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Ten Geleide 

In dit nummer vindt U (op één na) alle lezingen die er 
gehouden zijn op de Algemene Vergadering van de 
Vereniging ter bevordering van het onderwijs aan Do
ven op 9 maart 1979 in Lunteren. In dit Ten Geleide' 
mogen we dan ook wel iets overnemen uit de toe
spraak waarmee de voorzitter, dhr. K. Koenen, deze 
dag opende. 

We zullen niet ingaan op de penguins waarover hij 
sprak; de buitenstaander die dit combineert met de titel 
van de eerste lezing (Vreemde vogels in vogelvlucht) 
zou te gemakkelijk kunnen denken dat hij het verslag 
van een vergadering van ornithologen (In uw glossa
rium kunt U zien, dat dat vogeldeskundigen zijn) in 
handen heeft. Natuurlijk, 'Jedermann hat seinen Vogel' 
zoals de Duitsers (wel eens) zeggen, en dat geldt ook 
voor dovenonderwijzers. En ieder vogeltje zingt zoals 
het gebekt is, als het tenminste de orale methode volgt. 
Maar toch was het geen congres van vogeldeskundi
gen. 

Wel van deskundigen, zoals de voorzitter benadrukte. 
Al te gemakkelijk is men geneigd anderen, dat zijn dan 
de specialisten, als de deskundigen te beschouwen. 
Men laat te gemakkelijk het discussiëren over funda
mentele zaken aan die specialisten over. 'Het grootste 
deel van de betrokkenen bij de opvoeding van en het 
onderwijs aan dove kinderen wordt niet meer geprik
keld tot bezinning op zijn eigen werk door persoon
lijke confrontatie met de resultaten van het werk in 
andere instituten, maar men wacht op de adviezen van 
wat men noemt deskundigen, vaak zonder te beseffen 
dat men zelf deskundig is. Wel is het zo dat men zich 
veel moeite moet getroosten om deskundig te blijven... 
Daarom is het van groot belang dat een ieder de studie 
hervat of voortzet.' 
° e confrontatie met het werk van anderen werd een 
beetje mogelijk gemaakt door de video-opnamen die 
vertoond werden maar die zult U in ons blad moeten 
missen, want we hebben wel relaties met horen en 
z eggen, maar nog niet met zien. Verder kunt U alles 
wat U toen gehoord hebt nog eens dieper laten door
dringen. Van de lezing van dr. A. van Uden kunnen we 
Y zelfs een uitgebreidere tekst aanbieden dan U in 
Lunteren hebt kunnen horen. Zo zet U de studie voort. 
Een moeilijk aspekt lijkt mij, als relatieve buitenstaan

der in de voorzorg, om een goed evenwicht te vinden 
tussen ingaan op het ouderlijk beleven en de instrukties 
tot praktisch handelen.' Bij deze opmerking van drs. 
"• v.d. Helm sluiten de twee lezingen aan die gehouden 
zijn op de dag der Akoepedie in 1978 en die we ook 
m dit nummer hebben kunnen opnemen. Dhr. A. Ber-
tens schets zelfs het ideaalbeeld van het vreedzaam 
samengaan van maatschappelijk werkster en logope
dist in de hometraining. 

En in de 'Informatie van de Europese Federatie' vindt 
u een echo van dit Ten Geleide' in de oproep: 'Denk 
mee! Discussieer mee! Spui wijsheid en kennis! (of doe 
ze op!)'. 

Redaktie 

Vreemde vogels in vogel

vlucht 

Aspekten van emotionele stoornissen bij dove 
kinderen 

I De definiëring van emotionele stoornissen 
Als we het gebied dat we 'emotionele stoornissen bij 
dove kinderen' noemen, proberen te overzien, dan zijn 
de eerste vragen: 
om welke kinderen gaat het? 
en: hoeveel zijn het er? 
Het kantoor voor demografische studies van het Gal-
laudet College in Washington1 probeert ieder jaar van 
alles te tellen wat met doven te maken heeft. Eén zo'n 
variabele op hun vragenlijsten is: 'reported educatio
nally significant emotional/behavioral problems'. De 
percentages leerlingen waarvan gezegd wordt dat ze 
dergelijke problemen hebben, variëren per inrichting of 
school van 1,6% tot 28%. 
Hoe verhouden deze getallen zich nu tot die binnen de 
horende populatie? Ook dat wordt regelmatig geteld, 
en hoewel al deze studies moeilijk onderling vergelijk
baar zijn, haal ik er toch maar een aan, ter illustratie, 
alleen om duidelijk te maken dat veel problemen waar 
wij in ons veld tegenaan lopen, ook bij horende kin
deren nogal frequent voorkomen. 
Lapouse en Monk2 bijvoorbeeld gebruikten moeders als 
informatiebron: bijna de helft van de steekproef van 
schijnbaar normale kinderen tussen 6 en 12 jaar toon
de vaak angsten en woede-aanvallen; 1/3 beet nagels, 
Vj had wel eens last van nachtmerries en 10 tot 20% 
plaste in zijn bed; 10 tot 20% zoog duim of toonde 
andere tics of tekenen van spanning. De meeste onder
zoekers zijn het er echter over eens, dat veel gedrags
stoornissen slechts tijdelijke overdrijvingen van ge
wone gedragspatronen zijn. Dat lijkt gelukkig ook vaak 
bij dove kinderen het geval te zijn. 
Een ander onderzoek (Stennet)3 vond dat 5 tot 10% 
van de kinderen tussen 9 en 1 1 jaar aanpassingspro
blemen had die ernstig genoeg waren om er deskundi
ge aandacht aan te geven. Bij sommigen ging het 
vanzelf over, bij anderen niet, maar het bleek onmoge
lijk te voorspellen bij wie dat het geval zou zijn. 
De variatie in de cijfers over dove kinderen van 1,6% 
tot 28% kan natuurlijk van alles betekenen. Voor 
wat de een een emotioneel probleem noemt, kan de 
ander zijn schouders ophalen. Op dagscholen zal het 
probleem anders naar voren komen dan op internaten, 
op total-communication-scholen mogelijk anders dan 
op orale. Kortom, deze cijfers alleen al laten zien dat 
er meerdere beschouwingswijzen mogelijk zijn, ver
schillende invloeden werkzaam zijn. Daarom lijkt het 
mij, als spitsafbijter op deze dag, het beste de proble
men van verschillende kanten te belichten, meer in de 
breedte dan in de diepte. Toespitsing en precisering 
van enkele aspekten kunt U, zoals uit het programma 
blijkt, van degenen die na mij optreden verwachten. 
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Om welke kinderen gaat het? Een rondgang door de 
school waar ik werk, levert verschillende reakties op. 
Op de vragen 'Heb je kinderen met ernstige emotionele 
en/of gedragsproblemen in de klas? En, indien ja, hoe
zo? Waarom vind je dat?', worden nogal wat uiteen
lopende antwoorden gegeven. Een bloemlezing daar
uit: 
- Ja, die en die, heeft een ontzettende geldingsdrang, 
de onhebbelijkheid zich overal mee te bemoeien. Dat 
irriteert, zodat ze overal de deksel op de neus krijgt. 
- Ja, X. Dat ligt meer in het gezin, dat ze niet echt 
geaccepteerd is; die ouders geven haar altijd van alles 
de schuld; ze is schuchter durft niets te zeggen, bang 
het verkeerd te doen. 
- Ja, dwangmatig gedrag. 
- Ja, erg faalangstig, erg onzelfstandig, meeloperig, 
doet alles wat een ander doet, maar om hem aan het 
werk te krijgen moet je hem voor ieder streepje prij
zen. 
- Ja, kan niets hebben van anderen. 
- Ja, maakt geen kontakt met de anderen, kan geen 
frustraties hebben. Driftig en geniepig, gauw brood-
korsten op andermans bord gooien en dan de ruzie 
bekijken. 
- Ja, kan zich niet beheersen maar heeft achteraf spijt. 
Je moet steeds op je hoede zijn wat je zegt, steeds 
opletten of hij het aankan. (14 jaar) 
- Vier jaar, eentje waarvan ik in een jaar er niet achter 
ben gekomen hoe zijn gevoelsleven is. Wilde in 
het begin zelfs niet aangeraakt worden. 
- J a , het heeft m.i. te maken met een ander cultuur
patroon. Bij Nederlandse kinderen kom ik er meestal 
in samenwerking met thuis wel achter. 
- J a , 10 jaar, dwars, eigenzinnig, wil haar eigen gang 
gaan. Eerst, via een omweggetje afleiden, dan kan je 
pas verder werken. 
- Ja, 6 jaar, X, niet zozeer op school; thuis ontzettend 
agressief, een ontzettend lage frustratiegrens. 
- Ja, verwaarlozing. Reageert niet adequaat op een re
delijk verzoek; bij alles moet je soepeitjes bemiddelen. 
Konflikten met iedereen, overal. 
- Eigenlijk zijn het allemaal emotioneel gestoorde kin
deren, maar vaak komt het gelukkig niet tot explosie. 
Je weet niet wat er in ze omgaat, je hoopt maar dat 
het goed zal gaan. D'r is geen dove die het niet heeft, 
denk ik wel eens. Zelfs mijn meest excellente oud-
leerlingen worden dagelijks op hun ziel getrapt, 't 
Zijn net gastarbeiders of arbeiders begin 1 9-de eeuw. 
Er wordt niet naar ze geluisterd. 
Een enorm scala van verschijnselen dus, problemen 
van alle kleur, geur en grootte bij elkaar. U begrijpt 
dat het teveel van mij gevraagd is, dat allemaal te ver
klaren, laat staan op te lossen. Ik zal slechts proberen 
het wat begrijpelijker te maken door het probleem 
tegen verschillende achtergronden te plaatsen, op het 
gevaar af doublures te maken of U langs teveel open 
deuren te leiden. De titel 'in vogelvlucht' probeert ver
der tot uiting te brengen dat ik geen enkele aanspraak 
maak op volledigheid. 

Het beeld dat men thuis van het kind heeft, is lang niet 

altijd hetzelfde als het beeld dat men op school van 
het kind heeft. Dat is ook geen wonder. Het is vaak 
opvallend, dat kinderen onaangepast gedrag niet ver
tonen in iedere situatie, in iedere omgeving. Veel pro
blemen blijken persoons- of omgevingsspecifiek te 
zijn. 

Uit het gezichtspunt van de school is, in de breedste 
zin, een emotioneel gestoord kind een kind aan wiens 
behoeften niet voldaan kan worden door de gewone 
voorzieningen van de school, door stoornissen in het 
gedrag of stoornissen in het leren. Vooral op deze twee 
gebieden voldoen ze niet aan de norm. Ze kunnen ach
terlijk lijken, sociaal onhandig, onverbeterbaar, licha
melijk onhandig, emotioneel niet aanspreekbaar, wei
nig gevoelig voor een vriendelijk woord, of straf. Of 
hyperaktief, onaandachtig, afleidbaar, houden zich niet 
aan de gedragsregels die gelden binnen de groep, het 
kunnen geïsoleerde randfiguren zijn of kinderen die het 
groepsgebeuren terroriseren, ze kunnen hun impulsen 
moeilijk kontroleren, hebben soms woede-aanvallen. 
Ze zijn egoïstisch. Empathie, het mee kunnen voelen, 
het inlevingsvermogen in anderen, en het zien van het 
effekt van je eigen handelen op anderen, kan zo goed 
als afwezig zijn. Allerlei kombinaties van deze ver
schijnselen zijn mogelijk. 
Vergelijkbaar gedrag kan thuis optreden, maar omdat 
het gezin nu eenmaal een ander sociaal systeem is 
dan de school, met andere doelen, normen, een andere 
tolerantiegraad, andere onderlinge relaties, uit het 
probleem zich anders, en wordt het anders gezien. Het 
meest naar voren treden: overdreven aandacht vragen 
in al zijn varianten, jaloezie, onzelfstandigheid, slaap
problemen, de gang van zaken dwingend naar eigen 
hand proberen te zetten. Vaak gaat in de beschrijving 
van dit soort problemen veel aandacht naar de fouten 
die ouders (begrijpelijk of onbegrijpelijk) in de opvoe
ding maken (overbescherming, verwaarlozing, U kent 
het rijtje wel), maar het gaat zeker niet alleen om de in
vloed van de ouder die op het kind gericht is; de in
vloed van het gedrag van het kind op de ouder moet 
ook onder ogen gezien worden. Bijvoorbeeld: 'Mijn 
dochtertje (doof, 10 jaar) is de laatste tijd zo lusteloos, 
weinig vrolijk, gauw boos, ze wil altijd maar weten wat 
je zegt, ook al leg je uit dat ze er niets mee te maken 
heeft. Ze eist steeds maar 100% je aandacht op, doet 
niets zelf, je moet steeds met haar bezig zijn. Het 
irriteert me, soms zou ik haar wel eens goed door 
elkaar willen rammelen. Ik weet dat ze teveel eist, en 
toch heb ik het gevoel, dat ik eraan moet voldoen. Ik 
kan niets meer voor mezelf doen.' En op het advies 
'Probeer dan helder te struktureren, van zo tot zo laat 
wil mama lezen, breien of met rust gelaten worden.' 
'Dat is nu juist wat me zo irriteert. Zo dat hele vaste, 
hele precieze. Bovendien gaat ze dan recht tegenover 
me zitten, me aanstaren; bij wijze van spreken met 
de stopwatch in de hand. Dan hoef ik al niet meer; 
dan is het voor mij ook uitzitten.' Kortom, een keten 
van wederzijdse irritatie. 

Er zijn in de beschouwing van emotionele stoornissen 
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bij kinderen verschillende theoretische kaders mogelijk. 
Theorieën die ieder best een bijdrage aan inzicht kun
nen geven. Bovendien is het zo, dat je theorie ook 
goeddeels je handelen bepaalt. 

'• Als je denkt aan aspekten als prikkelbaarheid, af-
leidbaarheid, slechte impulscontrole, dan is het niet 
verwonderlijk dat er een neuropsychologische theorie 
bestaat. Ergens moet iets zijn misgegaan op neurolo
gisch niveau, misschien als gevolg van dezelfde oor
zaken die het gehoor beschadigd hebben. Deze theorie 
ziet een nauw verband tussen emotioneel en cognitief 
functioneren. 
2. Verder is er natuurlijk de psycho-analytische of 
psychodynamische beschouwingswijze. De termen 
drift, frustratie' en 'afweermechanisme' horen hierin 
thuis. Het biedt een uitvoerig en gedetailleerd mens
beeld en stelt ons in staat emotionele en gedragsstoor
nissen te zien als opgekropte, geblokkkeerde of plotse-
üng zich ontladende driften, die zich niet op de gewone 
Wijze kunnen uiten of die moeilijk gesublimeerd kunnen 
worden. Bijvoorbeeld: Hij houdt zich een hele tijd in en 
ineens, om een kleinigheid, een explosie. 
3- Verder zijn er vanuit de leertheorie verschillende 
formuleringen mogelijk. Het kind ondergaat in zijn 
socialisatie of ontsocialisatie ongetwijfeld een proces 
dat definieerbaar is in termen van 'vormen' (shaping), 
terwijl het regiem van ouderlijke goed- en afkeuring 
'angzaam verandert m.b.t. de strengheid van de eisen 
die tijdens de ontwikkeling van het kind worden ge
steld. Het is duidelijk dat de handelingen van-een kind, 
of die nu sociaal of asociaal zijn, door de manier van 
reageren van anderen versterkt worden, geleerd wor
den. Maar hoeveel dat nu precies is, is onduidelijk. 
4. Ook de social learning theory is van toepassing; die 
l s gegroeid uit een synthese van psycho-analyse en 
leertheorie. De kinderlijke afhankelijkheid als de bron 
van haast alle socialisatie (ze moeten wel want ze zijn 
afhankelijk.), de langzame ombouw van agressie naar 
sociaal aanvaardbaardere vormen hiervan, het ver
schijnen van verschillende volwassen gedragspatronen 
door angst voor straf, door identificatie met belangrijke 
volwassenen en door imitatie van dezen en van be-
'angrijke anderen in de omgeving. De resultaten van 
onderzoek met betrekking tot de opvoedingsstijl van 
ouders, passen uitstekend in deze theorie. Bijvoor
beeld: het is duidelijk dat agressiviteit van ouders ver
band houdt met grotere agressiviteit bij het kind en dat 
vooral als er sprake is van lichamelijke straf. In termen 
van de theorie: ouders bieden het kind een model, een 
model dat door het kind wordt geïmiteerd; het kind 
ziet niet anders. Het is best mogelijk dat deze theorie 
voor het dove kind het vruchtbaarst zal blijken. Het is 
toch zo, dat het dove kind bij uitstek een kind is dat 
door voorbeelden, door imitatie leert. 

Maar je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn om de 
verworvenheden en kennis van deze theorieën zonder 
meer op het dove kind toe te passen. Maar omdat ik 
weinig anders heb, zult U me het vanochtend vaak 
horen doen. 

II De oorzaken 
Het dove kind is in zijn ontwikkeling extra bedreigd, 
extra kwetsbaar. Er zijn vier belangrijke bedreigingen 
die het voor het dove kind extra moeilijk maken door 
de voor iedere mens normale ontwikkelingscrisissen 
heen te komen. (Kennedy)4 1. Negatieve ouderreakties 
op het doof-zijn van het kind. 2. Excessieve beperking 
door de ouders van de bezigheden van dat dove kind; 
ook wel overbescherming genoemd, maar net zo goed 
als een vorm van verwaarlozing te zien; het is een te
kortschieten in het voldoen aan de wezenlijke behoef
ten van het kind. 3. De communicatiemoeilijkheden. 4. 
De vervreemding van gewoon horende leeftijdsgenoten 
en anderen. Deze faktoren zullen we in verschillende 
variaties in de rest van mijn verhaal weer tegenkomen. 
We zullen nu proberen een paar ontwikkelingslijnen 
van het kind te volgen en pogen in ieder geval een ge
deelte van antwoord te geven op de vraag: hoe komen 
die emotionele stoornissen tot stand? Op welke punten 
kun je nu die extra kwetsbaarheid van het dove kind 
aanwijzen? Hoe is het dove kind meer at risk? 
Je kan een risikodrager zijn voor bepaalde stoornissen 
op grond van aanleg, lichamelijke dispositie (bijvoor
beeld de neiging om psychosomatisch te reageren) en 
aan de andere kant door stress-trauma: schadelijke 
invloeden van de omgeving. 

In de beoordeling van risk, van die extra kwetsbaarheid, 
is het belangrijk aandacht te besteden aan de verschil
lende typen risk, verschillende soorten bedreigingen 
van de normale ontwikkeling. Er zijn erfelijke risiko-
faktoren. Er liggen risikofaktoren in de constitutionele 
dispositie (aktie- en reaktiepatronen). Er zijn high risk 
omgevingen (gezin, inrichting, armoede). Er zijn high 
risk situaties en ervaringen (scheiding, hospitalisatie, 
ziekte en andere psychologische traumata) en risiko-
dragende stadia in de ontwikkeling (kritische perioden 
en kritische fasen, bijvoorbeeld de koppige leeftijd: the 
terrible two's). Deze verschillende risikofaktoren heb
ben vaak een onderling versterkende invloed, cumulatie 
van deze faktoren kan veel verklaren van scheefgroei 
in de vroeg-kinderlijke ontwikkeling. 
We zullen de ontwikkeling niet volgen van de wieg tot 
het graf. We slaan voor het gemak de baarmoeder 
over en beginnen meteen met het eerste levensjaar. 
Het eerste levensjaar. De baby is voor de vervulling van 
zijn behoeften helemaal op de omgeving aangewezen. 
De normale moeder (die in het Amerikaans the good 
enough mother heet) voorziet haar kind van prikkels 
op ieder gebied, maar waakt ervoor dat deze prikkels 
niet een onverdraagelijke intensiteit bereiken. Ze ver
schaft dus bevrediging en veiligheid. Die prikkels liggen 
op ieder terrein. In het eerste jaar staat natuurlijk de 
lustvolle orale bevrediging centraal. Maar het kind 
heeft ook behoefte aan tactiele prikkels. (Geknuffelde 
kinderen worden groter dan niet geknuffelde.) Wat be
treft de behoefte aan warmte bestaan er van het begin 
af al sterke individuele verschillen: sommige kinderen 
tonen geen merkbaar gevoel van onlust als ze koud en 
nat zijn, andere wel. Ook visuele en akoestische prik
kels zijn nodig voor een normale ontwikkeling van het 
kind. 
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Een groep dove kinderen heeft als eerste kennismaking 
met de wereld de couveuse, d.w.z. minder lustvolle 
orale bevrediging, minder tactiele prikkels, onderprik
keling in het algemeen. In 1960 vergeleek Levine5 

baby'tjes die elektrische schokjes gehad hadden (Vraag 
me niet waarom en hoe sterk; ik heb het ook uit de 
derde hand.) met baby'tjes die geen elektrische prik
keling (dat is een leuker woord) hadden ondergaan 
maar die ook niet gemanipuleerd waren. De niet-ge-
schokte, niet-gemanipuleerde hadden als volwassenen 
meer emotionele stoornissen, zodat - zo konkludeert 
hij - afwezigheid van ervaringen in de vroege jeugd 
ernstiger lijkt dan stress-ervaringen in die periode. Ja, 
zegt hij, je hebt zelfs een zekere behoefte aan stress in 
die ti jd, om frustratie-tolerantie te ontwikkelen. 
Een ander aspekt van de couveuse-situatie kan al de 
eerste verstoring van de moeder-kind-relatie zijn. Er is 
vrij veel couveuse-onderzoek gedaan. Zo observeerde 
men het gedrag van moeders die hun kind vanaf het 
begin verzorgden en vergeleek dat met moeders die 
dat niet hadden kunnen doen. Men volgde ze twee jaar. 
Een duidelijke conclusie was: moeders van kinderen die 
voldragen geboren waren, lachten meer naar hun kind 
en hadden er nauwer en meer lichamelijk kontakt mee 
dan moeders van couveuse-kinderen. Dus nog na twee 
jaar. Een verstoring in de relatie dus al, die indien daar 
door het verdere gebeuren nog op wordt ingespeeld, 
een bijdrage kan leveren aan latere moeilijkheden. 

En als die kinderen er nu eenmaal zijn, dan verschillen 
ze al vanaf de geboorte. Thomas, Birch e.a.6 volgden 
vanaf de geboorte 128 kinderen intensief, speciaal om 
te zien of vroeg-kinderlijke verschillen in verband waren 
te brengen met latere gedrags- of emotionele stoornis
sen. Een belangrijk verschil dat ze waarnamen was de 
mate van aktiviteit van de kinderen. Dit zou een aange
boren patroon zijn. De extremen 'heel aktief'-'weinig 
aktief' bleken redelijke voorspellers voor kinderen die 
later ontremd of juist te geremd waren in hun uitingen. 
(We herkennen dat in het ouderlijk gezegde: 'Het is 
altijd een druk kind geweest', vaak gevolgd door: 'net 
als zijn vader'.) Je zou kunnen zeggen dat kinderen bij 
de geboorte al gedragsstijlen hebben, gedragsstijlen 
die uit de hand kunnen lopen maar dat vaak ook niet 
doen. Niet ieder kind dat bij de geboorte als risiko-kind 
werd aangemerkt, ontspoorde later. Het viel de onder
zoekers op dat die drukke kinderen waarvan de ouders 
een hoge tolerantie voor 'moeilijk' gedrag hadden, min
der duurzame problemen hadden. Aan de andere kant 
bleken rustige, weinig eisende kinderen met kalme, 
weinig aktieve ouders soms gedragsstoornissen te ont
wikkelen, die in verband werden gebracht met het ne
geren van hun te voorzichtig naar voren gebrachte 
rechtmatige eisen. Zo zijn noch de eigenschappen van 
de ouders, noch het temperament van het kind onaf
hankelijke invloeden op de kinderlijke ontwikkeling: 
het moet wat op elkaar passen. De beste manier om 
om te gaan met het ene kind kan dus best de slechtste 
manier van omgang zijn met een kind van een ander 
temperament. De meeste kinderen, ook de dove, zijn 
gelukkig nogal aanpasselijk, maar het kind dat zich 

moeilijk aanpast, (en dat is vaak al heel jong te zien, 
bijvoorbeeld hoe het reageert op geruststelling, hoe op 
afleiden) loopt een hoog risiko van gedragsstoornis 
bij veel variëteiten van ouderlijke zorg. 
Het temperament van het kind en de opvoedingsstijl 
van de ouders moeten een beetje op elkaar passen. 
Dit is nu net weer moeilijk, die natuurlijke greep op 
elkaar, als je bezig bent met het verwerken van het 
hebben van een gehandikapt kind. 
Er wordt wel onderzoek gedaan over hoe die verschil
lende risikofaktoren op elkaar ingrijpen. Zo bracht 
Cameron7 een negental kind-variabelen (aktiviteits-
niveau, reaktie op nieuwe prikkels, aanpasselijkheid, 
stemming, afleidbaarheid, doorzettingsvermogen) van 
3-jarige kinderen in verband met oudervariabelen als: 
warmte, hoeveelheid konflikt met betrekking tot de op
voeding, strengheid. Na twee jaar deed hij dit weer. 
Het vermogen zich aan nieuwe situaties aan te passen, 
scheen het belangrijkste slachtoffer bij die ouders die 
beoordeeld werden als: afkeurend, intolerant, ver
werpend, of die veel ruzie hadden over hoe het kind 
moest worden opgevoed. Maar er bleek ook een varia
bele te zijn die werkte als een tweesnijdend zwaard: de 
strictness-variabele. De ouders die hoog scoorden op 
deze variabele, die de kinderen minder hun zin gaven 
als ze zeurden (over het algemeen dezelfde ouders die 
ook goedkeurender en accepterender waren), hadden 
jongetjes die zich beter aanpasten tijdens de zgn. kop
pige leeftijd van twee jaar, maar meisjes die minder 
doorzettingsvermogen hadden op de leeftijd van onge
veer vijf jaar. Consequent zijn kweekt aanpasselijke 
tweejarige jongetjes en vijfjarige meisjes met weinig 
doorzettingsvermogen. Dit soort relaties doet je weer 
beseffen dat er een nauwkeurige analyse van de reaktie-
wijzen van het kind en van de opvoedingsstijl van de 
ouders nodig is, voordat je met je opvoedingsadviezen 
kunt komen. We moeten ons oordeel opschorten: de 
superaangepaste tweejarige, onder het regiem van zijn 
strenge ouders, kan twee jaar later stikken onder dat
zelfde regiem. 

