een enorm werk, ook om voldoende 
beoordelaars te krijgen. Een voordeel van deze 
testwijze was echter wel, dat de luisteraars het kind 
zagen, d.w.z. zijn spraak in de normale situatie 
moesten verstaan, want zoals boven is gezegd, wij 
gebruiken bij ons verstaan niet alleen maar ons ge
hoor maar ook bepaalde vormen van spraakafzien -
Thans echter wordt deze test via bandopnamen af
genomen, en zijn de "trainees", de cursisten in op
leiding in de Clarke School, de luisteraars. T.o.v. de 
kinderen is dit weer moeilijker: want dovenspraak 
alleen van de band verstaan is geen eenvoudiqe 
zaak. a 

In 1963 hebben wij met 3 "naive listeners" een 
spreek-verstaanbaarheids-onderzoek gedaan voor 
Engelse uitspraak op 4 dove Nederlandse kinderen 
als volgt: Het kind zat tegenover de Engelse luiste
raars en las een stukje Engels voor uit een leesboek 
(ieder kind zijn eigen tekst), eerst in zijn geheel 
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daarna zin voorzin. Bij dit laatste schreven de luiste
raars telkens op wat ze verstaan hadden. Deze kinde
ren haalden een woordverstaanbaarheid van 
80-90%. Het voordeel van deze methode was, dat de 
zinnen in context gegeven werden, wat de normale 
situatie meer benadert (v. Uden 1963). 

Wij zijn zoekende een ander soort spreektest op te 
stellen, waarbij het kind geen tekst hoeft voor te 
lezen. Want dit laatste geeft enerzijds bepaalde kin
deren die bij hun spreken nogal afhankelijk zijn van 
het schriftbeeld behoorlijke voordelen, maar andere 
kinderen die lijden aan dyslexie behoorlijke nadelen. 
Daarom hebben we 8 kleuren-namen uitgekozen en 
we leggen het kind een plankje voor met de 8 kleu
ren, zonder dat de naam erbij staat. Het kind moet 
die kleuren benoemen: zwart, blauw, oranje geel 
groen, bruin, wit, rood. Wij hopen hieruit een test te 
ontwikkelen die aan de bovengestelde eisen vol
doet. 

NB. Bij één van onze contacten met het research centrum te Soes-
terberg hebben wij gesuggereerd een automatische spreek-beoor-
dehngs-machine te bouwen. Men had daar nl. een apparaat ont
wikkeld, afgesteld op 17 Nederlandse woorden. Sprak men één van 
d,e 17 woorden in de microfoon, dan kwam dat er aan de andere 
kant van de machine getypt uit. Dit lukte echter niet bij alle sprekers, 
o.a. niet bij een der medewerkers met een nogal hese stem die 
ovengens volkomen verstaanbaar sprak: het apparaat gaf onver
wacht foute antwoorden. Het lijkt uiterst moeilijk zo'n machine te 
bouwen. 

Slot: 
Het is eigen aan de spraak drager van gedachten en 
vooral van liefde te zijn. Mogen wij erin slagen bo
ven alles dit soort spraak bij onze dove kinderen te 
ontwikkelen. 

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