In het begin heeft moeder een bijna intuïtief gevoel 
voor de noden en behoeften van de kleine. Het kind 
wordt ouder, die behoeften worden gedifferentieerder 
(niet alleen maar zuigen, maar ook pakken, manipu
leren, spelen). Het wordt dan moeilijker om die behoef
ten te herkennen, laat staan te bevredigen. Dit wekt 
frustraties op die voor de ontwikkeling van het kind 
noodzakelijk zijn. Het kind wordt gedwongen zichzelf 
in te spannen om meester te worden over de situatie. 
Zo zijn bevrediging geven en bevrediging onthouden 
beide noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling. 
Het blijkt dat voor ouders van een gehandikapt kind, 
een kind dat moeilijk ter wereld gekomen is, of 
anderszins duidelijk een risikodrager is (denk aan rubel
la bijvoorbeeld), het op basis van hun eigen psychische 
en tussenmenselijke problemen vaak moeilijk is om 
dit evenwicht tussen bevrediging geven en frustreren 
te vinden. Ze komen gemakkelijker tot een van de 
extremen: verwerping of overbescherming. De tand-
wieltjes van 'eigenschappen van het kind' en 'daarop 
ingaan van de ouders' knarsen veelvuldig. Vaak krijgen 
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ze het later op hun brood: wat betreft de overbescher-
ming (een woord dat je tussen haakjes nooit tegen 
ouders moet gebruiken). Het is nu eenmaal gemakke-
Itjker om een kind tegen het einde van zijn eerste le
vensjaar aan frustratie te wennen dan een kleuter. Zo 
ken ik een mevrouw die bij de specialist kwam omdat 
ze dacht dat er met haar rechterschouder iets ernstigs 
was. Het bleek een chronische verrekking te zijn. Vele 
malen per dag zette zij haar stevige vijfjarige weer 
rechtop nadat hij zich trappelend had laten vallen als hij 
zijn zin niet kreeg. 
Neuhaus8 deed een onderzoek met beoordelingsscha-
len en vragenlijsten waarin bleek dat de emotionele 
aanpassing van dove kinderen en pubers nauw samen
hing met positieve ouderlijke attitudes ten aanzien van 
de kinderen. Hoewel je je bij zo'n onderzoek, waar 
alleen een relatie wordt gelegd, best mag afvragen 
wat nu de kip en wat het ei is, is het toch nuttig om 
wat van de ouder- en gezinsdynamiek rond dat gehan-
dikapte kind te weten. 
Daarover bestaat een bloeiende literatuur. Als je te 
horen krijgt dat je kind doof is, hangt de reaktie van 
veel dingen af. Het maakt veel verschil of het betreffen
de gezin in een stabiel of wankel evenwicht verkeert, -
wat de al dan niet bewuste verwachtingen waren ten 
aanzien van dat kind. Shock, angst, woede, depressie 
zijn woorden die je tegenkomt. 
^|J die een psycho-analytisch kader op deze verschijn
selen toepassen, vinden dat de psyche op een dieper 
niveau haast altijd een irrationele woede ten aanzien 
van het kind ervaart. Het is een bedreiging voor je 
gevoel van eigenwaarde. Deze woede ten aanzien van 
zo n kleintje kan zich (bij de meeste mensen) niet uiten, 
wordt weggedrongen en komt bijvoorbeeld als een 
depressie weer naar boven. 
Hier weer een duidelijke at-risk-faktor voor de emotio
nele ontwikkeling van het dove kind. In een tijd die zo 
belangrijk is voor zijn verdere ontwikkeling, waarin de 
fundamenten worden gelegd van het vermogen relaties 
te leggen en te onderhouden met medemensen, in die 
tijd zijn vaak de belangrijkste mensen, die als model 
hiertoe dienen, teveel bezig met zichzelf om hier een 
ontspannen rol in te kunnen spelen. Hier moet tijdig 
aandacht aan worden besteed, anders kan het jaren 
duren. 
'n deze gedachtengangen ligt m.i. vaak wel een erg 
freudiaans accent op de moederfiguur, alsof die alléén 
de affektieve specialiste zou zijn. Waar het om gaat is 
dat er in ieder geval gelijktijdige (emotionele) inter-
akties zijn, dat er een wisselwerking ontstaat tussen 
een persoon met een bepaald karakter en het kind met 
het zijne. Dus vergeet vader niet: of misschien is oma 
wel vaker thuis. 
Arnold Rothstein9 is aan de Lexington School for the 
Deaf bezig met een Preventive Mental Health Program. 
Hij zegt er dit van: ouders proberen hun gevoel van 
woede vaak te kompenseren door het kind frustraties 
te besparen. Zo ziet hij vaak ouders die onmogelijk 
nee tegen hun dove kind kunnen zeggen, die niet op 

een liefdevolle manier het kind zijn grenzen duidelijk 
kunnen maken, waardoor het kind te weinig zelfkon-

trole krijgt. Hij went eraan dat hij op magische wijze 
zijn zin steeds krijgt en leert niet wat hij zelf wel of niet 
zou kunnen doen, of hoe hij zichzelf zou kunnen in
spannen. Als dat ineens stopt, kan er ik weet niet wat 
gebeuren, in ieder geval geen rustige, ontspannen 
emotionele interaktie; meestal grote heibel. Aan het 
andere eind van het spektrum ziet Rothstein ouders 
die door dat defekte kind zo aangetast zijn in hun ge
voel van eigenwaarde, dat ze zoveel mogelijk moeten 
ontkennen. De mensen die denken dat de psycholoog, 
de meester, het gehoorapparaat of God (niet nood
zakelijk in deze volgorde) het wel zal oplossen. Deze 
mensen hebben vaak ontzettend hoge verwachtingen, 
maar kunnen ook als het mis gaat ineens een stuk lief
de terugtrekken. 
De diagnose van doofheid geeft vaak een krisis in het 
gezin. In de al bijna gevleugelde woorden van een van 
de maatschappelijke werksters van diezelfde Lexington 
School: 'Als doofheid wordt vastgesteld, lijkt het of de 
ouders e/kaar niet meer horen.' Nemen we als voor
beeld Jan, 9 jaar oud. 
A/gemene indruk tijdens psychologisch onderzoek: 
Onrustig en nerveus kind. Ook lichamelijk een nerveuze 
konstitutie. Jan wordt snel boos als iets niet gaat zoals 
hij het wi l . Zet een chagrijnig gezicht, wordt weiger
achtig, sluit zich af voor kontakt. De basis van deze 
manier van doen lijkt faalangst. Hij is erg onzeker over 
zijn eigen funktioneren. Hij wil steeds bevestiging. 
Tijdens de middagzitting blijkt dat hij ook tot rustiger, 
zekerder handelen in staat is; hij is dan ook opener, 
goed te spreken. 
Persoonsbeeld: De emotionele ontwikkeling van Jan 
baart zorgen. Uit gesprekken met ouders en onderwijs
gevenden komt het volgende naar voren. Jan's ouders 
vinden het nog steeds erg moeilijk om te verwerken 
dat ze een doof kind hebben. De manier waarop vader 
zich daaraan aanpast is: hij is dan wel doof maar verder 
moet hij groot, flink en jongensachtig zijn. (Jan mocht 
bijvoorbeeld nooit huilen bij pijn; later: een periode van 
sterk huilen bij de geringste aanleiding.) Moeder is het 
nooit eens geweest met deze stijl van opvoeden, heeft 
veel van de hardheid willen verzachten. Gebrek aan 
eenduidigheid en duidelijkheid in de opvoeding heeft 
ervoor gezorgd dat Jan (in ieder geval voor een deel) 
geleerd heeft zijn zin door te drijven door middel van 
ongewenst gedrag, bijvoorbeeld schreeuwen. Het te 
hoge eisen stellen heeft zeker Jan's nerveusiteit ver
sterkt. Het is nu zo dat hij van zichzelf ook met alles de 
grootste, beste, de eerste moet zijn. Een norm waar hij 
zeker niet altijd aan kan voldoen, wat weer faalangst 
oproept, die hij niet wil laten merken (dat is niet groot), 
zodat het afvloeit in nerveusiteit en driftbuien. 
In verschillende kontakten is ons advies altijd geweest 
(ten aanzien van de ouders): 

- één lijn in de opvoeding nu te brengen: duidelijk en 
consequent hoeft niet hard en veeleisend te zijn. 
Vaste regels. 

- zorgen dat ongewenst gedrag niet beloond wordt (zo 
mogelijk liever negeren dan straffen): het is uiterst ver
leidelijk om maar toe te geven of te straffen als hij 
gilt, vooral als er omstanders zijn. 
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- Het werkt niet, want vader wil een dergelijke aanpak 
niet en moeder kan het niet zonder zijn hulp. 

Op school zou vooral gelet kunnen worden op aspekten 
van het socialisatieproces: 
- samen met anderen wat doen; 
- spelletjes (tegen je verlies kunnen, op je beurt wach

ten); 
- Zou hem duidelijk te maken zijn, dat iets fout doen 

niet erg is? Dat je daarvan leert? Dat je rustig nog een 
keer mag proberen? 

Nu wat over een volgende risikofaktor, de rol van het 
geluid in de vroegkinderlijke ontwikkeling. 
Al in de moederbuik heeft geluid effekt op het kind, 
bijvoorbeeld schrikken bij harde geluiden. Als het ho
rende kind aan de koesterende boezem ligt, wordt de 
troetelende stem al snel met dit gevoel van veiligheid 
geassocieerd. Al na een paar weken kan een huilende 
baby gesust worden alléén door de stem van moeder 
op afstand. Het stemgeluid als drager van emoties is 
dus al heel vroeg erg belangrijk. Hier valt het dove kind 
al uit de boot en wordt de natuurlijke overdracht van 
emoties bedreigd. Later als het kind rondkruipend wat 
zelfstandiger probeert te worden, kan het gerustgesteld 
worden door het geluid van de ongeziene moeder in de 
kamer ernaast bijvoorbeeld. Dit gebeurt zo rond de 
acht maanden. Rond deze tijd beginnen de ouders ook 
als persoon betekenis te krijgen. Moeder is als breng
ster van bevredigingen niet zonder meer door anderen 
te vervangen. Ze worden bang voor vreemden. Bij 
horende kinderen duurt deze periode, de zogenaamde 
8-th month anxiety, meestal maar kort. Kinderartsen 
zijn er attent op dat ze kinderen als het even mogelijk 
is in deze tijd niet opnemen in een ziekenhuis. Ook deze 
hindernis is voor het dove kind moeilijker te nemen, 
doordat het niet op afstand gerustgesteld kan worden. 
Ook begint zo rond de acht maanden de ren langs dok
toren en audiologische centra, met mogelijke ouder-
reakties als die ik hiervoor heb proberen aan te duiden. 
Het is duidelijk dat het dove kind niet zoals een horend 
kind ingebed is in de externe affektieve baarmoeder 
van zijn ouders en meer alleen is. Zo zijn veel emotio
nele problemen terug te voeren op de een of andere 
vorm van scheidingsangst van het kind, scheidings
angst die bijvoorbeeld in kombinatie met overeisen 
later of verwaarlozing kan zorgen voor affektief slecht 
aanspreekbare kinderen. Symptomen als bij ouders 
willen slapen, met tegenzin van huis gaan, maar ook 
extreem aandacht vragen, kunnen hier hun bron vin
den. Van Uden vat deze problemen samen onder de 
treffende naam verlatenheidssyndroom. 
Het is belangrijk dat in het eerste levensjaar van het 
kind in de voornaamste (affektieve) behoeften wordt 
voorzien, - dat er een persoonlijke relatie met iemand 
is ontstaan, - dat je de ervaring hebt opgedaan dat 
volwassenen te vertrouwen zijn, dat ze terugkomen als 
ze weg zijn, dat ze terugkomen als ze weg zijn. Dan kun 
je als kind een soort emotioneel-kognitieve basis ont
wikkelen waarop verdere ervaringen en ontwikkelingen 
steunen. Erikson noemt dit basic trust. We kunnen er 
donder op zeggen, dat bij veel dove kinderen niet zo'n 
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stevig fundament aanwezig is. 

Die scheidingsangst geeft me de kans om iets te zeg
gen over het verband tussen emotionele en kognitieve 
ontwikkeling. Het kind ontwikkelt zich toch mooi als 
een geheel. Ik neem aan dat het Seminarium voor 
Orthopedagogiek U met het werk van Piaget vertrouwd 
heeft gemaakt. Het kind integreert zijn kijk op de we
reld in zogenaamde schema's. Nieuw geleerde zaken 
aktiveren voorgaande schema's. Bijvoorbeeld objekt-
permanentie: een kind van ongeveer vier of vijf maan
den volgt een autootje met de ogen. Als het onder een 
kussen verdwijnt, gedraagt het kind zich alsof het denkt 
dat het er niet meer is. Later gaat het het autootje pas 
onder het kussen zoeken: het kognitieve schema van 
objektpermanentie heeft zijn intrede gedaan. Idem met 
personen, bijvoorbeeld moeder. Het kind moet bij wijze 
van spreken nog leren snappen, dat moeder er nog is 
als ze onder het 'kussen' verstopt zit. Persoonsperma-
nentie, een kognitief-emotioneel schema. Het is een 
aantrekkelijke, zij het onbewezen gedachte, maar best 
leuk even als tussendoortje, dat je misschien wat aan 
de scheidingsangst van deze kinderen kan doen door 
objekt- en persoonspermanentie opzettelijk(er) te oefe
nen, bijvoorbeeld door kiekeboespelletjes. 
Kognitieve en emotionele processen staan in nauw 
verband; affekt en leren zijn eigenlijk niet te scheiden. 
Hoe neemt het kind zijn wereld waar? Haalt het de 
prikkels die wij het toesturen om zijn gedrag te regu
leren er wel uit? Centraal in de meeste theorieën van 
psychopathologie staat het begrip 'anxiety', angst, 
spanning. Angstige spanning desorganiseert de waar
neming en het bewustzijn van het kind, vermindert de 
mogelijkheid tot een juist taxeren van de situatie (reali
ty testing), maakt het kind minder in staat te kiezen 
tussen alternatieve gedragswijzen; en zie: hij doet het 
wéér. 

Bij het horende kind gaan taal en spraak, naarmate 
de ontwikkeling voortschrijdt, een steeds grotere rol 
spelen. Zo is bij een kind van 15 - 18 maanden heel 
gemakkelijk gedrag uit te lokken op enkel verbale in-
strukties, zoals: klap in je handen, trek je sok aan. Maar 
in die tijd is de remmende funktie van taal nog niet 
goed ontwikkeld: als je een kind van bijna twee jaar 
instrukties geeft om zijn sok uit te trekken, terwijl hij 
die juist aan het aantrekken is, dan lukt het nog niet; je 
instrukties kunnen de al begonnen handeling niet meer 
veranderen. De handeling is nog dominant. Eerst ont
wikkelt zich de initiërende funktie, dan de remmende 
funktie, dan pas de regulerende funktie: 'Als de bel 
gaat, doe dan de deur open' (Luria)10. 
Het zou vreselijk interessant zijn te weten hoe dit met 
het gebaar zit en met de aanraking. Hoe verbiedt een 
dove ouder van een doof kind dat kind iets? Ontwikke
len de initiërende, de remmende en de regulerende 
funktie van de non-verbale kommunikatie zich wezen
lijk anders dan de verbale? Het is duidelijk dat we weer 
op het gladde ijs van het vertalen van de horende naar 
de dove zitten; misschien gaat het allemaal wel heel 
anders. Voorzover we over verbale taal en spraak spre-



ken, kunnen we ons echter voorstellen dat deze hele 
ontwikkeling bij het dove kind ernstig vertraagd, zo 
met door de war is, dat de regulerende funktie van 
taal en spraak op gedrag veel en veel later tot stand 
komt. Zowel de regulerende funktie van eigen interne 
spraak, als die funktie van de spraak van de opvoeders, 
komt later op gang. Zo blijven dove kinderen langer 
afhankelijk van de direkte prikkelkonstellatie, kunnen 
ze hun aandriften en handelingen moeilijker remmen. 
L f n g niet iedereen heeft genoeg inventiviteit en ener
gie om dit probleem op niet-verbale wijze aan te pak-

en; daarin kunnen we waarschijnlijk veel van dove 
ouders van dove kinderen leren. Ook in deze zin heeft 
net dove kind dus meer kansen op ontsporing. 
Freudiaans uitgedrukt, en dat geldt eigenlijk tijdens 
grote delen van de ontwikkeling van het dove kind: 

et kind kan zijn driftmatige, instinktieve manier van 
reageren minder op een symbolisch niveau verheffen. 
Bijvoorbeeld zijn orale agressie (bijten, schreeuwen) 
n |et sublimeren tot, kanaliseren in: schelden of (later) 
Polemiseren. Daarmee blijven slechts twee mogelijk
heden open: opkroppen en neurotisch worden of, al 
w e n onaangepast, slechts op lichamelijke manier je 
agressie tot uiting brengen, ongeremd psychopathi-
rorm of neurotisch geblokkeerd. 

Geen uiteenzetting, zelfs een 'in vogelvlucht', over 
emotionele en gedragsproblemen is volledig zonder 
opmerkingen over het 'self-concept', het beeld dat men 
van zichzelf heeft. Hoe zien en voelen deze kinderen 
zichzelf? We weten het niet. Mensen nemen in een 
variëteit van psychologische situaties gedrag aan dat 
net beeld dat ze van zichzelf hebben ze ingeeft. Het 
extreem faalangstige kind bijvoorbeeld moet ergens een 
'dee van zichzelf hebben 'Dat kan ik niet', 'Dat gaat 
m i s met mij ' of 'Daar ben ik niet de beste in' ; een idee 
oat m bepaalde, maar gelukkig niet alle, situaties zijn 
handelen bepaalt. (In dit geval is dat vermijdings- of 
steunzoekend gedrag.) Gedrag dat het beeld dat de 
ander van het kind heeft weer bevestigt, waarmee de 
eeuwige cirkel weer gesloten is. 
Een manier van benaderen is: proberen dit gevoel wat 
minder algemeen te maken. Ze beoordelen de situatie 
met goed. Deze kinderen moeten in een situatie funk-
tioneren die ze in staat stelt veranderingen, verbe
teringen in hun gedrag, in hun niveau van funktioneren 
te zien, en waarin ze hulp krijgen om die veranderingen 
te evalueren. ('Zie je wel, nog een keer proberen ... veel 
beter.) 

Over het zelfbeeld van het dove kind bestaat een kleine 
"teratuur (Garrison)11. Het onderzoek is echter over het 
algemeen te weinig situatie- en persoons-specifiek. 
Situatie-specifiek: het kind kan een heel ander beeld 
hebben van zichzelf op spraakles of gym, in klas of 
°P plein. Persoons-specifiek: het kind kan zichzelf heel 
verschillend ervaren in relatie tot leerkracht, ouders of 
andere dove kinderen. 
Het zelfbeeld, en daar ligt de relatie met het voorgaan
de, ontwikkelt zich vanuit de eerste ervaringen die het 
kind met zijn omgeving heeft, vooral de interpersoon-
'ijke relaties. Zo'n beeld kan dan bijvoorbeeld samen

gevat worden (denk aan het voorgaande): 'Als ik maar 
genoeg krijs, krijg ik mijn zin.' 
De ontwikkeling van een gezond zelfbeeld wordt bij 
dove kinderen op drie manieren bedreigd: 
- te weinig interaktie met de sociale omgeving (erva-

ringsaspekt) 
- te weinig taal-feedback uit deze omgeving 
- te weinig volwassen doven om zich mee te kunnen 

identificeren (Denk aan de dove kinderen die schijnen 
te denken dat ze als volwassenen zullen kunnen ho
ren.) 

Het beeld dat dove kinderen van zichzelf hebben werd 
door Craig12 bestudeerd. Hij vergeleek het oordeel dat 
dove 9 - 12-jarigen over zichzelf hadden, met het 
beeld dat groepsgenoten van ze hadden. Konklusie: 
de zelfwaarneming van dove kinderen is veel minder 
accuraat dan die van horende kinderen. Ze vinden 
zichzelf veel beter, populairder, slimmer dan hun om
geving (bijvoorbeeld groepsgenoten) ze vindt, in insti
tuten nog erger dan op dagscholen. Naar kontakten 
met volwassen doven ons leren is de val van deze 
hoogte, na de schooltijd, des te harder. 
Een heel ander verhaal, hoe positief een gunstig zelf
beeld kan werken. Joiner, Erikson en anderen13 be
studeerden een deelgebied van die zelfwaarneming: 
relatie tussen wat de kinderen zelf denken dat ze ken
nen, én het niveau van hun schoolvorderingen. Resul
taat: een maat van zelfbeoordeling, van waartoe de 
leerlingen zich in staat achtten, was een betere voor
speller van het later behaalde schoolse didaktische 
niveau dan I.Q.-maten, zowel voor horende als voor 
dove adolescenten! 

De beoordeling van deze studies is moeilijk, er wordt 
immers steeds taal (in dit geval in de vorm van vragen
lijsten) gebruikt om erachter te komen, wat dove kin
deren van zichzelf en anderen vinden. Ik haal ze toch 
aan, omdat ze illustreren hoe belangrijk het beeld dat 
iemand van zichzelf heeft, zijn persoonlijke beleving, 
is voor zijn totale funktioneren. 

I l l Wat te doen? 
Ik ga nu over naar ons laatste hoofdstukje: Wat te 
doen? Kontakt en kommunikatie zijn natuurlijk de be
langrijkste steekwoorden als je iets met iemand wilt 
doen. Omdat ik kan verwijzen naar de volgende spre
kers, slechts fragmentjes. 
'Wat te doen?' valt uiteen in twee delen: preventie, die 
we met een cynicus kunnen definiëren als dat wat an
deren vóór ons hadden moeten doen, en behandeling. 
Blijkt het in de horende wereld mogelijk om ouders en 
kinderen met vergelijkbare problemen door te verwij
zen naar bijvoorbeeld een M.O.B., wij (scholen, institu
ten, audiologische centra) zullen het, zo goed en zo 
kwaad als het kan, zelf moeten doen. 

Wat betreft de behandeling: Er zijn een heel scala van 
interventies mogelijk: gezins-, gedrags-, speltherapie. 
Het accent zal liggen op die faktoren die veranderbaar 
zijn, die het ongewenst gedrag op dit moment in stand 
houden. Veelal zullen de uit de psychotherapie voor
handen zijnde technieken aangepast moeten worden 
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voor en uitgeprobeerd op onze populatie. 

Preventie is voor U als onderwijzers een belangrijker 
aspekt. Sinds het pionierswerk van de Ewings in Enge
land is de ouderbegeleiding op gang gekomen. Zij leg
den de accenten daarbij op kommunikatie, auditieve 
training, linguïstische ontwikkeling. 
Nu heeft zo langzamerhand deze ouderbegeleiding een 
bredere basis: ook de onderkennings- en verwerkings
processen vinden daarin een officiële plaats en ook de 
sociaal-emotionele aspekten van de vroegkinderlijke 
ontwikkeling. De behoefte van ouders en kind aan 
onderdelen van dit pakket zal individueel verschillend 
zijn. 
Een moeilijk aspekt lijkt mij, als relatieve buitenstaan
der in de voorzorg, om een goed evenwicht te vinden 
tussen ingaan op het ouderlijk beleven en de instrukties 
tot praktisch handelen. Je kan sommige ouders zo 
overweldigen met voorschriften voor auditieve, taal-, 
lipleestraining, dat ze zich niet in staat voelen om maar 
iets te doen. Aan de andere kant hebben veel mensen 
om over twijfel en schuldgevoel heen te komen be
hoefte aan aanzetten tot eenvoudig praktisch handelen. 

Het is verheugend te zien hoe er, in de vijf jaar dat ik 
op een dovenschool kom, meer aandacht is gekomen 
voor het dove kind als totale persoon. Moest er op het 
kongres van '73 nog opgeroepen worden om meer 
aandacht te geven aan sociale en emotionele taal, nu 
is het belang daarvan mijns inziens tot verreweg de 
meeste mensen die met doven te maken hebben wel 
doorgedrongen. 
Om het belang hiervan nog eens te illustreren, de re
sultaten van een onderzoek van Lewis14. Hij vond dat 
onder dove leerlingen ( 8 - 1 6 jaar) de beoordeling van 
de persoonlijke rijping door de leerkrachten in positief 
verband stond tot een onafhankelijke maat van de 
orectische (sociaal-emotionele) woordenschat van de 
leerlingen. Dus: grootste sociale-emotionele woorden
schat - het rijpst, het meest volwassen, het beste in
zicht in zichzelf, het beste inzicht in zijn of haar relaties 
met anderen. Dit aangetoond verband onthult natuur
lijk ook niet, wat het eerst was, de kip of het ei. 
Komen veel van deze aspekten nu onopzettelijk aan de 
orde, je kan je ook voorstellen dat het opzettelijker aan 
de orde komt, als deel van het schoolwerkplan. Dat 
doen ze bijvoorbeeld op The Montreal Oral School for 
the Deaf15. Ze pasten voor doven een al bestaand pro
gramma voor affektieve vorming aan, 'The Magic Cir
cle'16, dat erop gebouwd is voor regelmatige interakties 
met leeftijdsgenoten te zorgen. Het helpt het kind de 
volgende eigenschappen te ontwikkelen: bewustzijn 
van zichzelf en gevoeligheid voor anderen: leren dat 
anderen dezelfde behoeften en gevoelens hebben als 
ji j , maar dat ervaring en uiting ook verschillend kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld door gevoelens: vertellen over iets 
wat ik fijn vind, - door gedrag: iets doen wat een ander 
leuk vindt. Een voorbeeld van zelfvertrouwen: ik kan 
iets doen wat ik moeilijk vind. Als voorbeeld van begrip 
en tolerantie: hoe komt je gedrag over op een ander? -
om de beurt, wachten en letten op een ander. Het is 

een zeer uitgewerkt programma, met heel werkbare 
elementen: 8 leeftijdsniveaus met voor ieder 180 
ideeën. Misschien een tip. 

Bevordering van de kreativiteit is een ander aspekt van 
de vraag: wat kunnen we doen? Je kunnen uiten, bui
ten taal om, in spel of kras, door tekening of panto
mime naar buiten treden, is een recht van ieder mens, 
ook van het dove kind, een recht dat niet door tijdge
brek of didaktisch programma opzij geduwd mag wor
den. Geeft U in uw groep hier aandacht aan, dan werkt 
U preventief én behandelend! Het geeft het dove kind 
de kans een grotere wereld binnen te treden; in kreati
viteit (waar haast alles mag) kan het ontdekken wat 
het wèl durft, wat het wèl goed kan, zonder de beste 
te moeten zijn, want in vrije kreativiteit heeft ieder 
zijn kansen. Dit is essentieel voor de vorming van een 
goed gevoel van eigenwaarde. 

Beste mensen, als ik nu ophoud met dit verhaal om U 
aan Uw statutaire perikelen (') over te laten en zelf een 
eindje te gaan wandelen, dan besef ik heel goed, dat ik 
veel aan de orde heb gesteld en héél veel ook niet. Er 
blijven veel interessante vragen en veel bordjes hete 
brij over. Om maar wat te noemen: 
- Denken we niet voortdurend teveel vanuit de horen
den naar de doven? Hoe zou mijn verhaal zijn als het 
geschreven was door een dove psycholoog?? 
- Wat is onze eigen bijdrage in ontstaan en in stand 
houden van de zogenaamde emotionele stoornissen? 
Veel probleemgedrag ontstaat in interaktie-situaties. 
We weten dat het dove kind meer afhankelijk is dan het 
horende van wat wij aanbrengen en wat wfj leren! 
- De tolerantie voor moeilijk gedrag verschilt per ouder, 
per psycholoog, en ook per leerkracht. De jongen Gerrit 
(erkend moeilijk, daar niet van) zat in een groepje van 
vijf vóór de anderen, zodat hij goed in de gaten ge
houden kon worden. Op het moment dat de leerkracht 
zijn rug keert om wat op het bord te schrijven, op dat 
moment barst heel de groep los in obscene gebaren 
(ook nu ik erbij ben om Gerrit te observeren); obscene 
gebaren die, als de leraar zich weer omdraait, nog 
alleen bij Gerrit waargenomen kunnen worden, die zich 
op zijn beurt heeft moeten omdraaien om met de groep 
mee te doen. Vraag: wie heeft het gedaan? Antwoord: 
Gerrit heeft het altijd gedaan. 
- Een andere hete brij die ik heb laten staan is: kloppen 
de claims van de voorstanders van total communica
tion, dat kinderen in dit systeem opgevoed emotioneel 
stabieler zijn? Of is dit een verregaande simplifikatie? Is 
de moeizame gang door het oralisme te zien als extra 
risk-faktor voor het dove kind? 
- En: vinden we het verlatenheidssyndroom ook bij 
dove kinderen van dove ouders? Of is de bijdrage van 
de ouderreakties hier minder negatief, zodat deze pro
blemen minder voorkomen? 
- En: zou het hebben van volwassen dove identifika-
tiefiguren binnen het onderwijs, als leerkracht, assi
stent, observator, het emotionele probleem voor het 
dove kind kleiner maken? 
- En: met betrekking tot de grote problemen die, naar 
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veel doven melden, ze ervaren bij het verlaten van de 
school, zou oefening in sociale vaardigheden (bijvoor
beeld door rollenspel of assertiviteitstraining) tot de rol 
van de school behoren? Of moeten volwassen doven 
dat maar zelf organiseren, de Dovenraad of de Stich
ting Welzijn Doven of zo? 
Ziezo, die vragen heb ik lekker zelf gesteld. Daar kunt 
u van mij dus geen behoorlijk antwoord op verwach
ten. Ik hoop dat U daar zelf wat over wi l t zeggen. 

<*& R. H. v.d. Helm 
J- C. Ammanschool en 
Psychologische afdeling GG en GD te Amsterdam 

) Na deze lezing van drs. R. v.d. Helm volgde een huishoudelijke 
vergadering waarin Statutenwijziging aan de orde kwam. Met 
profetische blik voorzag de spreker dat dit met perikelen gepaard 
2°u gaan. (red.) 
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van doven (december 1973, biz. 62 t/m 68). 
A. van Uden, Gestoorde emotionaliteit in dove kin
deren (maart 1974, blz. 2 t/m 7). 

Een persoonlijkheidsleer, 

van waaruit men emotioneel beleven en even
tuele pedagogische, c.q. psychotherapeuti
sche richtlijnen kan beschrijven 

Prenotamina: 

1. Bronnen: 
Diverse ontwikkelingslijnen van het denken over en 
onderzoeken van de menselijke persoonlijkheid zijn in 
het onderstaande bijeengebracht, om er een overzich
telijk en bruikbaar geheel van te maken: 

a. De theorieën over karaktertrekken, vanaf de oudheid 
tot de Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(Hathaway) gebaseerd op de opvallende eigenschap
pen bij patiënten in het emotioneel beleven (zie ook 
Prick); en de op factor-analyse steunende beschrijvin
gen van normale persoonlijkheden door Cattell en 
volgelingen; met daar tussenin liggende onderzoekin
gen van Eysenck en volgelingen, Skinner en volgelin
gen. 

b. De psychodynamische theorieën, allereerst die uit de 
drie elkaar opvolgende Weense scholen van Freud, 
Adler en Frankl (zie ook Fabry), waarbij een ontwikke
ling te zien is vanuit een conflict-denken naar een 
'Vereinigungsdenken' (Giller) met motivatie als de har
moniserende factor in de persoonlijkheid; 
de phenomenologische modellen van theoretici uit de 
'Humanistic psychology' als Allport, Maslow, Rogers, 
Lewin en speciaal Erikson, welke laatste dit alles in 
toepassing bracht op de ontwikkelingspsychologie met 
'basic trust' (oervertrouwen) als een fundamenteel psy
chodynamisch gegeven. 

2. Eenzijdigheid vermijden. 
Emotioneel beleven betreft de conatieve aspecten van 
de persoonlijkheid, dus: 
streven met verzadiging en genieten, angst, verdriet, 
frustratie, kwaadheid, agressie, depressie enz. 
Deze mogen niet worden losgemaakt van de cognitief-
motorische aspecten. De persoonlijkheid is in principe 
ergens één geheel, hoe gespleten hij soms ook mag 
verschijnen. Er is voortdurend tendens naar harmoni
satie in dit geheel, met interactie en 'feedback' over 
en weer. Om enkele van de cognitief-motorische as
pecten te noemen: 
sensori-motorische integratie-moeilijkheden; 
choreo-athetose; 
spasme; 
hyperkinesie e.d. 

Evenmin mogen de conatieve aspecten worden losge
maakt van het milieu, noch het innerlijk (bv. ziekte 
of gezondheid of lichamelijke gebrekkigheid e.d.), noch 
het uiterlijk milieu (de sociale 'setting' in micro- en 
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macro-milieus). Ook hier zijn er harmonisatie-tenden
sen met 'feedback' over en weer. 

Toch moeten wij deze twee aspecten van het cognitief-
motorisch gedrag en van het milieu vandaag, althans 
enigszins, tussen haakjes zetten. We bepalen ons dus 
tot de conatieve aspecten. 

I. Constitutie en historie. 

1. Wat betreft de constitutie-aspecten van de persoon
lijkheid nemen we aan, dat ze in principe niet vanuit 
betekenisgeving geleerd zijn, maar ergens bioche-
misch-fysiologisch bepaald. Deze bepaaldheid echter 
kan zich wel in specifieke betekenisgevingen projec
teren. Zo is extraversie een aangeboren aspect van de 
persoonlijkheid. Een milieu zal op een extravert type 
in het algemeen meer evocerend werken dan op een 
introvert: de constitutie doet de persoonlijkheid dat 
milieu anders 'zien'. 

Het woordje historie of levensgeschiedenis kan een 
fysiologische verandering in een persoon insluiten, bv. 
rubella-infectie, doof worden door meningitis, - of ook 
een milieuverandering insluiten als bv. een langdurige 
hospitalisatie. 

De persoonlijkheidsaspecten echter, die vanuit bete
kenisgeving ontstaan zijn, gelden als aangeleerd: zij 
vallen onder de historie van de persoonlijkheid in een 
meer strikte zin: psychologische historie. Bv. de vader 
van Annetje heeft haar vertrouwen kunnen winnen; 
hij is daardoor voor haar een vertrouwen-wekkende 
figuur geworden; de vader-figuur heeft voor Annetje 
de betekenis gekregen van vertrouwen. 

2. Reeds bij de ontvangenis worden bepaalde aspec
ten van de persoonlijkheid min of meer vastgelegd, 
hoofdzakelijk door erfelijkheid, wellicht echter ook door 
micro-, eventueel macro-mutaties. 
Meteen begint reeds de psychologische historie, de 
levensgeschiedenis van de persoonlijkheid door leer
processen. Invloeden van binnenuit en ook van buiten
af kunnen een rol spelen. Er is een voortdurende inter
actie tussen de activiteiten van het kind en die van de 
moeder, welke zich later kunnen manifesteren in nor
male en soms ook minder normale regressie-verschijn
selen (speciaal het stimuleren van de tastzin als bij 
duimen, ronddraaien, wiegen e.d.), zie glossarium on
der Regressie en Autisme. 

Enige onderzoekingen hebben het bestaan van erfelijke 
persoonlijkheidsaspecten (al dan niet gepaard met 
typische lichaamsbouw) aannemelijk gemaakt, als: 
intro- extraversie, 
expansiviteit - compliantie, 
mate van emotionele integratie, d.w.z. de mate waarin 
een persoonlijkheid zijn gevoelens onder controle hou
den kan. 

Het belangrijke van deze constatering is, dat men - bij 

de behandeling van een kind - er min of meer op kan 
rekenen, dat een der ouders of zelfs beide in meerdere 
of mindere mate dezelfde karaktertrekken zullen ver
tonen als dat kind, wat dan tegelijkertijd een stempel 
kan drukken op de interacties ouders-kind. 

I I . Constitutionele aspecten van de persoonlijk
heid. 

I. Grondstructuur. 
Deze wordt gelegd door de kruising van twee continua: 
extraversie vice versa introversie 
en expansiviteit vice versa compliantie 

Het gaat bij deze continua steeds om een meer of 
minder; ze sluiten elkaar nooit geheel uit. 

a. Extraversie of 'naar buiten gekeerdheid' wordt soci
aal gekenmerkt door 'allemansvriend zijn', verder zich
zelf gemakkelijk, maar ook vaak oppervlakkiger, ope
nend zowel t.o.v. andere subjecten als t.o.v. objecten. 
De extravert kan bv. meerdere dingen tegelijkertijd 
aanpakken, maar dan ook minder precies. Hij neigt 
naar primair reageren. 

b. Introversie of 'naar binnen gekeerdheid' wordt ge
kenmerkt door selectiviteit, zowel t.o.v. subjecten als 
objecten. De introvert legt niet zo gemakkelijk contac
ten, maar die hij legt liggen meestal dieper. Hij zal zich 
niet zo gemakkelijk uiten en openen t.o.v. een ander. 
Hij is op het precieze aangelegd, kan lang met hetzelf
de bezig blijven en doet niet graag twee dingen tege
lijkertijd. Hij neigt naar secundair reageren. 

NB. Persoonlijkheden die ongeveer op het midden zit
ten tussen extraversie-introversie noemt men weleens 
'ambivert'. 

c. De expansiviteit of 'uitdijings-geneigdheid' wordt 
allereerst gekenmerkt door inventiviteit, welke bij vol
doende zelfkritiek kan uitlopen op creativiteit. We 
zouden hier kunnen spreken van de psychologie 
van de 'brain-storming'. Deze persoonlijkheden zijn 
speels, hebben vaak humor, hebben hele verhalen in 
het hoofd, vertonen in meerdere of mindere mate 
ideeënrijkdom en ook 'benieuwdheid'. Daarbij: hoe 
meer spontaan iemand ideeën heeft, hoe meer hij die 
graag zal overdragen (Cattell): 'Ideeëndrang', 'Motor-
tendencies of ideas', 'assertive behaviour'. Normaal ver
loopt dit alles goed geïntegreerd in het geheel van de 
persoonlijkheid: emotionele integratie, via o.a. motiva
tie (zie onder). 

NB. 1. Genoemde drang tot overdragen kan echter iets 
te ver gaan en uitmonden in geldingsdrang en 'achie
vement need' met faalangst (zie Mischel). 
NB. 2. Deze expansiviteit kan in extreme vormen uit
lopen op hysteroïdie: een zwak ego t.o.v. eigen gevoels
leven, gemakkelijk door iets gefascineerd raken, dwin-
gerig domineren, conversie-verschijnselen. (Zie glossa
rium). 
NB. 3. Analoge 'achievement need' met faalangst 
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kan ook aangeleerd zijn (zie Hermans), maar dit hoeft 
n |et: Ze kan constitutioneel zijn (zie Heckhausen). 

d- De compliantie of 'meegaandheid' wordt geken
merkt door relatieve ideeën-armoede en geneigdheid 
zich te laten drijven op anderen. 

NB. 1. Analoge meegaandheid kan ook aangeleerd 
Z | jn, maar dat hoeft niet: ze kan constitutioneel zijn. 
NB. 2. Compliantie kan in extreme vorm uitlopen op 
r°bopathie. (zie glossarium). 
NB. 3. We zijn het niet eens met Eysenck, die o.i. extra
versie teveel vermengt met expansiviteit. 

2. Andere aspecten bij de grondstructuur. 
a- Algemene psychische gevoeligheid, d.w.z. de mate 
waarin gebeurtenissen een diepe indruk op.de persoon-
"jkheid maken en daar lang blijven hangen. 

NB. 1. De psychische gevoeligheid kan zich ook bij 
bepaalde lichamelijke constituties neurosomatisch uit
drukken: neurosomatische gevoeligheid. (Zie glossa
rium). 
NB. 2. Bij goede emotionele integratie en neuroso
matische sterkte zal die gevoeligheid voldoende sta
biliteit in het stemmingsleven vertonen. In andere ge
vallen echter kan emotionele labiliteit ontstaan. 
NB. 3. Introverte, tevens expansieve persoonlijkheden 
blijken vaak zeer gevoelig te zijn: ze hebben als het 
ware een ' ingebouwd' conflict, in zoverre dat ze als 
introverte persoonlijkheid zich minder gemakkelijk 
uiten, en tegelijkertijd als expansieve persoonlijkheid 
graag ideeën willen doen gelden. Deze persoonlijk
heden zijn dus bijzonder kwetsbaar en vervallen ge
makkelijker tot een neuroticisme en ook neurose. (Zie 
glossarium). 

b. Werkelijkheidsbesef, zowel t.o.v. zichzelf als t.o.v. 
anderen ('zelfbeeld', Rogers' 'selfconcept', en 'ander
beeld'), als ook t.o.v. de wereld der objecten. 

c Zich kunnen invoelen in anderen, als grondslag voor 
een gezonde sociale ontwikkeling en vriendschap. 

NB. 1, De gezonde persoonlijkheid kan omschreven 
worden als iemand, die het eens is met zichzelf; 

zich in kan voelen in anderen en sociaal geëngageerd 
zijn; 
met twee benen in de werkelijkheid staat. 
Daartegenover staan de drie hoofdvormen van een 
psychische afwijking: neurose, sociopathie en psy
chose. 
NB. 2. We zijn het hier niet eens met Eysenck, die o.i. 
sociopathie verwart met psychoticisme. 

3. Psychodynamische aspecten. 

a. Motivatie harmoniseert de persoonlijkheid. 
O.i. is niet het conflict-per-se (volgens Freud c.s. tus
sen het ES en het EGO in de persoonlijkheid, volgens 
Marx - Sartre - Horchheimer - Marcuse etc. in het so
ciale vlak) het fundamentele dynamische aspect in de 
persoonlijkheid dat zijn historie leidt, maar de motiva
tie. Conflict als principe leidt tot conflict en lost niets 
op. De motivatie daarentegen komt in principe niet 
per se uit conflict voort, noch leidt ze per se tot con
flict, eerder werkt ze harmoniserend op de persoon
lijkheid zowel individueel als in zijn sociale engage
ment. Onder invloed van een sterke motivatie ('unitary 
forces') kan men het 'eens zijn met zichzelf', percipi-
eert, denkt en handelt men geconcentreerd, reageert 
men adequaat op en met zijn omgeving. (Zie Maslow 
en Frankl, 'Vereinigungsdenken' Lévy, Giller Bondy 
e.a. 1979). 

b. Aangeboren noden zijn grondslag van motivaties, 
waaruit wij noemen: 
de noden aan voedsel en warmte en 'plezier'; 
zekerheid met vrij zijn van verlammende angsten; 
benieuwdheid, eventueel met 'avontuur'; 
vrijheidsgevoel met zowel overzichtelijkheid als ont-
plooiingsmogelijkheid; 
geaccepteerd zijn in de sociale omlijsting ('affiliation-
need' en 'communicatienood'); 
idealisme met ervaren van waarheid, schoonheid, 
goedheid vooral in de ander ('dialogisch waardebesef' 
als een diepere vorm van waardebesef dan 'ideologisch 
waardebesef', zie glossarium) met 'levensvervulling', 
ervaren van zinvolheid in het leven. 
Deze noden werken motiverend, zowel als drijfveer 
(vergelijk de veer in een horloge) als via doelstelling. 
Ze werken echter niet alleen motiverend (zoals vaak 
wordt voorgesteld) op ogenblikken van spanning t.g.v. 
het ontbreken der voldoening, maar ook en vooral juist 
bij de voldoening, hoewel vaak onbewust. Men heeft 
nl. die voldoening omdat men gemotiveerd is. Een kind 
bv. dat zich goed geaccepteerd voelt (waarin 'basic 
trust' ontwikkeld is), zal van daaruit zich dienovereen
komstig vertrouwvol gedragen, en dit geheel 'vanzelf
sprekend' vinden; het zal geen 'nood' als zodanig er
varen, maar wel steeds ongereflecteerd van de moti
vatie genieten, ja zich haast niet kunnen indenken 
dat dit helaas ook wel eens anders had kunnen zijn. 

aspecten van de I I I . Psychologisch-historische 
persoonlijkheid. 

1. Betekenisgeving in de interactie van persoonlijkheid 
en milieu. 
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Genoemde aspecten ontstaan - zoals gezegd - door de 
betekenisgeving in de uiterlijke en innerlijke ervaring. 
Ze zijn dus als zodanig niet constitutioneel gegeven, 
hoewel ze uiteraard wel met de constitutionele aanleg 
samenhangen in een 'feedback' over en weer. Wan
neer bv. een kind of een volwassene tot goede zelf
redzaamheid is gekomen (= het innerlijk en uiterlijk 
milieu hebben de betekenis gekregen van zelfredzaam
heid uit te lokken en te bevestigen), is dit beïnvloed 
door zijn eigen aanleg en door de omgeving die hem 
de kans tot die zelfredzaamheid gegeven heeft; en 
omgekeerd beïnvloedt die zelfredzaamheid ook weer 
die omgeving, alsmede zijn eigen capaciteiten, om 
steeds meer kans tot zelfredzaamheid te verkrijgen en 
daarin te groeien: een moeder van een zelfredzaam 
kind bv. zal als vanzelf dit kind steeds meer zelfstan
digheid geven. De interactie tussen persoonlijkheid en 
innerlijk en uiterlijk milieu werkt als een spiraal, zowel 
naar omhoog, als ook helaas soms naar omlaag. 

2. Vaardigheden en motivaties. 
Vaardigheden, inclusief gewoontevorming, ontstaan 
uit bepaalde motivaties en maken de persoonlijkheid 
voor verdere motivaties vrij. Bv. om zijn fantasie in 
het spelen met blokken te kunnen ontplooien en daar
in een motivatie te kunnen vinden, moeten er in het 
kind bepaalde geautomatiseerde vaardigheden ontwik
keld worden. Een ander voorbeeld: om zich in een 
nieuw gezelschap te kunnen thuisvoelen, daar geac
cepteerd te worden en er sociaal gemotiveerd in te 
kunnen leven, moet men bepaalde gewoontes van 
sociaal gedrag geautomatiseerd hebben, zodat men 
zich als vanzelf, zonder erover te hoeven na te denken, 
dienovereenkomstig gedraagt. Zonder die groeiende 
vaardigheden en gewoontes geraakt men gemakkelijk 
gefrustreerd, worden situaties minder overzichtelijk en 
komt men niet tot het nodige vrijheidsgevoel met de 
daaraan eigen spontaniteit om gemotiveerd te kunnen 
leven. 

3. 'Diepe' en 'rand-motivaties' ontwikkelen (vergelijk 
'Source and surface traits' Cattell, 'Deep and surface 
order' in tegenstelling tot 'Deep and surface distur
bances'). 

a. Hiërarchie van motivaties. 
De persoonlijkheid moet kans krijgen zich te ontplooi
en overeenkomstig zijn noden, steeds in een hiërar
chische harmonie. Bv. het kind moet leren zijn fantasie 
van een blokkenspel een tijd lang te onderbreken om 
te gaan eten. Men zal wel eens eigen ideeën moeten 
kunnen achterstellen bij die van een meerderheid, 
daartoe gemotiveerd door hogere waarden. Enz. 
In principe zullen diepe noden de voorrang moeten 
krijgen. 
Inzicht alleen lijkt hier niet voldoende, in tegenstelling 
tot wat Freud beweerde ('Als het inzicht in de stoornis 
er is; is er ook de genezing') en ook Eysenck ('Als het 
goede gedrag er maar is, is er ook het inzicht'). Er moet 
een positief ontplooien van de persoonlijkheid bijko
men, van waaruit voldoende sterke motivaties zich 
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kunnen ontwikkelen: 
om het eens te zijn met zichzelf; 
om zich in te voelen en actief geëngageerd te zijn in de 
ander; 
om tot werkelijkheidsbesef te geraken. 
Zo dit niet gebeurt, ontstaan er stoornissen: 
'deep disturbances' als aangeboren noden niet voldaan 
worden; 
'surface disturbances' als cultureel onmisbare noden 
ofwel niet worden aangeleerd, ofwel daaraan niet 
wordt voldaan. (Zie b. en c) . 

b. De diepe motivaties in de persoonlijkheid sluiten aan 
bij de 'aangeboren noden' (zie II, 3. b.). 

Allport stemt hier (niet op andere punten) in met Mas-
low, dat wanneer deze aangeboren noden in de vroeg
ste jeugd, zeg vanaf de geboorte tot ongeveer 3 jaar, 
niet voldaan worden, deze een soort honger geven, die 
een persoonlijkheid steeds blijft vervolgen. Dit geldt 
dan positief: 
veiligheidsgevoel, voldoende zekerheid en geborgen
heid in tegenstelling tot onverwerkte angsten; 
voldoende bevestiging en bemoediging in speelsheid, 
spontaniteit, en communicatie, zodat de persoonlijk
heid met zijn expansiviteit tot een gezonde zelfwaarde
ring komt met 'insight' (weten wat men kan en niet 
kan), en tegelijkertijd tot waardering en bewondering 
van anderen; 

vrijheidsgevoel in tegenstelling tot perplexiteit (zie 
glossarium) en ongemotiveerde beperking; 
geaccepteerd zijn in tegenstelling tot verlatenheids-
gevoelens; 
dialogisch ervaren van waarden als eerlijkheid, trouw, 
waarachtigheid e.d. in een vertrouwvolle omgeving. 

Hier hangt zeer veel, zo niet alles, af van de gezinssfeer, 
wil een bepaald kind niet tot kans-armoede vervallen: 
de accepterende houding van de ouders, hun onderlin
ge eensgezindheid, hun vermogen waarachtig lief te 
hebben zonder verwenning, verwaarlozing, overeising 
of overbescherming, waarbij ze een behoorlijk stuk 
tijd voor het kind overhebben, in één woord: het kind 
oervertrouwen ('basic trust' Erikson) te kunnen geven. 

We zien bij dit alles steeds, hoe de natuur bij de groei 
van de persoonlijkheid uitgaat van diens sterke kant, 
welke allereerst tot activiteit moet komen, om van 
daaruit andere, secundaire, meer rand-noden op ge
zonde wijze te kunnen voldoen. Haast intuïtief zullen 
de ouders de aard van hun 'beloningen' en 'bevesti
gingen' t.o.v. hun kind uit deze sterke kanten kiezen. 
Zo zal een moeder bij de zindelijkheidstraining als 
vanzelf het 'succes' van haar kind 'belonen' met teke
nen van sociale acceptatie, daarmee één van de diep
ste noden van haar kind voldoening gevend. 

c. De rand-motivaties ('surface-motivations', 'surface-
order') in de persoonlijkheid sluiten aan bij de secun
daire, niet-aangeboren, maar cultureel bepaalde noden, 
als: 



net leren van de communicatieve middelen van het 
eigen milieu (verbaal en niet verbaal, oraal en grafisch, 
inclusief rekenen e.d.) in tegenstelling tot het achter
blijven in de eisen van het milieu; 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid in tegenstelling tot 
onaanvaardbare afhankelijkheid; 
'eren trouw zijn in tegenstelling tot egoïsme en zich 
OP zichzelf terugtrekken; 
leren de vrede lief te hebben in tegenstelling tot agres-
S|e en afdwingen; 
Jeren de ander vooral naar zijn bedoelingen te beoor
delen in tegenstelling tot prestatie en succes; 
leren vooruitzien en plannen ('de cost gaet voor de 
baet uit') in tegenstelling tot zorgeloosheid. 

d- 'Alle ellenden des levens (zie het boek Job 14.1 en 
wijsheid 2.1). 
t r zijn talrijke onvermijdelijke frustraties in de historie 
van een persoonlijkheid, reeds van jongsafaan. Het is 
de kunst die op een gezonde wijze de baas te worden. 
Wij noemen enkele algemeen optredende voorbeelden: 
Angstdromen: men heeft getracht kinderen zo te be
schermen dat ze nooit iets angstigs te zien of te erva
ren zouden krijgen. Toch kwamen er angstdromen in 
nen op. Deze bleken onvermijdelijk. Het kind zal daar
bij twee dingen moeten leren: 
het verschil tussen droom en werkelijkheid (dit geldt 
ook voor angstdromen); 
de angst zélf overwinnen, niet enkel door geborgen
heid bij anderen. 
Magische verbeeldingen, die zich als het ware opdrin
gen, bv. 'als ik de thee uit een geel kopje drink, zal ik 
goed proefwerk maken op school', of 'als ik precies op 
de rand van de stoep loop zonder eraf te vallen, zal 
Papa niet boos worden', e.d. Deze magische verbeel
dingen komen in alle kinderen voor evenals de angst
dromen, en moeten gezond verwerkt worden. 
Werkelijke gevaren trotseren, als bij leren zwemmen en 
fietsen, in de gymles etc. 
Idem: onzekerheden en risico's, ziekten, ongelukken 
e -d. aannemen. 
Mislukkingen, beschamingen, afgunst-, haat- en 
schuldgevoelens op de juiste wijze leren verwerken. 
Rekening leren houden met anderen, ook met agres
siviteit van anderen en met moeilijke karakters. 

'y- Het stramien om het emotioneel beleven van 
kind of volwassene te beschrijven. 
Men kan uitgaan van de constitutionele aanleg, 
waarbij vooral naar voren komen: 
de mate van extra- en introversie; 
de mate van expansiviteit en compliantie; 
verder de psychische gevoeligheid, 
vervolgens beschrijft men, hoe de persoonlijkheid te
midden van die aanleg onder invloed van de levens
geschiedenis verschijnt, waarbij vooral twee aspecten 
naar voren dienen te komen: 
de mate van oervertrouwen ('basic trust'), 
en de mate van het veiligheidsgevoel. 

In het algemeen mag men zeggen, dat de volgende 

twee soorten kinderen en volwassenen het meest be
dreigd zijn om emotioneel niet geheel goed uit te groei
en: 
het introverte, bijzonder expansieve kind, eventueel 
met hysteroïde karaktertrekken, dat tevens lijdt aan een 
verlatenheidssyndroom, zich dus niet geheel geaccep
teerd voelt. Dit kan voeren tot depressies en, bij op
stuwing, onverwachte explosieve agressie; 
het extraverte kind met dezelfde karaktertrekken als 
zojuist beschreven, waarbij vooral agressie op de voor
grond zal treden. 

V. Beknopte beschrijving van pedagogische maat
regelen, eventueel van psycho-therapie. 
Wegens de nodige beknoptheid nemen wi j hier peda
gogische maatregelen en eventuele psychotherapie als 
één geheel. 

/. Algemeen beginsel 
Men ga uit van de sterkste kant van een kind, en probe-
re langs die zijde de zwakkere kanten te compenseren, 
eventueel te corrigeren. 
Dit geldt ook voor het cognitief-motorische vlak: heeft 
een kind bv. een sterk geheugen voor visuele simul
taan gepresenteerde data, dan zette men het leerpro
ces zó op, dat dit tot zijn recht komt; idem intelligentie: 
heeft een kind een goed inzicht, dan doe men daar 
een beroep op, bv. door bij het schrijven leren het de 
letters zelf te doen ontdekken. Enz. 
Dit nu geldt in het bijzonder voor het conatieve vlak: bv. 
geve men een expansief kind alle kansen om zijn in
ventiviteit te ontplooien, daarmee eventuele faalangst 
te overwinnen en tot gezonde zelfwaardering te ko
men. 

2. Diepe en rand-motivaties ontwikkelen. 
Bij de diepe motivaties moet vóór alles het oervertrou
wen ('basic trust') genoemd worden. Het kind moet 
zich dus geaccepteerd voelen, wat vooral goede com
municatie, het intieme gesprek insluit, en daarin weer 
vooral, dat men naar het kind luistert, dat men inte
resse toont in wat het kind interesseert. In dergelijke 
gesprekken dienen meer en meer, overeenkomstig de 
leeftijd van het kind, levenswaarden aan de orde te 
komen. - Wat betreft communicatief-arme kinderen 
(speciaal dove kinderen en volwassenen) mag opge
merkt worden, dat een intiem gesprek met een cultu
reel hoogstaande partner een 'tractatie' voor hen is, 
die men hun niet mag onthouden. - Een eventuele 
stoornis in deze ('verlatenheidssyndroom') kan niet 
puur door 'gedragstherapie' worden opgelost. 

Die gedragstherapie geldt daarentegen wel bijzonder 
voor de 'rand-motivaties'. Zij moet vooral aan de orde 
komen bij kinderen die niet lijden aan het verlaten
heidssyndroom, maar wel bv. 
te afhankelijk geworden zijn, verwend, eigengereid en 
ongehoorzaam, baldadig, ruzie-achtig, teruggetrokken 
e.d. 
Ofschoon gedragstherapie vaak taalloos kan worden 
uitgevoerd, en daarom wellicht bij taalarme kinderen 
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bijzonder belangrijk is, vragen wij ons toch af, of die 
in wezeenn ooook nniet gedrenkt in taal moet worden ge 
ven, om o.a. 'intrinsic motivation' (= innerlijk aanvaar
de motivatie) te ontwikkelen en ook 'transfer' gemak
kelijker te maken. Daarom vragen wij ons af, of ook 
gedragstherapie in wezen niet gegeven moet worden 
in het kader van gesprekken. 

Slot. 
Wij willen tenslotte bijzondere nadruk leggen op de rol 
van de taal bij pedagogische maatregelen, eventueel 
bij psychotherapie. Zonder taal immers is er geen ge
sprek mogelijk. Die taal zou moeten omvatten: 
zogenaamde orectische taal (Lewis), dus de taal van 
het gevoel; 
en existentiële taal, dus de taal van de levenswaarden. 
Daarbij zullen de individuele gesprekken belangrijker 
zijn dan de groepsgesprekken, hoewel deze laatste de 
eerste kunnen voorbereiden en ondersteunen. 

De humanisering en dus ook de christianisering van de 
persoonlijkheid lijkt om gevoelvolle, existentiële en 
intieme gesprekken te vragen. 

Samenvatting. 
Een persoonlijkheid wordt gestructureerd zowel door 
constitutionele als door psychologisch-historische fac
toren. - De grondstructuur kan worden samengevat 
door de kruising van twee karaktertrekken: de mate van 
extraversie, resp. introversie, en de mate van expansi-
viteit resp. compliantie (meegaandheid). Deze grond
structuur werkt dan door in de psychische gevoelig
heid, de socialiteit en het werkelijkheidsbesef, wat 
alles geleid wordt en geïntegreerd door de motivatie. 
- Bij de psychologisch-historische factor moet vooral 
gelet worden op de ontwikkeling van het oervertrouwen 
en van het veiligheidsgevoel. - Een 'gezonde persoon
lijkheid' kan beschreven worden als een persoonlijk
heid, die het eens is met zichzelf, zich kan invoelen in 
een ander en in de werkelijkheid leeft. 

Dr. A. M. J. van Uden, 
Instituut voor Doven, 
Sint-Michielsgestel 
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Glossarium 
Ambiversie — letterlijk 'naar beiden gekeerdheid', nl. in 
het midden tussen extra-introversie (zie aldaar). 
Autisme = extreem zich in zichzelf terugtrekken, zodat 
met name in de waarnemingen de subjectieve aandoe
ning overheerst, speciaal wat betreft de tastzin en de 
kinesthesie, waardoor de patiënt zich als het ware 'op
sluit in de cocon van zijn tastzin'. Prick ziet hierin een 
regressie (zie aldaar) naar het gedrag van de baby in de 
moederschoot. 
Cognitieve aspecten van psychisch gedrag = letterlijk 
'kennende aspecten', dus psychisch gedrag voor zover 
samenhangend met waarneming, geheugen, voorstel
ling, denken e.d. 

Compliantie = letterlijk 'meegaandheid', wordt geken
merkt door een relatief minder sterk kunnen beschik
ken over eigen ideeën en door geneigdheid zich te la
ten drijven op anderen. 
Conatieve aspecten van psychisch gedrag = letterlijk 
'strevende aspecten', dus psychisch gedrag voor zover 
samenhangend met streven, gevoel, genieten, vluch
ten, agressie e.d. 
Conversie-verschijnselen = letterlijk 'ommekeer-ver-
schijnselen'. Een voorbeeld: Een bejaarde man moest 
door omstandigheden opgenomen worden in een be
jaardencentrum, maar hij wilde niet. Eindelijk liet hij 
zich overtuigen. Maar de volgende morgen, toen hij 
zou vertrekken, kon hij niet uit bed opstaan: hij was 
lam. Deze verlamming was een conversie-verschijnsel, 
waarin zich zijn afkeer en weigering om naar het be
jaardencentrum te gaan, ondanks goede wil , uitdrukt. 
Terwijl zijn 'controle-hersenen' ja zeggen, blijven zijn 
'gevoels-hersenen' nee zeggen. Dit geschiedt op basis 
van een gebrekkige integratie tussen beiden. Men 
spreekt hier van een 'hysterische verlamming'. Zie Hy
sterie. 
Dialogisch waardebesef = het ervaren van waarden 
als geïncarneerd in een persoon. Zo zei een jongen die 
met een Marietje verloofd was: 'Ik heb nooit geweten, 
wat eerlijkheid is, maar nu in Marietje heb ik het leren 
vatten'. - Zie ook Ideologisch waardebesef. 
Emotionele integratie = het opnemen en verwerken 
van het emotioneel beleven in het grote geheel van de 
persoonlijkheid. Deze integratie schijnt wel samen te 
hangen met de fysiologische integratie van de 'ge
voels-hersenen' ('limbic system') met de 'stuurherse-
nen' of 'de hersenen voor de zelfcontrole' (Prick). Zie 
Conversie-verschijnselen, Hysterie en Hysteroïdie. Bij 
zwakke emotionele integratie is er een zwak ego t.o.v. 
eigen gevoelsleven, in meerdere of mindere mate af
hankelijk van de aanleg en de motivatie. Met name de 
motivatie speelt in deze integratie een grote rol. 
Expansiviteit = letterlijk 'uitdijingsgeneigdheid', karak
tertrek gekenmerkt door een bepaalde mate van idee
enrijkdom met tevens de drang die over te dragen, 
wat kan uitlopen op geldingsdrang en ook faalangst. 
Extraversie = letterlijk 'naar buiten gekeerdheid', soci
aal gekenmerkt door 'allemansvriend zijn', gemakke
lijker, maar vaak ook oppervlakkiger, zich openend 
t.o.v. anderen, kan meerdere dingen tegelijk aanpak
ken, maar minder precies. Zie Introversie. 
Hysterie = een gevoelsreactie (eventueel ook aanleg 
daartoe), waarbij het gevoelsleven zich naar eigen be
tekenisgeving en vanuit een sterke verbeelding onvol
doende controleerbaar theatraal uitdrukt, hetzij door 
oversterke remming (bv. hysterische verlamming, hys
terische doofheid e.d.), hetzij door overdreven activiteit 
(bv. pyromanie, hysterische haat). De oorzaak zit waar
schijnlijk in een onvoldoende integratie van 'gevoels-
hersenen' en 'controle-hersenen' (Prick). Zie Conversie
verschijnselen, Emotionele integratie, Hysteroïdie. 
Hysteroïdie of hysteriformiteit = een gevoelsreactie 
(of aanleg daartoe) die enigszins gaat in de richting 
van hysterie, echter per slot van rekening controleer
baar is: de persoonlijkheid raakt in meerdere of minde-
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re mate gemakkelijk door iets gefascineerd, kan over
dreven, aanstellerig, onecht doen, is ook nogal ego
centrisch, heeft een zwak ego t.o.v. eigen gevoels
leven, en de gevoelens uiten zich dan ook sterk lïcha-
nnelïjk, bij introversie vooral door blokkeringen door 
'aalangst, bij extraversie vooral door overdreven acti
viteiten. De opvoeding van zo'n 'gevoelskindje', die 
Wel eens zeer moeilijk kan zijn, eist bijzondere zorg, 
maar is niet zonder uitzicht, integendeel: omdat zo'n 
kind vaak ideeënrijk is, kan het tot een bijzonder leuk 
er> initiatiefrijk mens uitgroeien. De gezonde emotione-
l e integratie moet vooral door de ontwikkeling van 
sterke motivaties tot stand worden gebracht. Zie Ex-
Pansiviteit, Emotionele integratie, Conversie-verschijn
selen en Hysterie. 
'deologisch waardebesef = waardebesef dat niet zo
zeer ervaren wordt in een persoon (zie Dialogisch 
waardebesef), maar als een idee, bv. 'het Vaderland', 
Muziek', 'Cultuur', e.d. 

Introversie = letterlijk 'naar binnen gekeerdheid', soci
aal gekenmerkt door selectiviteit in de omgang, zich 
n |et zo gemakkelijk openend en uitend, precisie in 
afwerken, lang met hetzelfde bezig kunnen blijven, 
e-d. - Zie Extraversie. 
Micro- en macro-milieu = letterlijk micro = klein, ma
cro = groot. Tot het micro-milieu behoort de intieme 
kring van mensen om de persoonlijkheid heen, dus 
bet huisgezin, persoonlijke vrienden e.d. Tot macro-
m i l ieu behoort de grote maatschappij, het land e.d. 
Micro- en macro-mutaties = 'mutatie' is een term uit 
oe leer der erfelijkheid, waarmee kleine of soms grote 
"lijvende veranderingen in de overerving worden aan
geduid. 
Neurose = 'zenuwziekte' op grond van onverdraag-
''Jke spanningen, voortkomend uit een niet verwerkt 
Psychisch conflict. 
Neurosomatisme = aanleg tot organische reacties 
(bv. bonzen van het hart, zweetvoeten, droge mond e.d) 
als gevolg van psychische reacties. - Zie Psychosoma-
tose. 
Neuroticisme = bemoeilijkte conflict-verwerking, aan-
' e9 tot, neiging tot het vervallen in een neurose. - Zie 
Neurose. 
Perplexiteit = een situatie als onoverzichtelijk ervaren, 
zodat men niet tot een gewenste keuze kan komen en 
zich daarom gefrustreerd voelt. Dit belemmert het 
vijheidsgevoel haast evenzeer als het ongemotiveerd 
l n zijn keuzegedrag beperkt worden. 
psychopathie, zie Sociopathie. 
Psychose = 'waanzin', een ziekte in de betekenisge
ving, specifiek gekenmerkt door ernstig en oncontro-
'eerbaar verlies van werkelijkheidsbesef. 
Psychosomatose = een lichamelijke ziekte, die ont
staan is doordat bepaalde lichaamsorganen door psy
chische spanningen overgevoelig en kwetsbaar ge
worden zijn. Zie Neurosomatisme. 
Psychoticisme, zie Sociopathie. 
Pegressie-verschijnselen = letterlijk 'terugkeer-ver
schijnselen' = bij psychische spanningen neigt de per
soonlijkheid ertoe terug te keren naar gedragingen 
van zijn vroege jeugd (als duimzuigen, wiegen e.d.), 

waarmee hij gerustheidsgevoelens in zichzelf kan op
wekken. Regressief gedrag kan ook organisch veroor
zaakt worden, bv. bij dementerende processen. 
Robopathie = gestoord vermogen zichzelf te besturen 
met geneigdheid een willoos werktuig te zijn van ande
ren. 
Sociopathie = gestoord vermogen zich in te voelen in 
een ander. Wat Eysenck 'psychoticistisch' noemt, kan 
o.i. beter sociopathisch genoemd worden. 
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Cito-Eindtoets Basisonder

wijs 

Bij het Centraal Instituut voor Toetsenontwikkeling 
(Postbus 1034, Arnhem) is als Cito-publicatie 60 ver
schenen een beknopte versie van het verslag van het 
onderzoek naar gebruik en waardering van de Cito-
Eindtoets Basisonderwijs en andere eindbeoordelings
procedures, onder de titel 'Meningen over de eindtoets 
en plannen voor de toekomst'. 
Bedoelde eindtoets wordt aan het einde van het basis
onderwijs afgenomen met een evaluatief doel (Hoe is 
het niveau van het onderwijs van deze school ge
weest?) en een predictief doel (Voor welk type voort
gezet onderwijs is deze leerling het meest geschikt?). 
Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksbu
reau dat geen relatie heeft met de Cito. In het verslag 
worden meningen uit het basisonderwijs, uit het voort
gezet onderwijs en van ouders gegeven. Ook worden 
enkele toekomstplannen vermeld, die het CITO op 
grond van de uitslag van dit onderzoek heeft gemaakt. 
We vermelden dit onderzoek even en voor de verder 
geïnteresseerden hebben we boven het besteladres 
vermeld; maar omdat in het onderzoek geen scholen 
voor buitengewoon onderwijs betrokken zijn, zien we 
van verdere bespreking af. 

Psychodiagnostische as

pecten van emotionele 

stoornissen bij dove 

kinderen 

In dit korte overzicht worden twee punten besproken.' 
1. De multo-factoriële bepaling van gestoord emotio
neel beleven en gedrag. 
2. Het instrumentarium dat een psycholoog mede tot 
zijn beschikking heeft om meer inzicht te krijgen in 
aard, omvang en ontstaanswijze van emotioneel ge
stoord gedrag. 

Het probleem, wanneer gesproken moet worden van 
stoornissen op emotioneel gebied, wordt hier buiten 
beschouwing gelaten. Dit is in ieder geval aan een 
bepaalde mate van subjectiviteit onderhevig. Wat ik 
buiten de norm van 'normaal' beoordeel is mede af
hankelijk van mijn opvoeding, mijn levenservaring, 
mijn studie en de algemene tijdgeest. Vooral in ge
sprek met ouders over hun dove kind dient men goed 
aan te voelen welke normbelevingen de ouders er op 
na houden. Emotionele moeilijkheden bij dove kinderen 
worden wel eens mede veroorzaakt omdat tussen 
ouders enerzijds en school/internaat anderzijds, ver
schillende opvattingen bestaan over de mate waarin 
het leren en leven op school, het leven thuis mag 
beïnvloeden. 

1. De multo-factoriële ontstaanswijze. 
Terugkomend op het eerste punt; in de diagnostiek 
gaat het om een tweetal niveau's van factoren: een 
aantal primaire basisfactoren en een aantal secundaire 
kleuringsfactoren. 

1.1 De primaire basisfactoren. 
Deze basisfactoren worden gevormd door: 
1.1.1. De biologische, soms constitutioneel bepaalde 
persoonlijkheidsdisposities. 
1.1.2. De organisch cerebrale beschadigingen die me
de naast het ontstaan van de doofheid kunnen optre
den. 
1.1.3. De levensgeschiedenis van het dove kind, waar
in vooral de eerste zes levensjaren emotioneel basaal 
zijn. 

Ad 1.1.1. 
Dr. Van Uden heeft deze persoonlijkheidsdisposities, 
die een grote mate van biologische fundering dragen 
en gedeeltelijk erfelijk zijn, in zijn lezing toegelicht. De 
disposities van extraversie versus introversie, de mate 
van expansiviteit, de emotionele labiliteit versus sta
biliteit en de algemene aktiviteit bepalen, bij afwezig
heid van cerebrale beschadigingen, primair de aard van 
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het emotioneel beleven. Deze disposities bepalen 
mede de richting waarin emotionele stoornissen t.a.v. 
de secundaire, momentane, situationele factoren gaan 
verlopen. Persoonlijkheidsdisposities van sterk extra
verte en labiele aard zullen zo bij bepaalde omstan
digheden relatief snel met sociaal ongewenst gedrag 
gaan reageren, introverte, emotioneel labiele disposi
ties reageren sneller in neurotische zin. 

Ad 1.1.2. 
De exogene oorzaak van de doofheid kan hersenbe
schadigingen veroorzaken die mede een remmende 
invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling hebben. 
De meest frequent voorkomende syndromen in deze 
zijn: 

" Het autistiforme gedragsbeeld dat vooral bij rubella 
kan optreden. Het tijdschrift voor orthopedagogiek 
schenkt hier, met name vanaf 1978, opvallend veel 
aandacht aan. 
" Dan het minimal brain dysfunction syndroom: de 
hyperkinetische, emotioneel labiele kinderen met on
voldoende doorzettingsvermogen. Kinderen met on
vermogen tot prikkelselectie en neiging tot ontrem-
ming. Het syndroom kan zich ook, bijvoorbeeld bij 
meer ernstige vormen van encephalitis, in een tegen
gesteld gedagsbeeld uiten: het motorisch trage, im-
Pulsief-arme kind met algehele ontwikkelingsvertra
ging. 

"A ls laatste syndroom: de epileptische kinderen. Ook 
hier vinden we soms een gedrag analoog aan het 
hyperkinetisch beeld zoals hierboven omschreven. 
Winder frequent, maar ook typisch gebonden aan de 
epilepsie: het trage, omstandige, persevererende en 
snel ontstemde gedrag. Bij deze epilepsie beïnvloeden 
de epileptica eveneens de persoonlijkheidsontwikke-
'ing. Zij verergeren vaak de ontstemmingstoestanden 
en verminderen op den duur de leermogelijkheden. 

Ad 1.1.3. 
Dr. Van Uden heeft bij het dove kind onze aandacht ge
richt op de emotionele stoornissen die een gevolg kun
nen zijn van de acceptatie-moeilijkheden van de ou
ders. Vooral het agressieve gedrag tegenover leeftijds
genoten en volwassenen, de rusteloosheid, het aan
dacht zoeken en het regressieve tactiele gedrag kun
nen symptomatisch zijn voor bovengenoemde moeilijk
heden. 

'•2 De secundaire factoren. 
'•2.1 Allereerst behoort hiertoe de reactie van het 
Primaire opvoedingsmilieu op de m.n. onder punt 
1-1-2. genoemde organische psycho-syndromen. Hoe 
deze kinderen zich emotioneel verder ontwikkelen is 
voor een groot deel afhankelijk van de wijze waarop 
?e aanvaard en geholpen worden. Is het opvoedings
milieu niet in staat deze kinderen te accepteren of is 
er te weinig spankracht aanwezig, dan kan secundair 
bij deze kinderen een verdere neurotisering volgen. 
1-2.2. Naast deze reacties van het primaire opvoe
dingsmilieu vallen de leerstoornissen onder deze se
cundaire factor. Vooral intelligente en introverte leer

lingen met leerstoornissen zijn hier kwetsbaar. Ze zijn 
gevoelig voor falen en snel gefrustreerd, waarbij op den 
duur ernstige minderwaardigheidsgevoelens kunnen 
optreden. Minderwaardigheidsgevoelens die zich op 
hun beurt weer kunnen uiten in agressieve compen
satie-reacties, rancuneuze gevoelens t.o.v. horenden of 
in ernstig teruggetrokken gedrag. 
Verder zijn hier de motorisch gestoorde kinderen be
langrijk. Chorea-athetotische kinderen zijn over het al
gemeen emotioneel wat labieler en sneller ontvlam
baar. De emoties vertonen zich vanwege de gestoorde 
motoriek wat onbeheerst en verkrampt. Het heeft meer 
tijd nodig voordat deze kinderen hun emoties weer 
onder controle hebben. 
1.2.3. Als laatste secundaire factor: de psychologische 
ontwikkelingsfase van het kind. ledere leeftijdsfase 
heeft psychologisch zijn specifieke taken en uitdagin
gen, die bij een gestoorde ontwikkeling zijn wat leef
tijdsgebonden gedragssymptomen kent, zoals de licha
melijke gezondheidsklachten bij de jongere kinderen 
en het té sexueel gericht gedrag van pubers. Hoeveel 
dove en horende pubers zoeken in deze te vroege 
sexueel gerichte oriëntaties bij leeftijdsgenoten niet de 
warmte en de genegenheid die zij thuis missen of ge
mist hebben? 

Tot zover in een notedop een aantal factoren die in 
verschillende mate, soms naast elkaar maar vaak in 
interaktie met elkaar, het emotioneel beleven beïn
vloeden. 

2. Het psycho-diagnostisch instrumenta
rium. 
Onderzoek bij emotioneel gestoorde dove kinderen 
omvat de volgende punten: 

2.1 We observeren het kind in internaat- en school
situaties. Daarnaast is er de observatie in de testsi
tuatie zelf. 

2.2 Er is een gesprek met de groepsleiding en leer
kracht over aard, omvang en duur van het probleem
gedrag. Afgecheckt wordt, of het gedrag erg afhanke
lijk is van bepaalde situaties en in hoeverre speciale 
gebeurtenissen mede een rol spelen (bijvoorbeeld de 
overgang naar een andere groep of klas, een nieuwe 
leerling in de groep, stress-situaties thuis). 

2.3 Een gesprek met de ouders. Vooral het gesprek 
thuis, in het eigen milieu kan verhelderende achter
grondinformatie bieden. Je tracht in gesprek en ob
servatie een indruk te krijgen van de opvoedingsstijl. 
Vooral aspecten van dominantie en warmte in de op
voeding zijn hierbij belangrijke dimensies. Verder, hoe 
laten de ouders zich over het kind uit? Overwegen 
enkel de negatieve aspecten? Trekken ouders een zelf
de lijn in de opvoeding? Kunnen ze in gesprek komen 
met het dove kind? Hoe is hun gezins-samenstelling? 
Hoe zijn de beroepswerkzaamheden van de vader, 
werkt de moeder? Het zijn een aantal aspecten die 
als situationele variabelen mede licht kunnen werpen op 
de gedragsmoeilijkheden van de leerling. Wat in ge-
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sprekken soms opvalt is de onophoudelijke woorden
stroom die over je heen valt. De ouders zijn vaak blij 
eens stoom af te kunnen blazen. Anderzijds merk je 
hoe ouders zich met hun kind kunnen isoleren. Vanuit 
oneigenlijke schuld- of minderwaardigheidsgevoelens 
durven zij hun opvoedingsproblemen niet met buren, 
familie of kennissen te bespreken. De onverwerkte 
acceptatie-problematiek komt hier dan om de hoek 
kijken. 

2.4 Het testonderzoek. 
Afhankelijk van de gegevens die al beschikbaar zijn 
komen aan de orde: intelligentiebepaling, leerstoornis
sen en leervorderingen en het specifiek op de persoon
lijkheid gerichte onderzoek. We hebben reeds gewezen 
op de kwetsbaarheid van de intelligente leerlingen 
met leerstoornissen, en aandacht besteed aan de re
latie emotionaliteit - motorische stoornissen. 

Voor het persoonlijkheidsonderzoek bij doven beschik
ken we over de volgende testmethoden: 
2.4 .1 . De persoonlijkheidsvragenlijsten, onderzoeken 
van het gedrag door zelfrapportering. 
2.4.2. Sociometrische procedures om groepsinterak-
ties in kaart te brengen. 
2.4.3. Onderzoek van het projectieve gedrag naar aan
leiding van verhalen bij platen, zinnen aanvullen en 
non-verbale constructie- en expressie-opdrachten. 
2.4.4. De inventories, de observerende beoordelings-
schalen. 

Ad 2.4.1. 
Bij deze vragenlijsten moet de proefpersoon zelf vragen 
over zijn gedrag, gevoelens en stemmingen beant
woorden. De vragenlijsten zijn inhoudelijk en metho
disch soms zeer nauwkeurig opgezet. Zo kan men de 
mogelijkheid nagaan of er sprake is geweest van eer
lijke beantwoording of dat men te zeer gericht is op 
sociale wenspatronen. 
Een bekende vragenlijst is de Amsterdamse Biogra
fische Vragenlijst voor kinderen van 9 tot 17 jaar. Een 
vragenlijst waarmee persoonlijkheidsdisposities als 
neurotische labiliteit en extraversie gemeten kunnen 
worden. Deze en soortgelijke vragenlijsten zijn vanwe
ge het gebrek aan leesvaardigheid voor veel dove leer
lingen niet bruikbaar. Bij dove adolescenten met een 
behoorlijk leesniveau kan men een dergelijke persoon-
lijkheidsvragenlijst wel hanteren. 
Een dergelijke ingevulde vragenlijst is vooral bruikbaar 
doordat hij informatieve gespreksstof geeft. De vra
genlijst is dan hulpmiddel voor een goed counselend 
gesprek, waarbij de leerling zelf meer inzicht kan krij
gen in zijn wijze van reageren. 

Ad 2.4.2. 
Een tweede methode, die bij doven hanteerbaarder 
is, en vooral gebruikt wordt om een indruk te krijgen 
van de sociale positie die een leerling in klas of groep 
inneemt, is de sociometrische methode. Aan alle leer
lingen van een bepaalde klas of groep worden vragen 
gesteld als: met wie men het liefst omgaat, met wie 

men persé niet wil omgaan, wie men als leider be
schouwt, wie als storend, enz. 
Individuele relaties en de mate waarin, kunnen zó door 
optelling van keuzes en afwijkingen duidelijk gemaakt 
worden. Populaire en geïsoleerde leerlingen kunnen zo 
in kaart gebracht worden, alsmede de mate waarin 
groepscohesie aanwezig is. Een bruikbare en vrucht
bare methode om tevens te achterhalen hoe dove leer
lingen zichzelf in de groep zien en hoe zij door anderen 
beoordeeld worden. 

Ad 2.4.3. 
Een derde mogelijkheid is onderzoek naar het projec
tieve gedrag van de leerling. De leerling openbaart hier 
indirect iets van de affectieve zijde van zijn persoon
lijkheid in de wijze waarop hij testopdrachten vervult. 
Bij de projectieve methode zijn de testopdracht en het 
testmateriaal zodanig, dat de leerling tot een zo groot 
mogelijke ontplooiing van zijn eigen affectieve geaard
heid kan komen. De moeilijkheid bij het gebruik van 
deze projectieve technieken is de betrouwbaarheid en 
validiteit van de psychologische interpretaties. Weten
schappelijk blijken de meeste projectieve technieken 
niet hoog te scoren. Bij doven komt dan nog eens de 
extra moeilijkheid dat verbale projectieve technieken, 
meestal verhalen vertellen bij diverse soorten platen, 
vaak niet bruikbaar zijn. Vooral jongere kinderen be
schikken over te weinig verbale vaardigheid om hun 
ideeën, wensen en conflicten via deze platen kenbaar 
te maken. Ik geef oudere dove leerlingen wel eens de 
opdracht om hun moeilijkheden in brief-vorm op te 
stellen. Het op schrift gestelde dient dan weer verder 
als gespreksstof. Een dergelijke vorm geeft de dove 
leerling de mogelijkheid zijn hart eens te luchten, wat 
op zich bevrijdend kan werken, en geeft meteen, van
wege de schriftvorm, structureringsmogelijkheden. 
Men krijgt meer vat op zijn eigen problemen en men 
kan er makkelijker afstand van nemen. Dit is echter 
een direkte wijze van werken en geen projectieve tech
niek. 

Andere projectieve technieken zijn: kleuren-mozaïeken 
maken, diverse tekeningen laten maken, woordassocia-
tie-tests, zinnen aanvullen en voor kleine kinderen met 
poppen, huizen, bomen en dieren bepaalde spelsitua
ties laten uitbeelden. Over het algemeen kan men hier
van zeggen: als de psycholoog of pedagoog er veel 
ervaring mee heeft, kunnen inzichten verworven wor
den over motivaties en conflicten die mede gestoord 
emotioneel gedrag verklaren. Men moet wel open blij
ven staan voor de eigen subjectieve gevaren van de 
interpretaties. Persoonlijk maak ik bij het onderzoek 
van doven weinig gebruik van deze projectieve tech
nieken. 

Ad 2.4.4. 
Als laatste en meest gehanteerde instrument bij dove 
leerlingen, zijn er de beoordelingsvragenlijsten. De 
beoordelaar wordt gevraagd vragen te beantwoorden 
over gedrag en emotionele reacties van bepaalde 
leerlingen. Dr. Van Uden heeft meerdere lijsten opge
steld volgens speciale typische reactievormen. Voor-
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waarde is dat de beoordelaar, leerkracht of groepslei
der, het kind behoorlijk lang en in voldoende levens
situaties kent. Deze lijsten zijn dus niet betrouwbaar te 
gebruiken als de leerling iedere dag naar huis gaat. 
Ook ouders als beoordelaars aanwenden is niet aan te 
raden; ze kunnen te weinig objectief hun eigen kind 
beoordelen. De lijsten zijn over het geheel betrouwbaar 
genoeg te scoren, d.w.z. over het algemeen is er een 
hoge overeenstemming tussen verschillende beoorde
laars. De lijsten zijn eveneens behoorlijk tijdsresistent. 
Wanneer de persoonlijkheidsontwikkeling normaal ver-
'°opt blijven de scores op de lijst in de tijd vrij stabiel. 

De volgende lijsten worden zo frequent gebruikt: 
" Een vragenlijst over extraversie versus introversie. 
In totaal worden 37 vragen over deze persoonlijkheids-
dispositie gesteld. Een voorbeeld van een vraag: 'Vindt 
dit kind het vervelend om vreemde mensen een hand 
t e geven?'. De beoordelaar heeft 3 antwoord-moge-
'ijkheden: opvallend vaak, soms, zelden of nooit. Een 
andere vraag luidt: 'Heeft dit kind een hekel aan drukte 
en opwinding om zich heen?', ook hier dezelfde 3 ant-
woord-mogelijkheden. 
- Een andere vragenlijst meet de mate van expansivi-
teit. Dit aan de hand van een 70-tal vragen. Voorbeelden 
hiervan zijn: 'Toont het kind overdreven reacties bij 
een verbod of iets onaangenaams?', een andere vraag: 
Is het kind bij blijdschap overdreven uitgelaten?'. 

- Dan een lijst voor emotionele stabiliteit - labiliteit. 
Een lijst met een 30-tal vragen waarmee een indruk 
verkregen kan worden over de mate van neurotisch 
reageren. We vragen of het kind zich gelukkig voelt, 
° f zijn stemming labiel is, of hij ongerust is over eigen 
efficiëntie, enz. 
"Er is tevens een specifieke lijst voor psychosoma
tische reacties. Er wordt een 20-tal vragen gesteld in 
hoeverre psychische gevoeligheden zich lichamelijk 
uiten; bijvoorbeeld hoofdpijn, kortademigheid, bed-
Plassen, maagklachten, eczeem e.d. Deze lijst is met 
name bij dove kinderen van veel belang. Kinderen zijn 
over het algemeen, meer als volwassenen, geneigd 
°rn lichamelijk te reageren op psychische en sociale 
spanningstoestanden. Bij dove kinderen zal dit nog 
vaker het geval zijn omdat zij verbaal minder mogelijk
heden hebben hun spanningen af te reageren. Dit 
Psycho-somatisch reageren vinden we bij voorkeur bij 
Psychisch gevoelige kinderen die moeite hebben om 
zich gevoelsmatig te uiten en vooral moeite hebben 
met de expressie van hun agressie. Er treedt een 
agressie-remming op; de boosheid wordt als het ware 
ingeslikt en met lichamelijke klachten afgereageerd. 
Met deze lijsten kan een indruk verkregen worden over 
een aantal persoonlijkheidsdisposities. De items voor 
deze vragenlijsten zijn gehaald uit psychologische l i 
teratuur en vragenlijsten over de persoonlijkheid. 

'Verder verdient de lijst van Dr. Van Uden aandacht, 
waarin een 50-tal vragen over symptoom-gedragingen 
vermeld wordt, die wijzen op het zich niet geaccep
teerd voelen door het kind. 
Op het moment hebben we de beoordeling van deze 

vragenlijsten over zo'n 200 leerlingen van 4 tot en met 
1 9 jaar geïnventariseerd. Per persoonlijkheidscategorie 
is nagegaan hoe de score-verdeling ligt. Naast de kli
nische analyse van de lijsten beschikken we zo tevens 
over een voorlopige score-verdeling, waarmee de ernst 
van bepaalde persoonlijkheidsdeviaties nog eens extra 
gecontroleerd kan worden. 

Tot slot nog één opmerking. Als we de beschikbare 
scores van 120 leerlingen van de gewone kernafdeling 
vergelijken met de scores van de 70 vingerspellers en 
orale dysfatici, dan blijkt de laatste groep gemiddeld 
hoger te scoren op de lijst van acceptatie-moeilijkhe-
den, en hoger te scoren op de lijst van neuroticisme. 
Een bevestiging dat cognitief en conatief functioneren 
moeilijk van elkaar te scheiden zijn en elkaar wederzijds 
beïnvloeden. Leergestoorde dove leerlingen behoeven 
voor hun emotionele ontwikkeling eveneens bijzondere 
zorg. 

drs. F. IJsseldijk 
Sint-Michielsgestel 
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'Ons Trefpunt' 

Bij de redaktie is binnengekomen het kwartaalblad van 
de stichting 'Ons Trefpunt', ruilbureau voor gehandi
capte verzamelaars. Het doel van deze stichting is het 
bieden van hulp aan langdurig zieken, gehandicapten 
ongeacht hun leeftijd, en aan eenzame bejaarden bij 
het opzetten, uitbreiden of inrichten van een verzame
ling of hobby. 
Het adres is: Postbus 513, 8901 BH Leeuwarden. 
Op dit adres kan men nadere inlichtingen krijgen over 
werkwijze en kosten. Misschien kunt U een oud-
leerling met deze tip van dienst zijn. 
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Emotionaliteit en Sociale 

relatie in het leefklimaat 

van alle dag 

M. Broesterhuizen/A. v. Hagen. 

1. Inleiding door A. P. M. van Hagen 

In hetgeen nu geboden wordt, zal vooral de nadruk 
worden gelegd op de sociale relatie, waarvan emotio
naliteit ook een aspect is. 
Opvoeders van het dove kind horen vaak vragen om 
versterking van de sociale betrokkenheid van het dove 
kind, om versterking van de emotionele relaties met de 
personen in de omgeving van het kind. 
Het sociaal vermogen van dove kinderen is het kardi-
nale-punt, het hart van de dove opvoeding. Het is 
enerzijds het probleem, anderzijds ligt hier ook onze 
mogelijkheid. 

Ook het dove kind is niet verstoken van sociale relaties; 
zou dit zijn, dan zou al ons pogen tot opvoeden bij 
voorbaat een zinloze aktiviteit zijn en dit is zeer zeker 
niet het geval, zoals de resultaten, hoe verschillend die 
dan ook mogen zijn, uitwijzen. 

Ook voor het dove kind geldt dat het voor zijn bestaan 
en ontwikkeling is aangewezen op een interakteren, 
kommuniceren met mensen. Dit over en weer tussen 
mensen is altijd aanwezig, wanneer mensen in elkaars-
nabijheid zijn, mensen ageren en reageren steeds op 
elkaar. 
Hier voor U staande en ik zou in Uw ogen niets doen 
of zeggen, dan nog oefen ik invloed op U uit. 
Mensen kunnen nu eenmaal niet aan elkaar voorbij; 
mensen kunnen niet niet-communiceren. 
Mensen reageren evenwel niet altijd op een positieve 
wijze op elkaar; positief betekent hier: versterkend, 
met betrekking tot de onderlinge kommunikatie, met 
betrekking tot de onderlinge relatie. 

Spreken wi j over 'Sociale Vorming' dan bedoelen wij 
hiermee: een opvoeden tot zodanige gedragswijzen, 
dat 
- kommunikatie in stand wordt gehouden 
- of: de kommunikatie wordt versterkt. 
Al kommunicerend en interakterend leert de mens het 
kommunikatiemiddel bij uitstek - De Taal -, maar leert 
hij tevens allerlei kennis van zaken, allerlei verwachtin
gen, houdingen en rollen hierbij inbegrepen. 
Houdingen, verwachtingen, rollen met betrekking tot 
de wijze waarop de ander tegemoet wordt getreden. 
Positief sociaal gedrag staat en valt niet enkel met het 
hanteren van het taalniveau. 

Deze stelling bewijst zich in onze dagelijkse ervaring. 
Ook wij met ons rijk taalbezit funktioneren nog al eens 
met misverstanden naar elkaar. 

Dat sociaal funktioneren niet volledig aan taal gebon
den is, weten wij op grond van het feit, dat sociale 
relaties ook mogelijk zijn met hen, waarbij een taalni
veau afwezig, of gestoord is. 
Niettemin - taal blijft het kommunikatiemiddel - het 
middel om elkaar te ontmoeten. 
Taal - als conventioneel systeem van code - en inhou
delijkheid hangen nauw met elkaar samen. 

Wat een kind ter sprake zal brengen is afhankelijk van 
wat de omgeving, hier vooral in de persoon van de op
voeder, het kind aan taal en dus ook aan ervaring, heeft 
meegegeven. Taal- en ervaringsachtergrond sluiten 
nauw ineen. 
Ervaringen die het kind niet in taal heeft leren labelen, 
heeft leren coderen, zal het niet in zijn repertoire op
nemen. 
Heeft een ervaring geen neerslag gekregen, dan zullen 
gelijke ervaringen of analoge ervaringen, niet als zoda
nig worden onderkend. 
Deze stelling geldt met name mijns inziens ook voor 
het sociale betrekkingsveld tussen mensen. 
Een van de eerste voorwaarden om sociale betrek
kingen in een meer positieve wijze te benutten, is be
wustzijn aan de kant van de opvoeder, voor deze be
trekkingen. 

Het Nederlandse onderwijs, echter niet alleen het Ne
derlandse heeft in haar traditie, nogal weinig oog ge
had voor dit betrekkingsveld. Wij allen zijn in de school 
opgevoed en een grote groep van het gehoor hiervoor 
me, is voor het werken in deze school opgeleid. 
Deze vorming heeft onze waarneming voor dit sociale 
zeker niet gescherpt. 
De school kent vaak een slecht leefklimaat voor een 
gunstige afwikkeling van het proces van sociale de-
centrering: het proces, waarin het kind geleidelijk aan 
meer oog krijgt voor gedragskenmerken en de interne 
processen bij anderen. 
De institutie-school blijkt sterk verbonden met com
petitie- en competentie-sfeer. 
In de scholen funktioneert, voor wat het sociale be
treft, een hidden curriculum. Met het hidden curriculum 
bedoelen we de effekten die de school zeker op de 
leerlingen heeft, maar die niet in het officiële leerplan 
vermeld staan. 

Sociale betrekkingen en waardebelevingen maken hier
van deel uit. Als opvoeder blijft U nooit zonder invloed; 
als professioneel opvoeder zult U zich bewust moeten 
zijn van Uw gedragseffekten, juist op het gebied van 
het relationele. Een bijsturing van Uw gedrag kan soms 
noodzakelijk blijken. 
Sociale ontwikkeling is niet los te denken van de taal 
en de gemeenschappelijke wereld, die in dit middel 
gevat wordt. 'Kinderen moeten taal leren door te ont
dekken op welke wijze volwassenen taal koppelen aan 
die waarneembare wereld.'1 
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Tot deze waarneembare werkelijkheid hoort ook het 
sociale betrekkingsveld. 
Of deze werkelijkheid ook waargenomen wordt, zal o.a. 
van het waarnemingsvermogen van de opvoeder af
hangen. Een opvoeder van het dove kind zou hier 
nauwkeurig moeten kunnen registreren. Het kennen 
van dit sociale betrekkingsveld zou één van de oplei
dingselementen moeten zijn van Uw opleiding tot op
voeder van het dove kind. 
Opvoeding van het dove kind vraagt studie van juist 
die terreinen, die we in het dagelijkse omgang een
voudig weg depasseren. 
Heeft de opvoeder oog voor de geaardheid van dit 
sociale betrekkingsveld, pas dan zal hij koppelingen 
Weten te maken tussen de taal en dit werkelijkheids-
9ebied. 
Ook op dit gebied zal het kind verschijnselen moeten 
'eren benoemen, oorzaak en gevolg moeten leren aan
geven tussen verschijnselen, zal het moeten leren over
eenkomsten en verschillen aan te geven. 
Op dit terrein zullen ook verschijnselen gevangen moe
ten worden en zal de dubbelrol beoefend moeten wor
den. We zullen het kind moeten brengen in verschil-
'ende leefsituaties. We zullen het in kontakt moeten 
brengen met verschillende personen; problemen op dit 
Werkelijkheidsgebied zullen we samen met de kinderen 
moeten oplossen. 
hogeli jk dat deze aanpak bijdraagt tot het inzicht bij 
het dove kind dat: 

everyone is faced with the need to accept dependency 
and their problem is only of being greater then that 
encountered by most people'.2 

Deze naar Uw idee mogelijk wat cognitieve benade-
r |ng is mijns inziens een goede ingang tot een kontakt-
name met mensen. 
Indien bij het dove kind kennis gaat ontstaan van eigen 
gevoelens, gedachten en bedoelingen, dan zal het deze 
° °k bij anderen gaan onderkennen en kan het deze 
gaan verdisconteren in het hanteren van eigen gedrag. 
(rolneming)3 

Het voorgaande, ik meen dat dit duidelijk voor U moet 
2 | jn, betekent dat wij niet moeten blijven staan bij 
sociale redzaamheidsaspecten (vaardigheden en ge
woonten aangaande zich aankleden, toiletgewoonte, 
'nkopen doen, reizen etc) , maar vooral zullen onze 
kinderen aandacht moeten gaan krijgen voor de care-
for-others, ook wel genoemd pro-sociaal gedrag4 (doel
gerichte handelingen, die bezorgdheid voor het welzijn 
van anderen verraden), of soms aangeduid met sociali
satie5): dus oog hebben voor het voor anderen en 
met anderen iets doen. 
Hoe realiseren wij als opvoeder deze care-for-others 
samen met onze pupillen? 
Welk leefklimaat realiseren wij voor onze kinderen? 
Dat wij ons hierop bezinnen lijkt mij zeer wezenlijk. 
Bandura en Walters wijzen erop, dat het 'nurturant 
model' van grote invloed is op de imitatie.6 

Ons vóórbeeld is niet enkel bepalend: ons voorbeeld 
2al dan pas zijn effekten hebben wanneer dit model 

een model is met een zorgzame en liefdevolle hou
ding. 

In het leefklimaat met onze pupillen zouden de opvoe
ders méér oog moeten hebben voor de directe actuele 
situatie. Nog te veel spreken we over zaken die hebben 
plaats gevonden. Juist het uitgaan van dit werkelijk 
actuele is van groot belang voor het emotionele en 
sociale. 
Kans op werkelijk wederzijds verstaan wordt hierdoor 
versterkt. De kommunikatie kan hierdoor gesloten bli j
ven. 
Het actuele zal ook het toekomstige meer aan het 
licht brengen. Zeker in het onderlinge verkeer met 
mensen is dit perspectief erg belangrijk. 
De opvoeding van het dove kind zou veel meer uit 
behoren te gaan van handelingssituaties: hier heeft het 
woord zijn juiste zin en funktie. 

Sociale opvoeding begint bij de opvoeder: een betere 
competence en performance van de kant van de op
voeder op dit gebied kan veel bij het dove kind tot 
stand brengen. Op het gebied van de sociale vorming 
en emotionele vorming hoeven we echt niet op een 
nulpunt te beginnen. Op dit terrein is nogal wat ont
wikkeld. De volgende studie zou ik hierbij willen noe
men: 
J. R. M. Gerris, bijlage bij: Ontwikkeling en fundering 
van onderwijs doelstellingen voor de stimulering van 
de sociaal kognitieve ontwikkeling. 
(Vakgroep ontwikkeling psychologie van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen, juni 1976). In deze studie 
treft U een beschrijving aan van enkele programma's 
ter stimulering van de sociale ontwikkeling. 

Reeds ontwikkelde programma's ter stimulering van de 
sociale vorming moeten we niet zo maar overnemen. 
Wat hieraan te ontlenen ter verbetering van het so-
ciaal-funktioneren van onze dove kinderen? 
Ik wil van U geen psycho-therapeuten maken; ik vraag 
van U doorzicht in het alledaagse, ik vraag U juist dit 
gewone te hanteren. 

Wij willen U een voorbeeld geven van wat er vanuit dit 
alledaagse met de kinderen besproken kan worden. 
Wij sluiten hierbij o.a. aan bij Palomares en Bessell 
'Het Kringgesprek'7. Wij geven U een voorbeeld van een 
gesprek. 
Het gesprek met de kinderen zal gaan over taken van 
de groepsleiding en taken van de kinderen. Relaties 
tussen personen zullen hierin worden verkend, een 
bepaalde waarde (nl. verantwoordelijkheid voor de 
leefsfeer) zal worden besproken. 

Aanpak van het sociale en emotionele hoeft niet aan te 
zetten bij deraillementen, bij kinderen die ontspoord 
zijn in hun sociaal gedrag; hoe door een meer preven
tieve aanpak dit ontsporen te voorkomen? 
Het systeem van de opvoeding moet worden aange
pakt; niet enkel het remediëren van extremen. 
De vraag, die het dove kind aan ons stelt is: 'Help mij 
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te kommuniceren' - Op deze vraag kunnen wij steeds 
beter antwoord gaan geven. 
Deze vraag is een vraag naar een adequaat kommuni-
katiemiddel - de taal, de gesproken taal. 
De sociale bedding van dit middel moet echter beter 
worden doordacht. 

2. Gesprekken over levenswaarden, 

Samenvatting van een video-band, vertoond op de 
jaarvergadering in Lunteren door M. Broesterhui-
zen. 

Op de band waren twee gesprekken te zien die ik heb 
gevoerd met zeven jongens van de kernafdeling van 
ons Instituut. Het betreft hier de klas van de heer 
Straates. Vier jongens van deze klas zitten al sinds vier 
jaar bij deze onderwijzer, drie jongens zijn er dit school
jaar bijgekomen. Een van deze drie, een jongen met 
een progressief hoorverlies, is dit jaar van de slecht-
horendenschool gekomen. 
Met deze klas heb ik nu ongeveer sinds anderhalfjaar 
wekelijks gesprekken gevoerd. De bedoeling van deze 
gesprekken was, met hen aan de praat te komen over 
gevoelsmatige aangelegenheden. Ik begin deze ge
sprekken door uit te gaan van concrete zaken die zich 
in het dagelijks leven van school, internaat of thuis 
voordoen. Van daarujt probeer ik het gesprek te bren
gen op minder tastbare, meer ervaringsmatige zaken. 
Van deze gesprekken maak ik een leesles, welke door 
de klasseleerkracht als bordles wordt behandeld. De 
klasseleerkracht diept dan ook de in het gesprek 
voorgekomen nieuwe begrippen verder uit. 

Het eerste gesprek. 
Hierbij begon ik met de vraag: Wie had vanmorgen de 
beurt om tafel af te ruimen? Van daaruit kwamen we 
op andere taken in de groep. Taken zijn dingen waar 
je voor moet zorgen, bijvoorbeeld planten water geven. 
Wie een bepaalde taak heeft, is verantwoordelijk voor 
de goede uitvoering ervan: 'Ik heb thuis de taak om 
voor koffie te zorgen. Als mijn familie dan zonder koffie 
zit, is dat mijn verantwoordelijkheid.' Aanvankelijk ging 
het gesprek over heel concrete taken en verantwoor
delijkheden: tafeldekken, planten water geven, koffie 
en thee zetten. 
Ik stelde toen de vraag: 'Wie weet nog meer dingen 
waar jullie verantwoordelijk voor zijn?' De jongens 
zochten aanvankelijk weer naar concrete aktiviteiten. 
Ik vroeg toen: 'Als twee jongens ruzie maken, wie moet 
er dan voor zorgen dat de ruzie overgaat?' Sommige 
jongens zagen dat als taak van de groepsleiding. Ande
re jongens vonden dat ze zelf moesten zorgen voor een 
goede sfeer in de groep. Ze vonden dat ze daar zelf 
verantwoordelijk voor waren. Verantwoordelijkheid 
voor de sfeer in de groep betekende voor hen: samen 
spelletjes doen, gezellig een praatje maken, maar voor
al ruzie oplossen. 

De nieuwe centrale woorden en begrippen in dit ge
sprek waren: taak, verantwoordelijk(heid), sfeer en op
lossing. 

Het tweede gesprek. 
Dat begon met de vraag: 'De vorige keer hebben we 
zitten praten over jullie taak; wat is nu de taak van de 
groepsleiding?' De jongens noemden verschillende din
gen op zoals zorgen voor goede eetgewoonten, zorgen 
dat kinderen niet veel ruzie maken, met de jonge kin
deren meereizen als ze naar huis gaan en zondags
avonds weer naar het Instituut komen. De meeste jon
gens uit deze klas reizen zelfstandig. Zelfstandig reizen 
betekende voor hen: 'alleen reizen'. Een jongen die 
samen met zijn horende vrienden naar het voetbal ging. 
ging niet zelfstandig vonden zij. Een andere jongen die 
samen met zijn groepsgenoten reisde, ging ook niet 
zelfstandig vonden zij. 
Hierna ontspon zich een discussie over het verschil 
tussen zelfstandig reizen en alleen reizen. Als je samen 
met je broertje of met een groepsgenoot reist, reis je 
niet alleen, maar wel zelfstandig. Er is toch niemand 
om op je te passen. Sommige jongens vonden alleen 
reizen saai, en reizen liever met andere jongens samen. 
Maar ook alleen reizen heeft voordelen: je kunt nog 
eens een praatje maken met een meisje of met andere 
mensen die je in de trein ziet. Begrippen die in dit ge
sprek naar voren kwamen, waren: zelfstandig, voor
delen. 
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Hometraining bij ernstig 

slechthorende kinderen* 

'• Inleiding 
' n het nu volgende ga ik geen theoretische verhande-
lir>9 houden over hometraining bij ernstig slechtho
rende kinderen. Ik wil u in dit korte tijdsbestek een 
indruk geven hoe aan het Audiologisch Centrum 
Hoensbroeck' die hometraining verloopt. 

We bespreken nu één facet uit de dienstverlening van 
het Audiologisch Centrum, en wel de hulp en bege-
'eiding die zo vroeg mogelijk gegeven wordt aan de 
ouders van kinderen die ernstig slechthorend zijn, waar
door ze moeilijk/moeizaam tot taalverwerven en 
spraakontwikkeling komen. 
Deze hulp dient vanuit het A.C. verzorgd te worden, 
zoals ook het 'rapport Koster' vermeldt. Een wat ouder 
rapport van de Provinciale Raad voor de Volksgezond
heid (1963) in Zuid-Holland vermeldt eveneens dat 
deze zorg vanuit het A.C. moet geschieden, omdat 
het kind daar in eerste instantie aangemeld is. Bij 
zeer jeugdigen kan meestal niet met zekerheid worden 
voorspeld, welk type onderwijs zal kunnen worden ge
volgd. Er kan dus geen sprake zijn van een van school 
uitgaande hometraining. Het behoort tot de taken van 
het A.C. Dergelijke hulp krijgen de ouders en hun kind 
tot het de schoolleeftijd bereikt heeft. 

II. Op welke wijze start nu die begeleiding? 
Bij het eerste bezoek aan het A.C. zien we vaak alléén 
de moeder met de peuter. Van deze peuter nemen we 
voor de duidelijkheid van deze lezing aan, dat hij slecht
horend blijkt te zijn, in vrij ernstige mate. 
Tijdens de onderzoekprocedure wordt het eerste kon-
takt met de ouders gelegd. Dat bestaat in de eerste 
Plaats uit het uitleggen van de testmethode. Uit er
varing blijkt dat vooral de Ewingtest en de Spelaudio-
metrie op de ouders onbetrouwbaar overkomt. Er 
wordt met wat speelgoed gerammeld en dat zou dan 
uitsluitsel moeten geven over het gehoor van hun kind. 
Een goede uitleg vooraf is aan te bevelen. Er moet 
wat verteld worden over hoogte- en intensiteitsver
schillen, zodat de ouders een beter begrip krijgen van 
het onderzoek. 
Het kontakt met de ouders tijdens het onderzoek be
staat ook uit het opvangen van hun emoties (angst) 
ais duidelijk blijkt dat hun kind pas bij harde geluiden 
reageert. Het is vaak de eerste direkte konfrontatie 
met de handicap van hun kind. 
Ook het kontakt met het kind wordt vanaf het begin 
met veel energie gelegd. Zeker bij het eerste onder
zoek staat het kontakt met het kind primair. Er wordt 
niets geforceerd om testresultaten te verkrijgen. Een 
Prettige sfeer is onontbeerlijk. 

* Lezing gehouden op de 19-de dag der Akoepedie 1978. Reeds 
eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Logopedie en Foniatrie', juni 
1978, blz. 241 t/m 250. 
Overgenomen met toestemming van de redaktie. 

Minder plezierige onderzoeken zoals impedantiemetrie 
en eventuele KNO-inspektie worden meestal uitgesteld 
tot het tweede onderzoek of worden uitgevoerd zonder 
de aanwezigheid van de logo-akoepedisten. 
De laatste indrukken, die het kind van het onderzoek 
heeft, moeten prettige zijn. Een beloning of een kort 
bezoek aan de spelkamer kunnen wonderen doen. De 
volgende onderzoeken verlopen dan in het algemeen 
zonder problemen. 
Aan het eind van het eerste onderzoek volgt een ge
sprek met de audioloog en de logo-akoepedist. 

Daarin wordt: 
- de anamnese afgenomen; 
- de bouw en werkwijze van het gehoororgaan uitge

legd; 
- de voorlopige bevindingen aan de ouders medege

deeld; uiteraard moet zo'n eerste keer nogal eens 
voorbehoud worden gemaakt bij jonge kinderen. 

Het hangt van het verloop van het gesprek af of verder 
wordt ingegaan op de 'oorzaak-vraag', de gevolgen, 
de revalidatiemogelijkheden, etc. In feite sturen de 
ouders dit gesprek. Wat kunnen ze aan? Zijn ze al toe 
aan uitgebreide informatie? Uit de praktijk blijkt dat de 
ouders na het 'slechte nieuws' nauwelijks nog iets op
nemen van wat er daarna verteld wordt. We moeten 
ons dat realiseren. 
Er volgt zo snel mogelijk een tweede onderzoek, om 
op zo kort mogelijke termijn betrouwbare gegevens te 
hebben omtrent het gehoor. De tijd tussen het eerste 
onderzoek en het tweede moet zo kort mogelijk blijven. 
De onzekere periode moet voor de ouders zo beperkt 
mogelijk zijn. De ouders blijken in deze periode meestal 
behoefte te hebben aan een frekwent kontakt met de 
medewerkers van het A.C. 

We stelden aan het begin, dat bij het eerste onderzoek 
vaak slechts een van de ouders aanwezig is. We ver
zoeken de ouders dan ook dringend de tweede maal -
vooral bij definitieve bevindingen - samen te komen. 
Op deze manier krijgen beide ouders dezelfde infor
matie uit de eerste hand. In de praktijk is gebleken, dat 
vader vaak van moeder een verward verhaal te horen 
krijgt na afloop van het eerste onderzoek aan het A.C. 
We moeten direkt beide ouders betrekken bij de pro
blematiek. Zodoende voorkom je zoveel mogelijk een 
verschillend verwerkingspatroon door de afzonderlijk 
ouders. Dat komt de huwelijksrelatie ten goede en dus 
indirekt ook het kind. 

Zo gauw er enige zekerheid is omtrent het gehoor of als 
blijkt dat de ouders erg veel onzekerheden hebben, 
gaat de maatschappelijk werkster samen met de logo-
akoepedist op huisbezoek. Het doel is tweeledig: 
- observatie van het kind in de thuissituatie en obser

vatie van de interaktie ouders-kind; 
- opvang aanvaardingsproblemen van de ouders, be

spreking onzekerheden, vragen, problemen, etc. 

In zo'n eerste bezoek komen vaak al een heleboel as-
pekten aan de orde, zoals: 
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- De oorzaak: dat is vaak een zeer brandende vraag, 
uiteraard vooral als de oorzaak onbekend is. 

- Revalidatie-mogelijkheden: 
- Verbetert het gehoor? 
- Kan het geopereerd worden? 
- Moet het een hoorapparaat dragen? 

- De gevolgen: 
-Za l het kind gaan praten? 
- Moet het naar een doveninstituut? 
- Moet het naar een speciale school? 
- W a t kan mijn kind worden? 

De antwoorden op deze vragen hangen uiteraard af van 
het individueel geval. 
De ouders moeten echter te allen tijde ervaren, dat 
ze serieus genomen worden, dat men eerlijk tegen ze 
is, dat men echt luistert naar hun vragen en problemen. 
Ook dienen we ons ervan te overtuigen, dat de ouders 
werkelijk begrijpen wat we hen aan informatie ver
strekken. In de praktijk merk je maar al te vaak dat het 
tegendeel waar is. Het is voor ons soms moeilijk om 
ons te verplaatsen in mensen, die volkomen leek zijn 
op het gebied van de akoepedie. Vakjargon moet uit 
den boze zijn. 

Stencils met gegevens betreffende het funktioneren 
van het A.C., het gehoororgaan en het audiologisch 
onderzoek blijken vaak een goede steun. Het verschaft 
de ouders weer een stukje duidelijkheid en voorkomt 
onnodige misverstanden. 

Na het huisbezoek wordt in de teambespreking het 
revalidatieplan vastgesteld: 
- Verdere audiologische onderzoeken worden gepland. 
- De receptuur voor het gehoortoestel wordt bespro

ken. 
- Bepaald wordt, wie de hometraining voortzet. 

Gaat de maatschappelijk werkster dit doen of de 
logopedist, of gebeurt dat voorlopig samen? 
Het belangrijkste kriterium, waarop deze beslissing 
wordt genomen, is: Hoever zijn de ouders in het aan
vaarden van de handicap van hun kind?, voor zover 
we dat op dit moment kunnen inschatten. Als de 
ouders nog niet toe zijn aan direkte adviezen m.b.t. 
taalverwerven, begint de maatschappelijk werkster 
met de hometraining, eventueel samen met de logo
pedist. Zijn de ouders verder in het aanvaarden, dan 
neemt de logopedist de begeleiding over, in nauwe 
samenwerking met het team. 

Ml. We zijn dan nu toe aan de direkte begeleiding 
Als besloten is, wie de hometraining continueert, wordt 
de introduktie van het hoortoestel voorbereid. Zo gauw 
de ouders het hoortoestel thuis hebben, wordt een 
huisbezoek gepland. Samen met de medewerker van 
het A.C. wordt het apparaat bij het kind geïntrodu
ceerd. 
Hoe gaat dat nou in de praktijk? 
Meestal wordt eerst aan de ouders uitgelegd hoe het 
hoortoestel werkt. Dat mag niet te lang duren, want 
dat is saai voor de peuter. Soms wordt het kind 
nieuwsgierig, als je bezig bent met de uitleg aan de 

ouders. Dan wordt geprobeerd de oorstukjes in te 
doen bij de peuter. Het hoortoestel wordt aangezet 
met een lage versterking. De hele sfeer moet zo rustig 
en plezierig mogelijk zijn. Het kind moet met hoortoe
stel alle aandacht krijgen, favoriete spelletjes worden 
voor de dag gehaald, etc. 
Bij het wennen aan het toestel moet aan de ouders dui
delijk verteld worden, dat het geleidelijk opgebouwd 
moet worden. Niet verlangen dat het kind direkt de 
hele dag het hoortoestel draagt. 
De ouders krijgen een instruktieboekje over het hoor
toestel, met daarin uitvoerig beschreven de werking 
van het apparaat, het onderhoud en de kontrolemoge-
lijkheden. Ook wordt daarin aandacht besteed aan de 
eventuele mankementen en wat de ouders kunnen 
kontroleren voordat ze naar de audiciën stappen. 

In deze situatie is er ook de gelegenheid te hoge ver
wachtingen van het hoortoestel op te vangen. Ouders 
menen vaak dat hun kind met dit hulpmiddel weer 
goedhorend is. Vol spanning wachten ze op de eerste 
woordjes. Dan moet uitgelegd worden dat het ook een 
hele tijd duurt voordat een goedhorende zuigeling 
gaat reageren op geluid en pas na ongeveer een jaar 
de eerste woordjes begint te spreken. Er moet duidelijk 
gesteld worden dat het gehoor ook mét hoortoestel 
niet normaal is. Aanvankelijk neemt het slechthorende 
kind met hoortoestel alleen betekenisloze geluiden 
waar. Geluid is niet meteen een signaal! 
Helaas ervaren we nogal eens, dat ouders die de han
dicap van hun kind moeilijk kunnen aanvaarden, in 
het minimale resultaat direkt na de hoortoestel-aan-
passing een bevestiging vinden dat hun kind misschien 
wel helemaal niet zo slecht hoort. Of dat het hoortoe
stel toch niet helpt. Vaak is dan het enige wat de ou
ders werkelijk kan overtuigen zo objektief mogelijke 
testgegevens, eventueel met de ouder naast onderzoe
ker bij de audiometer. Ook moeten dan gegevens over 
de toondrempel met en zonder toestel overgelegd wor
den. Ook eventueel alleen observatiegegevens over 
het funktioneren met toestel. 
Tenslotte lijkt het ons zonder meer af te raden, dat de 
ouders zelf in eerste instantie het hoortoestel bij de 
peuter introduceren. 
Weerstanden van de ouders tegen het hoortoestel zijn 
erg wisselend en hangen nauw samen met de hele 
akseptatie van de handicap. Ouders die zeker zijn van 
een juiste diagnose en hun kind aanvaarden als 
'anders' maar gelijkwaardig, zullen weinig problemen 
hebben met een kasttoestel. Ouders die nog niet zover 
zijn, kunnen hun weerstanden konkretiseren in het af
wijzen van een kasttoestel. 
Soms moet herhaaldelijk uitgelegd worden, waarom 
we geen oorhangers voorgeschreven hebben. 
Door middel van praktische adviezen kun je de ouders 
hierin soms tegemoet komen. We tonen een voor
beeldtuigje, waarin het kasttoestel stevig vastzit. Dan 
hoeft tenminste niet in elk truitje een zakje gemaakt te 
worden. We laten zien, hoe de snoertjes onzichtbaar 
omgeleid kunnen worden, en adviseren de haren van 
het kind wat langer te laten groeien. In het algemeen 
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i s het kind na korte tijd aan het hoortoestel gewend. 
De bezwaren van de ouders verminderen dan geleide
lijk. 

Na verloop van tijd zijn de ouders zover, dat ze open
staan voor algemeen pedagogische adviezen m.b.t. 
taalverwerven en spraakontwikkeling. De logopedist 
gaat dan met de begeleiding verder, omdat deze in het 
algemeen een meer praktische kijk heeft op de pro
blemen die zich daarbij zoal voordoen. 
Uiteraard blijft een regelmatige terugkoppeling met de 
maatschappelijk werkster onontbeerlijk. 
Het kontakt met de ouders is nogal intensief, ledere 
twee weken wordt een huisbezoek afgelegd. Onder-
''9gende akseptatieproblemen en ernstige organisa
torische moeilijkheden kunnen na verloop van tijd naar 
voren komen. Ruggespraak met andere teamleden is 
dan vaak onontbeerlijk. 
Alvorens in te gaan op het verdere verloop van de be
geleiding van de ouders en hun slechthorend kind, het 
volgende: 
Het is ons noodzakelijk gebleken binnen de soms lang
durige begeleiding objektieve evaluatie-momenten te 
creëren. 
Het is belangrijk een objektieve indruk te krijgen van 
net ontwikkelingsniveau en ontwikkelingstempo wat 
betreft taal en spraak. Tot voor kort moest men zich 
Wat betreft de evaluatie van de taal- en spraakontwik
keling bij peuters beperken tot registratie van observa
ties. 
Nu zijn echter een aantal meetinstrumenten voorhan
den die de ontwikkeling objektief situeren, zoals: 
" de Reynell Taalontwikkelingstest; 
• de Preschool Language Scale; 
' de Peabody Picture Vocabulary Test; 
' Artikulatietoets; 
' analyse van de spontane spraak. 

Er zijn momenteel nog geen normeringen voor slecht
horende kinderen voorhanden. Daarentegen lenen deze 
tests zich uitstekend om de taal- en spraakontwikkeling 
van het individuele kind te volgen. Ons inziens moet 
^ e n deze objektieve instrumenten in de beginfase 
van de begeleiding introduceren, om de ontwikkeling 
objektief te volgen. 
Hometrainer en ouders zijn nogal snel geneigd de ont
wikkeling te gunstig te beoordelen. Soms overscha
duwt een snelle algehele ontwikkeling een toch traag 
°P gang komende taal- en spraakontwikkeling. 

Dan zijn we uiteindelijk belandt bij de konkrete bege
leiding van de ouders in hun omgang met hun slecht
horend kind. We proberen de ouders allereerst een 
indruk te geven van de andere belevingswereld van het 
auditief gehandicapte kind: 
" De kinderen hebben een heel ander kontakt met de 

wereld om hun heen. 
" Ze missen aanvankelijk de waarschuwende funktie 

van het geluid. 
" De relatie tussen horen en spreken wordt uigelegd. 

De ouders krijgen deze beschrijving op een stencil, dat 

we hebben samengesteld op basis van eigen ervarin
gen en literatuurstudie. 
Van hieruit geven we de ouders algemeen pedago
gische adviezen, die waarborgen dat aan de belang
rijkste pedagogische opvoedingsvoorwaarden wordt 
voldaan; dat zijn 'liefde, geborgenheid en veiligheid'. 
Het zijn adviezen als: 
- Knuffel uw kind regelmatig. 
- Zorg voor regelmaat in het gezinsleven. 
- Benader uw kind zoveel mogelijk van voren, zodat 

het u ziet aankomen en u kan aankijken. 
- Probeer zoveel mogelijk van wat u onderneemt aan 

uw kind duidelijk te maken, m.b.v. plakboek, foto's, 
tekeningen, etc. 

- Probeer zoveel mogelijk aktief te luisteren naar het 
kind. 

De ouders moeten leren luisteren naar de non-verbale 
boodschappen van het slechthorende kind. Het kind 
moet voelen dat het begrepen wordt. We geven de 
ouders daarvan een voorbeeld: Midden in de nacht 
begint uw zoontje te huilen. Dit is een non-verbale 
boodschap. U trekt misschien eerst de dekens van 
het bed recht, omdat u denkt dat hij met huilen bedoelt 
'ik heb het koud'. Als de peuter blijft huilen, neemt u 
het kind op en wiegt het heen en weer. Huilen vertaalt 
u voor 'hij heeft een nare droom gehad'. Uw zoontje 
blijft huilen. U haalt een glas water, waarna het kind 
bedaart. U hebt uiteindelijk de boodschap begrepen 
door goed te luisteren. 

De heer Joosten heeft daar juist geaccentueerd dat 
dit soort adviezen grote konsekwenties heeft voor de 
organisatie van het huishouden. We dienen er dan ook 
terdege rekening mee te houden, dat er ouders zijn die 
dat alles gewoon niet kunnen opbrengen. We moeten 
er voor waken dat deze ouders uit dat onvermogen 
géén schuldgevoelens gaan ontwikkelen, omdat wij 
zouden vinden dat ze niet genoeg meewerken. Onze 
verantwoordelijkheid is dan ervoor te zorgen dat de 
interaktie ouder-kind spontaan kan blijven en niet door 
allerlei adviezen irritant gaat worden. 
Plaatsing van het kind op een peuterspeelzaal voor 
één of twee ochtenden is soms raadzaam. De moeder 
heeft dan haar wekelijkse rustpunt, waar ze alle ti jd 
voor zichzelf heeft. Gezamenlijk introduceren moeder 
en begeleider de slechthorende peuter bij de leidsters. 
Ook zij krijgen informatie over slechthorendheid in het 
algemeen en over dit specifieke kind. 

Na de algemeen pedagogische adviezen volgen even
tueel een aantal adviezen m.b.t. taal- en spraakont
wikkeling: 
- De omgeving moet vaak van een dialekt overscha
kelen op het A.B.N. We ervaren in Limburg vaak dat 
dat géén geringe opgave is. 
- Het is belangrijk de ouders te instrueren omtrent 
gelaatsgerichtheid. Ze mogen het kind niet dwingen 
tot aankijken, het kind moet liefst spontaan ontdekken 
dat het informatie van het gelaat kan aflezen. Steeds 
als het kind spontaan naar het gelaat kijkt, moet de 
ouder iets spreken wat bekend is voor het kind. De-
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monstreren aan de ouders wat je bedoelt, kan vaak 
geen kwaad! 
- Ouders moeten gestimuleerd worden om te blijven 
spreken tegen hun kind. Soms moet met hun peuter 
het situatief taalgebruik aan de ouders voorgedaan wor
den. 
- Afhankelijk van de mogelijkheden van de ouders, kan 
men de vangmethode & dubbelrol introduceren, zoals 
beschreven door Van Uden en Van Riper. De ouder 
vangt de taalloze uitingen van het kind op, en zegt wat 
hij of zij denkt dat het kind zou zeggen als het kon pra
ten. Direkt daarna geeft de ouder ook zijn eigen inbreng 
als antwoord op die uiting. Bijvoorbeeld: het kind wijst 
naar de kast, moeder reageert met 'wil jij een koekje?' 
en zegt direkt daarna 'kom maar mee'. Ze vervult een 
dubbelrol. 

De ouders krijgen niet alleen in dit stadium van de 
hometraining bovengenoemde adviezen. Gedurende de 
hele begeleiding hebben de ouders vaak behoefte aan 
praktische oplossingen voor alledaagse problemen met 
hun kind. 

Daarnaast krijgen de ouders een stencil met daarop 
een aantal suggesties voor spelletjes die ze met het 
kind kunnen doen. Het doel is drieledig: 
- Allereerst leert het kind beantwoorden aan bepaalde 
eisen, het moet een bepaalde opdracht vervullen. De 
ervaring leert namelijk dat ouders aan hun gehandi
capt kind vaak minder eisen stellen, 'het mist al zo 
veel'. 
- Op de tweede plaats brengen de spelletjes bij het 
kind struktuur aan. Het kind leert bijvoorbeeld aan iets 
te beginnen, bezig te blijven, iets af te maken, op te 
ruimen. 
- Tenslotte zijn het voorbereidende oefeningen voor 
taal en spraak. 

Enkele suggesties zijn: 
- Kontaktspelletjes 

- schootspelletjes ('hop, hop, paardje'). 
- liedjes zingen, liefst met beweging. 

- Sorteerspelletjes: 
VB: vorken bij vorken leggen, lepels bij lepels, etc. 

- Kombinatiespelletjes: 
VB: objekten zoeken bij foto's, objekten zoeken bij 
tekeningen, objekten zoeken bij abstracte tekeningen, 
objekten zoeken bij tekening met daaronder schrift
beeld. 
- Vervolgens hoortraining, met daarin het onderscheid 

tussen: 
- sensoriële training, d.w.z. bewustmaking van allerlei 
omgevingsgeluiden, zoals radio, bel, fluitketel, televisie, 
etc. 
- identificatie en discriminatie geluiden, bijvoorbeeld 
spelen met geluidmakend speelgoed en introduktie van 
discriminatie-oefeningen, opgebouwd naar moeilijk
heidsgraad en rekening houdend met de mate van 
gehoorsverlies; 
- identificatie en discriminatie van woorden. 
- Voorbereidende spraakoefeningen, zoals: 

B laasoefeningen: 
- ademen tegen de spiegel; 
- lucifer uitblazen; 
- uitblazen klein kaarsje; 
- grotere vlammen uitblazen; 
- ballonnen opblazen; 
- op blaasinstrumenten fluiten. 

Zuigoefeningen: 
- met een kort rietje een glas limonade drinken; 
- het rietje steeds langer maken. 

Imitatiespelletjes: 
- mond-, tong-, kaak- en lipbewegingen imiteren voor 
een spiegel. 
- Motoriekoefeningen: allerlei spelletjes met grote en 
kleine bewegingen. 

Door deze spelletjes bij de ouders te introduceren be
antwoord je vaak aan hun vraag naar konkrete sugges
ties voor wat ze zelf kunnen doen. Veel ouders willen 
namelijk graag aktief en konkreet betrokken worden 
bij de extra aanpak die hun kind nodig heeft. Maar niet 
alle ouders zijn in staat dit te realiseren. 
De vorderingen van de begeleiding van ouder en kind 
staat of valt met de mogelijkheden die de ouders heb
ben om een en ander in de praktijk toe te passen. Dat 
kan ik misschien het best illustreren met een praktijk
ervaring. 

Ik startte ongeveer gelijktijdig met de hometraining 
van twee even jonge slechthorende kinderen, met 
een overeenkomstig gehoorsverlies. Het opleidingsni
veau van de ouders was eveneens te vergelijken. Bij 
beide kinderen was er geen duidelijk aanwijsbare oor
zaak voor de slechthorendheid. In het eerste gezin 
waren er aanvankelijk wat aanvaardingsproblemen. 
Uiteindelijk ontstond er een uitstekende werkrelatie 
met dit gezin. Informatie en adviezen werden door de 
ouders gebruikt. Ze namen literatuur' door, hetgeen 
hun motiveerde hard met hun zoontje te gaan werken. 
Het kontakt tussen ouders en kind was goed. Het 
jongetje heeft een iets oudere broer, waarmee hij uit
stekend kan opschieten. 
In het tweede gezin zijn de aanvaardingsproblemen 
tot op dit moment overheersend. Moeder heeft lange 
tijd ontkend dat haar dochter slechthorend was. Ze 
kan het erg moeilijk opbrengen om met veel energie 
extra aandacht te besteden aan haar dochtertje. Ik
zelf heb een goed kontakt met het meisje, maar de
monstraties etc. komen bij de ouders niet aan. Van 
een affektieve relatie tussen moeder en kind is nauwe
lijks sprake. Het aanzetten tot een warme relatie tussen 
ouders en kind is momenteet het hoofddoel van de 
begeleiding. Dit meisje heeft een iets ouder zusje. 
Frappant maar begrijpelijk is het feit dat het kontakt 
tussen de twee zusjes slecht is. Het slechthorend meis
je wordt afgewezen. 

U zult begrepen hebben, dat de begeleiding van de 
twee gezinnen totaal verschillend is. Niet het home-
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trainingsprogramma is het uitgangspunt, dat is wél het 
te begeleiden gezin. 

Na deze illustratie wil ik kort nog iets vertellen over de 
afbouw van de hometraining. 
'n de laatste fase van de begeleiding vanuit A.C. staat 
de schoolkeuze centraal. Uiteraard is dat al wel eerder 
ter sprake gekomen. We bespraken de begeleiding van 
VrÜ ernstig slechthorende kinderen. Deze zullen dus 
Meestal op drie-jarige leeftijd naar de kleutergroep van 
de SH-school gaan. De ouders en de hometrainer leg
gen samen het eerste persoonlijk kontakt met de SH-
school, meestal in de persoon van de maatschappelijk 
Werkster van de school. Op deze wijze wordt geleidelijk 
de overgang gemaakt van het Audiologisch Centrum 
naar de school, met veel vreemde, nieuwe gezichten. 
Als de zorg voor de kleuter is overgedragen naar de 
school, betekent dat geen abrupt einde van het kontakt 
"iet de ouders. Een geleidelijke afbouw is vereist. Het 
gezin gaat weer heel anders georganiseerd worden. 
Jarenlang heeft vooral moeder dag in dag uit extra 
aandacht besteed aan het gehandicapte kind. 
Uit statistieken blijkt dat een gehandicapt kind vaak 
enigst kind is of het laatste. Dat kind is nu overdag 
w e g . Dat is ineens een enorme leegte. U kunt zich 
wellicht voorstellen, dat dat een ingrijpende verande-
r |ng is, voor het hele huishouden. 
Door het gehandicapte kind heeft moeder vaak haar 
sociale kontakten verwaarloosd, die ze nu eigenlijk 
broodnodig heeft. Dat kan aanleiding zijn tot wat aan-
passingsmoeilijkheden die opvang vereisen, 
vandaar dat wij in die beginfase kontakt blijven houden 
niet het gezin en streven naar een geleidelijke afbouw. 
Tijdens de schoolperiode blijft het kind onder de zorg 
van het Audiologisch Centrum. 

'k hoop dat u in deze korte tijd een indruk hebt ge
kregen, hoe de hometraining aan het Audiologisch 
Centrum 'Hoensbroeck' verloopt. Mogelijk draagt dit bij 
tot een konkreet uitwisselen van ervaringen m.b.t. de 
hometraining bij ernstig slechthorende kinderen. 

AD BERTENS, logo-akoepedist, werkzaam bij het 
Audiologisch Centrum „Hoensbroeck". 

Gezinnen met gehandicap

te kinderen 

Begeleiding tot acceptatie: advies bij gezins
problemen.1 

Moet begeleiding van gezinnen met een gehandicapt 
kind zich richten op de acceptatie van het gehandicap
te kind door zijn ouders en door de overige gezinsleden 
of moet de begeleiding van deze gezinnen zich richten 
op de problemen die het gehandicapte kind oproept in 
de dagelijkse organisatie van het huishouden? 

Bij de beantwoording van deze vraag, gaan we eerst 
na hoe in de literatuur over begeleiding van ouders van 
gehandicapte kinderen wordt geschreven. Vervolgens 
traceren we de problemen die zich voordoen in het 
gezin met een gehandicapt kind. 

McKeith, kinderarts in het Guy's Ziekenhuis te Londen, 
vat de gevoelens en het gedrag van ouders van een 
gehandicapt kind, zoals deze in de literatuur beschre
ven worden, in acht punten samen. 

1. Bescherming en verzorging van het hulpeloze we
zen. 

2. Afkeer en verwerping van het abnormale. 
3. Gevoelens van falen bij de voortplanting en depres

siviteit. 
4. Gevoelens van. onmacht bij de opvoeding en incon

sequenties in de opvoeding. 
5. Gevoelens van rouw om het gave kind dat men niet 

gekregen heeft, zich uitend in 
- boosheid, die zich uit in agressie t.o.v. degenen 

die de ouders proberen te helpen 
- verdriet, dat op een depressie kan uitlopen en 
- aanpassing die tijd nodig heeft en die niet altijd 

standhoudt in het zicht van later opkomende pro-
problemen 

6. Geschoktheid, die zich kan uiten in ongeloof en 
'shopping around'2 

7. Schuldgevoelens, die misschien niet zo frequent zijn 
als we denken. 

8. Verlegenheid met de situatie, die de ouders kan ver
leiden tot sociale isolatie omdat ze hun sociale kon
takten niet meer kunnen vervullen. 

Alle acht gevoelens en de erbij horende gedragingen 
worden ook in Nederland regelmatig in allerlei publica
ties over begeleiding van ouders van gehandicapte 
kinderen genoemd. 
Bij begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen 
materiële en immateriële hulpverlening. 
De immateriële hulpverlening richt zich op de acht hier
voor genoemde punten, terwijl de materiële hulpver
lening zich richt op aanpassingen in huis en financiële 
ondersteuning. 
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Materiële en immateriële hulpverlening worden ge
scheiden van elkaar aangeboden. De materiële hulp
verlening wordt geregeld via de AWBZ, de AAW en de 
ABW en verzorgd door de GMD's en sociale afdelin
gen van gemeenten. De immateriële hulpverlening 
concentreert zich in klinieken en behandelingscentra. 
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat eer
tijds (tot de jaren zestig) de materiële hulpverlening 
centraal stond. Pas langzaam aan, niet in het minst 
door de opneming van voorzieningen voor gehandicap
ten in de sociale wetgeving, is men zich gaan richten 
op de problemen van opvoedkundige en persoonlijke 
aard. Daarbij worden de problemen en gevoelens van 
de ouders vaak psychiatrisch geduid. 
De aandacht is daarbij met name gericht op de verwer
king en acceptatie, en op het psychiatrische disfunk-
tioneren. 

Toch schrijft Oldshansky3 in 1 962 al, dat dit een on
juiste ingang is. Hij vindt de bedroefdheid van de ou
ders een normaal gegeven. Hij pleit ervoor om niet te 
praten over acceptatie, maar om ervan uit te gaan, dat 
de ouders op allerlei ogenblikken het moeilijk hebben 
met hun kind. Dit laatste is geen neurotische reactie, 
maar een gegeven omdat het kind het je moelijk maakt 
bij de organisatie van je dagelijkse bezigheden. 
De raadgever van de ouders zou met de ouders volgens 
hem, moeten nagaan, hoe de ouders het best hun 
eigen krachten kunnen gebruiken om hun kind op te 
voeden. 

In de erna verschenen literatuur heeft men zijn raad
geving slechts gedeeltelijk opgevolgd. Men heeft zich 
gericht op de ontwikkeling van het gehandicapte kind 
en op de onderkenning en verwerkingsprocessen van 
de ouders. Zoals Oldshansky* en Gresnigt en Gresnigt6 

aangeven, zijn verwerkings- en onderkenningsmecha-
nismen geen zaken die voor ééns en voor altijd vast
liggen. 

Vaak is men daar wel van uitgegaan. In Engeland bijv. 
is er halverwege de jaren zestig in een kliniek waar 
kinderen met een open rug worden behandeld, een 
maatschappelijk werkster aangesteld voor 3 jaar. Na 
die drie jaar meende men het wel zonder haar te kun
nen rooien. Immers dan zou een manier van behande
len gevonden zijn, waarbij men ook zou weten op 
welke manieren de verwerking moeilijkheden zou kun
nen opleveren. Groot was dan ook de teleurstelling 
toen bleek dat in deze drie jaar de problemen van 
deze gezinnen niet verminderden maar alleen maar 
gden bij het ouder worden van de kinderen. 
De toen aangestelde maatschappelijk werkster werkt 
er nu nog en heeft zelfs assistentie gekregen. 

Pas de laatste jaren zijn er onderzoekingen versche
nen, waarin de belasting, die ouders van gehandicap
te kinderen in hun dagelijkse leven ondergaan, min of 
meer systematisch worden geïnventariseerd. 
Het probleem daarbij is, dat deze extra gezinsbe
lasting (nog?) niet in een theoretisch kader geplaatst 
is, zodat er vaak een verzameling van uiteenlopende 
onderwerpen onder dit hoofdje wordt aangetroffen. Zo 

vallen er zowel spanningen of moeilijkheden in de in
terne gezinsrelaties onder als financiële problemen 
(Bos6). 

Anderen noemen deze belasting gezinsverstoring 
(Gresnigt7) en gaan met name in op de verstoring 
van allerlei dagelijkse bezigheden (TV-kijken, koken, 
slapen, etc). 
Met de term 'gezinsbelasting' is een begrip gecon
strueerd, waarmee we gezinnen met kinderen met ver
schillende soorten handicaps kunnen vergelijken. Het 
is dan ook te betreuren, dat dit begrip nog maar wei
nig theoretisch is onderbouwd. In het hiervolgende 
zullen we proberen het begrip gezinsbelasting nader 
uit te werken. 
Elk gezin dient een aantal taken uit te voeren wil het 
als eenheid blijven bestaan. Men zal geld moeten ver
dienen voor het levensonderhoud, er zullen kinderen 
opgevoed moeten worden en een partner verzorgd, 
de gezinsleden zullen een taakverdeling hebben ge
maakt om allerlei bezigheden te organiseren en ten
slotte zal men het met elkaar eens moeten zijn over de 
manier waarop men leeft en zijn kinderen opvoedt. 
Het gaat er nu om te kunnen onderscheiden tussen 
wat extra belasting is door de aanwezigheid van het 
gehandicapte kind en wat in andere gezinnen als nor
male belasting geldt. 
Op welke wijze vraagt nu bijv. een gehoorgestoord 
kind om extra aandacht, in vergelijking tot normaal 
gezonde kinderen. Het zal onmiddellijk duidelijk zijn, 
dat, als we ons dat afvragen, de leeftijd van het kind als 
belangrijk gegeven opgenomen dient te worden. Een 
kind van 10 heeft andere noden en doet andere 
dingen dan een kind van 5 en die vraagt weer om heel 
andere verzorging dan een zuigeling. 

Laat ik me nu beperken tot gehoorgestoorde kinderen 
tussen de twee en zes jaar. Het gehoorgestoorde kind 
krijgt vanuit de kliniek bijvoorbeel home-training, waar
over u zo dadelijk meer zult horen. Dat betekent, dat 
moeder op bepaalde middagen thuis moet zijn om U te 
ontvangen. Maar daar houdt het niet mee op. Zij leert 
van U dat zij het kind moet aankijken bij het spreken, 
duidelijk moet articuleren en veel met het kind moet 
spelen. De ouders nemen uw raad natuurlijk serieus 
want ze willen alles doen om hun kind een zo goed 
mogelijke startpositie te geven in de maatschappij, 
het is immers al gehandicapt! 
Welnu, moeder is eten aan 't koken en ze wil haar 
slechthorende kind wat vragen, terwijl diens zusje van 
21 /2 op een krukje naast het fornuis staat om moeder 
te helpen. De ideale moeder zou dan zus van de kruk 
verwijderen, de kruk wegzetten, zus in toom houden, 
want die protesteert zeker; alle stelen van de pannen 
op het vuur zou zij naar de muur keren en vervolgens 
zou ze naar het gehoorgestoorde kind toelopen, haar 
op de schouders tikken en haar duidelijk articulerend 
vragen of ze b.v. de tafel wil gaan dekken of niet zo 
wil schreeuwen bij het spelen. Vervolgens gaat onze 
ideale moeder weer terug naar het fornuis, veronder
steld dat ze ook ideale kinderen heeft. 
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Het voorbeeld moge U overdreven voorkomen, maar de 
Praktijk leert dat opvoeding van 2 tot 6-jarigen geen 
sinecure is en dat wat anders geregeld kan worden 
door het kind te beroepen, hier onmogelijk is. Is het 
zo vreemd, dat moeders van gehoorgestoorde kinderen 
af en toe het idee krijgen dat ze niet meer tegen het 
huishouden opkunnen, dat ze schuldgevoelens ontwik
kelen omdat ze niet voldoende aandacht aan het ge
hoorgestoorde kind of aan diens broertje of zusje be
steden of dat zij zich toch gedurig blijven afvragen -
ondanks het feit dat ze weten dat dit zinloos is - waar-
o r r i dit nu juist hen moet overkomen? 
Het niet tegelijk in de gaten kunnen houden van de 
kinderen en het vervullen van huishoudelijke taken is 
eén vorm van extra belasting. Maar er zijn er meer. 

Ons gehoorgestoorde meisje gaat buiten spelen; laten 
w e hopen dat ze een aantal vriendjes en vriendinnetjes 
m de straat heeft die haar kennen en die weten waar
om ze een gehoorapparaatje draagt en op welke wijze 
2|i met haar kunnen spreken. Horen andere kinderen 
auto's aankomen, het is zeker dat ons voorbeeldige 
Meisje dat niet hoort. Moeder moet nu maar hopen 
dat een beschermengeltje haar dochter niet verlaat en 
dat dochter zelf niet op onbekende plaatsen gaat spe
len, waar ze het gevaar niet kent. Niet alleen is dat 
voor de dochter gevaarlijk, als moeder de kinderen 
thuis wil roepen, moet ze pas echt gaan zoeken. 
Wellicht zal een moeder met weinig vertrouwen in 
engeltjes haar kind wat sneller thuishouden, bang als 
ze is voor ongevallen, haar kind daarmee de zo nood-
zakelijke contacten met leeftijdsgenootjes onthoudend. 
En aangezien ze zelf niet aldoor met het kind kan spe
len en het al weer de zoveelste keer is dat ze thuis 
"lijft, zal ze het best moederlijk verzorgen, maar zich 
af en toe wat radeloos voelen bij de opvoeding. Ze kan 
toch niet altijd 'nee' zeggen of altijd met haar spelen. 
Gaat moeder mee om een oogje in het zeil te houden, 
w a t zeggen de buren dan? Dat ze te veel haar kind wil 
beschermen? iedereen zal haar wel hartstikke gek 
vinden! 

Met beide voorbeelden hoop ik U duidelijk gemaakt 
te hebben dat het niet dramatische gebeurtenissen 
2| jn die extra gezinsbelasting oproepen, maar dat het 
telkens terugkomende alledaagse situaties zijn waarin 
ouders en met name de moeder telkens opnieuw be
slissingen moet(en) nemen waarover een moeder van 
een normaal gezond kind na een paar keer nauwelijks 
meer hoeft na te denken. Het is ook niet zo zeer het feit 
dat ze een beslissing moet nemen dat een extra be
lasting vormt, tenslotte moet elke ouder beslissingen 
nemen, maar meer het feit dat het voortdurend terug
komende beslissingen zijn. Dit voortdurend opnieuw in 
elke situatie een beslissing moeten nemen maakt, dat 
hoeders zichzelf belast gaan voelen door hun gehan
dicapt kind. Wanneer we de scores voor gespannen
heid van ouders van een duidelijk zichtbaar gehandi-
c aPt kind (met een open rug) vergelijken met die van 
een niet zichtbaar gehandicapt kind en met een ver-
9elijkingsgroep van normaal gezonde kinderen, dan 

blijkt dat de scores van de moeders van gehandicapte 
kinderen beduidend hoger zijn dan die van de normaal 
gezonde kinderen. Het feit dat bij de vaders deze 
verschillen zich niet voordoen is een ondersteuning 
van onze visie en wijst erop dat niet het gehandicapt 
zijn de belangrijkste faktor is die spanning veroorzaakt, 
het verschil had in dat geval ook voor vaders gegolden, 
maar het voortdurend moeten beslissen over wat het 
kind wel of niet aankan. 

We hebben een aantal voorbeelden gegeven van de 
belasting die een gehoorgestoord kind geeft. 
Op dezelfde wijze kunnen we nagaan hoe andere af
wijkingen tot extra gezinsbelasting leiden. Het is de 
lichamelijke afwijking die de manier bepaalt waarop 
het gebrek door de ouders moet worden gecompen
seerd; het is de gezinsorganisatie die bepaalt of de 
handelingen van de ouders tot extra gezinsbelasting 
leiden of niet. Vanuit dit gezichtspunt maakt het voor 
de gezinsbelasting niet zoveel uit met wat voor medi
sche conditie men te maken heeft; voor de begeleiding 
betekent het, dat er ook bij gelijke medische afwijkingen 
geen concrete eensluidende praktische adviezen gege
ven kunnen worden. Elk advies moet worden afge
stemd op de manier waarop de ouders hun gezin orga
niseren en op hetgeen ze met hun gezin willen be
reiken. Iedereen met enig inlevingsvermogen kan zich 
snel een overzicht van knelpunten maken voor incon
tinentie, moeilijkheden van het bewegingsapparaat, 
zwakzinnigheid, slechthorendheid, enz. Hij gaat daar
toe na, op welke wijze dit kind met zijn specifieke 
afwijking, extra aandacht van zijn ouders trekt. Zo zal 
een kind met bewegingsmoeilijkheden veel vragen om 
ergens in- of uitgetild te worden; een dove zal veel 
direkte aandacht nodig hebben en moeilijk zelf iets 
duidelijk kunnen maken en een kind met een hartdefect 
zal veel zaken zelfstandig kunnen uitvoeren maar bij 
sommige van zijn aktiviteiten zal onverwachts blijken 
dat de inspanning net te groot is. Juist dan zal men 
zich de gespannenhied van de moeder kunnen voor
stellen! Zijn er oudere kinderen in het gezin aanwezig, 
dan zullen zij ongemerkt een deel van het til-werk bij 
Spina-Bifidakinderen overnemen terwijl ze een harte-
kind kunnen overvragen bij hun spelletjes. Bij gehoor
gestoorde kinderen zal de begeleiding van gezinnen 
zich eerder moeten richten op de vraag hoe men het 
kind, spelenderwijs en zonder al te veel afleiding van 
direkte huishoudelijke taken, kan voorlezen of wat kan 
vertellen, zonder eerst alle andere huishoudelijke taken 
te moeten laten liggen. Het zal naar wegen moeten 
zoeken om het gehandicapte kind in de buurt te laten 
meedoen met andere kinderen. Daartoe zal men ener
zijds de moeder overtuigen van de noodzaak om het 
kind risico's te laten lopen - elk kind loopt die nu 
eenmaal - en anderzijds haar moeten voorbereiden op 
het feit dat andere kinderen wel buitenbeentjes willen 
accepteren, maar alleen dan, als ze weten waarom het 
kind een buitenbeentje is. 

Ze zal de speelmakkertjes moeten uitleggen dat haar 
dochtertje alleen goed kan horen als je heel langzaam 
en duidelijk spreekt, dat ze een versterkertje in haar 
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oor heeft. Als kinderen dat een keer gezien hebben, is 
het probleem van speelmakkers grotendeels opgelost. 

Wanneer we ons richten op de problemen van gezins
organisatie, is het ook mogelijk te gaan voorspellen 
wanneer er zich problemen gaan voordoen. Normaliter 
spelen ouders in op de ontwikkelingen die hun kind 
maakt. Wanneer een kind achterblijft met kruipen, 
lopen of spreken, zal dat pas dan opvallen als het direkt 
vergeleken wordt met leeftijdsgenootjes. Ouders met 
oudere normaal-gezonde kinderen zullen gewend zijn 
aan verschillen in ontwikkeling tussen hun kinderen, 
maar anderzijds juist daardoor ook beter in staat zijn 
te erkennen dat het kind in zijn ontwikkeling achter
blijft. Ze hebben al ervaring opgedaan om kinderen tot 
activiteiten te stimuleren en zullen waarschijnlijk het 
beste niet-intensieve manieren om het kind te oefenen, 
vinden. Ouders van eerstgeboren gehandicapten mis
sen al deze vergelijkings- en ervaringsmomenten. Zij 
gaan pas de achterstand inzien wanneer eventueel de 
normaal gezonde volgende kinderen op die leeftijd ko
men. Pas dan gaan ze zich afvragen hoe ze zo blind 
hebben kunnen zijn, dat ze niet in de gaten hadden dat 
hun kind zich anders ontwikkelde dan andere kinderen. 
Het gaat er bij de begeleiding om, de ouders voor te 
bereiden op hetgeen ze kunnen verwachten. Het moge 
duidelijk zijn, dat ouders daarbij aan één keer voorlich
ting niet genoeg hebben. 

Telkens weer en bij elke nieuwe ontwikkeling opnieuw, 
zullen ze met een deskundige willen praten over de 
nieuw bereikte status en wat ze ervan mogen verwach
ten. 

Het gaat immers niet alleen om de ontwikkeling van 
het kind, maar ook om de mate waarin de ouders af
stand kunnen nemen tot het kind en kunnen toekomen 
aan andere taken, binnen of buiten het gezin. 
Moge dit laatste op het eerste gezich een vrij normale 
zaak lijken, vaak wordt over het hoofd gezien, dat de 
zorg voor het gehandicapte kind een zaak is, die de 
ouders maar moeilijk aan anderen durven over te 
dragen. Maken sommige ouders van jonge normaal-
gezonde kinderen al problemen voorde oppas, wanneer 
het kind gehandicapt is weten de ouders, dat de door 
hun beproefde methodes om het kind aan 't slapen te 
krijgen of te laten ophouden met huilen lang niet 
altijd resultaat sorteren waardoor ze nauwelijks niet erg 
goed bekenden durven te vragen om op te passen. Ze 
hebben het gevoel dat ze de oppas te veel kunnen 
belasten met zaken waarvoor ze zelf verantwoordelijk 
zijn of dat ze hun buren of vrienden iets vragen dat 
veel zwaarder en moeilijker is dan zij ooit voor hen 
terug kunnen doen. Daarbij dienen we nog op te mer
ken dat door de financiële lasten van de handicap de 
mogelijkheden om ontspanning buitenshuis te zoeken 
ook al minder zijn. Bezoek van vrienden en kennissen 
moet door de ouders zelf gestimuleerd worden, die 
denken immers al snel dat als ouders al zoveel zorgen 
met hun kind hebben, ze 's avonds liever rustig thuis 
zijn. 

Gaan we terug naar onze eerste vraag, nl. of de bege

leiding van ouders van gehandicapte kinderen zich eer
der op de acceptatie of op de gezinsorganisatie dient 
te richten, dan hebben we in de loop van dit verhaal 
gezien, dat een gehandicapt kind - wat de medische 
conditie van de afwijking waarmee het behept is ook 
moge wezen - zich altijd uit in de organisatie van het 
gezin en met name in de organisatie van het huis
houden. 

Deze invloed op de gezinsorganisatie varieert met de 
ontwikkeling van het kind en doet zich voor elk gezins
lid voelen al naar gelang de gezinsleden hun prioritei
ten stellen. 

Moeten we nu in al die gevallen waarin de ouders geen 
oplossing hebben kunnen vinden voor hun eigen wen
sen en de eisen die een gehandicapt kind aan hen 
stelt, spreken van geen of gebrekkige acceptatie van 
het gehandicapt kind? 
Acceptatie is een zaak van alles of niets. Je accepteert 
je kind zoals het is, met alle gevolgen van dien, of je 
accepteert het niet. In het laatste geval treft je zelf 
alle schuld en blaam. 
Hulpeloze kinderen - en nog wel door jezelf op de we
reld gezet - dien je immers te helpen. 
Acceptatie is in zo'n redenering een voorbeeld van 
morele moed, een nastrevenswaardig ideaal dat je 
misschien af en toe bereikt met behulp van psychiaters 
en andere zielzorgers. 

In zon opvatting belasten we de ouders dubbel. Het 
kind oefent een reeële druk uit op de gezinsorganisatie. 
Als de ouders aan die invloed uiting geven of als ze 
deze niet goed weten op te vangen, zadelen we ze 
op met het idee dat ze hun kind niet geaccepteerd heb
ben, eigenlijk met 't idee dat het hun fout is dat alles in 
het gezin fout loopt. Hulpverleners zouden moeten 
proberen met de ouders oplossingen te vinden voor de 
organisatorische problemen in het gezin. De beste leer
meesters daarbij zijn de ouders van gehandicapte kin
deren! Zij hebben immers de praktische ervaring met de 
specifieke moeilijkheden van het leven van alle dag met 
hun kind. En de therapeuten van het kind zijn de 
handlangers van de ouders. Zij immers kennen de me
dische of technische bijzonderheden van de handicap 
en weten daarom wat voor het ene kind wel en voor 
het andere niet mogelijk is. Zij zijn ook de enige die 
intensief met zowel het kind als de ouders (meestal 
de moeders) omgaan. Vandaar dat zij vaak het beste 
op de hoogte zijn van de problemen die het kind in het 
gezin oproept. 

Zij kunnen zich dan ook primair richten op de dagelijkse 
problemen van ouders en hun gehandicapt kind. Toe
gegeven, er zullen ouders zijn die zodanige problemen 
hebben dat wat huishoudelijke organisatorische advie
zen niet voldoende zijn. Zij zullen steeds deskundige 
hulp nodig hebben van maatschappelijk werkster of 
gezinstherapeut. 
Maar een groot deel van de problemen zou kunnen 
worden voorkomen door regelmatig en vaak met de 
ouders te praten over de ontwikkelingen van hun kind 
en hun problemen daarbij. 

50 



De logo-akoepedist, ergo- of fysiotherapeut lijken daar
bij de aangewezen figuren. 

Drs. Jan Joosten, 
Rijksuniversiteit Limburg (R.U.L) 

Lezing gehouden op de 19-de dag der Akoepedie 1978. Reeds 
eerder gepubliceerd in het tijdschrift 'Logopedie en Foniatrie', maart 
' 9 ' 9 , blz. 98 t/m 105. Overgenomen met toestemming van de 
redaktie. 

Onder 'shopping around' wordt het verschijnsel verstaan, dat ou
ders met hun gehandicapt kind allerlei artsen aflopen omdat ze niet 
overtuigd zijn van de juistheid van de diagnose(s) van eerder gecon
sulteerde artsen. 
'Social Casework. (1962). 

Oldshansky, Social Casework (1962). 
Gresnigt en Gresnigt, Ouders en Gezinnen met een diep-zwakzinnig 

k|nd. Amsterdam 1973. 
J. Bos, Gezinnen met een hartekind. Amsterdam 1977. 
Gresnigt en Gresnigt 1973. Idem. 

Informatie van de Europese 

Federatie van verenigingen 

van leerkrachten van doven 

- Verschenen zijn de Proceedings van het vijfde con-
9res van de Europese Federatie, gehouden te Bordeaux 
°P 2 en 3 september 1977. Thema: integratie. Prijs 
Per exemplaar: f. 2 0 , - . 
Te bestellen bij de hoofden van scholen. 
" Over het eerstkomende congres hebben we U al sum
mier bericht in het nummer van december 1978 (blz. 
'3 ) . Hierop kunnen we nu de volgende aanvulling 
9even. 
Het congres wordt gehouden te Oslo, op 4, 5 en 6 
oktober 1979, in Skadalen skolan, Vettakollen, Oslo 3. 
Alle congresgang(st)ers kunnen voor kost en onderdak 
°P school terecht. Congreskosten: f. 65 , - . Het thema 
l s zoals U weet: 'Lezen met en van dove kinderen'. 
Drie sprekers hebben toegezegd een voordracht te 
zullen houden: Dr. Conrad uit Engeland, Dr. Voit uit 
Duitsland en Mevrouw Peyre uit Frankrijk. Willen 
deelnemers aan dit congres zich zo spoedig mogelijk 
opgeven bij een van de raadsleden? De bedoeling is, 
oat deze mensen met elkaar van gedachten wisselen 
over het thema en hiervan een samenvatting op schrift 
zetten, die aan alle congresgang(st)ers van te voren 
ter informatie zal worden toegezonden. Denk mee! 
Discussieer mee! Spui wijsheid en kennis! (of doe ze 
°p ! Als U niet meer weet, wie de beide raadsleden zijn, 
u kunt hun namen vinden in het decembernummer 
van 1978 op blz. 73. 

Bezoek van leerkrachten 

en leerlingen (eventueel 

met tegenbezoek) 

De Federatie wil een volledige lijst opstellen van scho
len die hieraan willen meedoen, met vermelding van 
de beschikbare accomodatie, de kosten, de meest ge
schikte tijd van het jaar, mogelijke duur van het be
zoek enz. We zouden kunnen beginnen met twee scho
len per land dat lid is van de Federatie. Uit Zweden en 
Denemarken hebben zich al twee scholen aangemeld. 

Zweden. De Hallsboscolan is Sigtuna en de Vanersko-
lan in Vanersborg. 
De Hallsboskolan ligt vlak bij Stockholm en de Vaner-
skolan bij Göteborg (Gothenburg) aan de westkust. 
Van 15 juni tot 31 juli hebben deze scholen zomerva
kantie; in die tijd kan men met grotere groepen komen 
en gebruik maken van de internaatsgebouwen die dan 
toch leeg staan. In de rest van het jaar kunnen kleinere 
groepen van kinderen en leerkrachten deze scholen be
zoeken. Men kan gratis gebruik maken van de woon
ruimte maar in de zomervakantie moeten de bezoekers 
zelf hun eten kopen en koken. Op beide scholen kunnen 
de bezoekers ook gebruik maken van boten met bui
tenboordmotor die er zijn. 
De adressen zijn: Vanerskolan, Fack, S-462 01 Vaners
borg, Sweden, contactpersoon: Ingvar Landstedt, d i 
recteur. 
Hallsboskolan, Box 79, S-190 30 Sigtuna, Sweden; 
contactpersoon: PG KShrström, directeur. 

In Denemarken heeft de Fredericiaskolen haar gasten
verblijf beschikbaar gesteld. Fredericia ligt aan de oost
kust van Jylland. Van midden juni tot 6 augustus is de 
school gesloten en de gasten zullen dan zelf hun maal
tijden moeten verzorgen. Als het wel school is, kan 
men op school een maaltijd kopen. Het huis heeft 
3 tweepersoonskamers en 4 éénpersoons. Omdat het 
gastenverblijf soms helemaal vol is, wordt U aangera
den om van te voren contact op te nemen met de 
school. Contactpersoon: Birgit Svendsen, Frederi
ciaskolen, Merkurvaenget 2, 7000 Fredericia, Danmark. 

De Nyborgskolen kan een flat ter beschikking stellen 
in juli. Er is plaats voor 3 è 4 personen. Bezoekers 
zullen zelf voor hun maaltijd moeten zorgen, omdat de 
school in juli gesloten is. Contactpersoon: Axel Lau-
rents, directeur, Nyborgskolen, Vestergade 7, 5800 
Nyborg, Danmark. 
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'Weerklank' 
Instituut voor meervoudig gehandicapte, 
slechthorende en dove kinderen. 

Er bestaat al jaren een dringende vraag uit het 'veld' 
naar een voorziening voor gehoorgestoorde, geretar-
deerde kinderen met veelal nog andere handicaps 
hiernaast. 
Tot op heden vallen deze kinderen nog steeds tussen 
de wal en het schip. De Stichting 'Weerklank', in 1 972 
opgericht, wil deze lacune opvullen. Samen met de 
Stichting Ortho-pedagogisch Centrum Noord-Holland 
wordt gewerkt aan de realisering van een tehuis. 
Met de bouw hiervan is in de herfst van 1978 begon
nen. Ondanks de vertragingen, door de lange winter 
ontstaan, gaat het Instituut 'Weerklank' binnen een 
jaar zijn deuren openen. 
Het huis ligt aan de rand van Amsterdam. Aan de 
oostkant strekt zich het woongebied Osdorp uit. Aan 
de westkant liggen weilanden en bossages. Het is er, 
zeker voor Amsterdamse begrippen, nog landelijk en 
kleinschalig. Dit maakt het mogelijk de tuin van het 
tehuis een open karakter te geven. Er komen geen hoge 
hekken of hoge beplantingen, zodat wijkbewoners en 
kinderen elkaar kunnen zien. Ook de wijkbewoners 
wilden dit zo. 

'Weerklank' is een 24-uurs voorziening voor meer
voudig gehandicapte kinderen, die in elk geval gehoor
gestoord zijn en op zwakzinnig niveau functioneren. 
Hun leeftijd bij opname kan variëren van ± 2,5 tot 16 
jaar. Het zijn voorts kinderen, bij wie ontwikkelings
mogelijkheden, met name wat betreft communicatie 
en redzaamheid, aanwezig zijn of vermoed worden 
aanwezig te zijn. 
Het tehuis heeft een observatie- en begeleidings
functie. 
Vanzelfsprekend is dit meer een logische onderschei
ding dan een, die in het leven van alle dag voor het kind 
merkbaar is. 
Bij observatie is de vraag primair, hoe het kind zich ge
draagt en hoe dit gedrag te begrijpen is. Bij vele van de 
kinderen is deze diagnose ambulant niet of nauwelijks 
te stellen. De grotere kennis t.a.v. het kind kan er wel 
toe leiden, dat er geadviseerd wordt tot begeleiding/ 
verzorging elders. Voor continuïteit in de begeleiding 
wordt gezorgd. 
Voorts is het karakter van 'Weerklank' bovenregionaal. 
Het tehuis heeft een opnamemogelijkheid voor 54 
kinderen. 
Aan een goed contact met de ouders van de op te 
nemen kinderen wordt veel waarde gehecht. Dit houdt 
onder meer in dat zij, waar mogelijk, meedenken en 
meewerken in het programma dat hun kind aangebo
den wordt. 

'Weerklank' heeft groepjes van zes kinderen met - zo 
mogelijk - een vast team groepsleid(st)ers. Wij trach
ten deze kinderen, die door hun gehoorstoornis al in 

een verstilde wereld leven en bovendien door andere 
oorzaken nog moeite hebben met het ordenen en be
grijpen van hun wereld, een passend opvoedkundig 
klimaat te bieden. 
Gewerkt wordt met een totaalplan per kind, in eerste 
instantie uitgevoerd door de groepsleid(st)ers. Zij wor
den geadviseerd door een uitgebreid multidisciplinair 
team. Hiernaast kan het kind een individuele behande
ling van één of meer van de andere teamleden krijgen. 

De sfeer van het huis zal huiselijk, ordelijk en over
zichtelijk zijn met een open karakter naar de wijk. 
Er komt een hoofdgebouw met drie kleine paviljoens. 
In ieder paviljoen zijn een gemeenschappelijke keuken, 
een speelzaal en drie huiskamers. 
Op de eerste verdieping van de paviljoens komen de 
slaapkamers en badruimten. 
Voor de kinderen zijn er in het hoofdgebouw een 
zwembadje en een bewegingsruimte. Verder zijn er 
video-opname- en video-presentatieruimten, een cen
trale keuken en kantoor- en stafruimten. Tevens is er 
logeerruimte voor de ouders. 

Tot slot noemen wij de huidige medewerkers van 
'Weerklank'. Dit zijn: 
adviserend ortho-pedagoge: mevr. drs. H. van der Horst 
directiesecretaresse: mevr. V. M. de Jager-Presburg 
directeur: drs. M. K. van Gessel 

Mocht u nadere informatie wensen of een kind willen 
aanmelden, dan kunt u zich wenden tot: 
Instituut Weerklank, p/a De Ruijterkade 128, 
1011 AC Amsterdam. 

Gezinsweek voor ouders 

met dove kinderen 

De Kommissie Volkshogeschoolwerk voor Doven or
ganiseert van 30 juni t/m 7 juli een gezinsweek voor 
ouders met kinderen, waarvan één of meer kinderen 
doof zijn. Dat gebeurt in de Volkshogeschool 'Allards-
oog' te Bakkeveen (Friesland). Het motto van deze 
week luidt: 'Het dove kind thuis en in de samenleving'. 
Steeds weer blijkt dat ouders van dove kinderen een 
heleboel vragen en onduidelijkheden hebben over de 
omgang en de kommunikatie met de kinderen, over de 
mogelijkheden van het onderwijs en over hun verdere 
toekomst. Door daarover met de ouders te praten kun
nen er heel wat vragen opgelost worden. Ouders blij
ken elkaar veel steun te kunnen geven omdat ze in een 
zelfde soort situatie zitten. 

Tijdens deze week zijn een aantal deskundigen aan
wezig met wie de deelnemers kunnen praten over de 
vragen die er leven. De gespreksonderwerpen zullen 
worden afgewisseld met doe/spelaktiviteiten. Het de
finitieve programma wordt in overleg met de deelne
mers gemaakt. Voor de kinderen is er een groot deel 
van de dag een eigen programma onder eigen leiding. 
Opgave graag vóór 1 mei J.I.. Telefoon Allardsoog: 
05169 - 241 

52 



INSTITUTEN en 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhag 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 

Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

1062 CZ 
1067 EZ 
1079 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5615 HB 
5611 KW 
5611 KV 
5611 KV 
7522 AN 
?522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9717 KG 
9712 NZ 
2015 KJ 
6432 CC 
2332 KE 
6531 PL 
6521 EV 
6533 BL 
3078 PE 
3061 MA 
3011 CN 
2287 EE 
1 7 4 2 KM 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
Kortenaerstraat 10 
J . Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P. C. M. Bosschool 

V.B.O. De Stijgbeugel 
De Wylerberg 
Paus PiusXII school 
De Skelp 
Inst. Sint Marie - school 
Inst. Sint Marie - school 
Inst. Sint Marie - V.B.O. school 
Inst. Sint Marie - internaat 
Prof. dr. H. C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J . de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 

Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek- internaat 
Dr. F. Hogewindschool 
P. J . Evertseschool - V.B.O. 
L. W. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwil le 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Egelantierlaan 26 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

020 

040 

033-20938 
020-158549 
020-131133 

460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 
05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-439772 

431087/431005 
053-318313 
053-847382 
01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 
02240-4896 
030-510041 
030-612404 
05200-12959 

•IMSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 
1062 CJ 
1011 LX 
9712 NX 
3031 BA 
5271 GD 
2275 TH 

Amsterdam 
Amsterdam 
Groningen 
Rotterdam 

J. C. Ammanschool 
Dependance I.D.O. 
Doveninstituut H. D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 

J . Sluyterstraat 9 
Nw. Uilenburgerstraat 96 
Guyotplein 2 
Ammanplein 2-8 

Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven 
Voorburg 'Effatha' Inst. voor Doven 

Theerestraat 42 

Effathalaan31 

020-178617 
020-231437 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 

•endel i jk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de eindredaktie. 




