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Ten geleide 
U kent misschien dat plaatje van de man die op 1 
januari 's morgens wakker wordt en onthutst kijkt naar 
de schimmige droomfiguren die in een groot aantal 
rondom zijn bed staan. Eén van de f iguren stelt hem 
dan gerust met de opmerking: 'U hoeft van ons niet 
bang te zijn. Als U eenmaal opgestaan bent, zijn we 
weer gauw weg. We zijn de goede voornemens die U 
gemaakt hebt voor het nieuwe jaar'. 
Toch wi l len we het nieuwe jaar graag n ieuw beginnen. 

Ook in de redaktie is iets van deze drang naar een 
nieuwe frisse aanpak merkbaar. Op de laatste redak-
tievergadering (5 november 1980) waren drie nieuwe 
leden aanwezig: dhr. B.G. Hofman die dhr. F.H. Diep-
brink opvolgt in de sektor dovenonderwijs, en de heren 
R. Smits en C. Sinjorgo die de vertegenwoordiging 
vanuit de VeBOSS op volle sterkte brengen. 
Nieuw is ook de voorzitter van de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwi js aan Doven, drs. A.P.M, 
van Hagen, die de open plaats inneemt die door het 
aftreden van dhr. K. Koenen is ontstaan. 
Ook de Instituten voor Doven doen mee aan de ver
nieuwingstendens. Van de vijf hebben er drie binnen 
een jaar t i jd een nieuwe direkteur. In Rotterdam nam 
drs. A.W. de Vos op 25 april 1980 afscheid; hij is 
opgevolgd door drs. P.H. van der Veen. In Groningen 
ging dhr. K. Breeman op 1 januari 1981 met vervroegd 
pensioen; dhr. A.S. Oostra nam de leiding van hem 
over. In Voorburg-Zoetermeer trok dhr. J.L. van der 
Have zich per 1 februari terug; dhr. K. Koenen is met 
ingang van diezelfde datum algemeen direkteur. 
Dat goede voornemens bij het begin van het n ieuwe 
jaar ook uitgevoerd worden, blijkt uit het grote aantal 
boekbesprekingen in dit nummer. Wie het verslag van 
de redaktievergadering van 5 november ernaast legt, 
zal zien dat alle ter bespreking aangeboden boeken, en 
zelfs meer dan die, ook inderdaad besproken worden. 
Scriptie-aankondigingen zijn er ook in ruime hoeveel
heid; en we starten met de rubriek 'V ragenderw i j s ' . 

Zo beginnen we dan het in ternat ionaal jaarvangehan-
dikapten, dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen 
met als thema'Ful l participation and equality', volledig 
meedoen in gel i jkwaardigheid. In de persinformatie 
hierover en in de toespraak die mevr. E. Veder-Smit 
hield bij de installatie van de Nationale Commissie 
Internationaal j a a r van de Gehandikapten,op20 okto
ber 1980, blijkt dat men bewust de benaming 'Jaar 
voor Gehandikapten' heeft afgewezen en vervangen 
door 'Jaar van Gehandikapten'. Daarmee wordt, aldus 
de staatssecretaris, aangegeven 'dat het gaat om zelf 
doen en zoveel mogelijk op basis van geli jkwaardigheid 
meedoen'. Dit wordt ook uitgedrukt in het vignet van dit 
jaar: twee gestileerde f iguren, een gehandikapte en 
een niet-gehandikapte; hand in hand symboliseren zij 
de geli jkwaardigheid bij hulpverlening waar respekt 
voor eikaars mens-zijn bestaat. 
We wensen U een goed en gezegend nieuwjaar, waar
in U voldoening mag beleven in uw werk. En laat de 
goede voornemens maar een ti jdje bli jven. 

Redaktie. 

Reactie op het 

Advies Zorgbreedte 

Middenschool-

onderwijs 

door het voortgezet buitengewoon on
derwijs voor kinderen met hoor- en/o f 
spraakproblemen. 
Noot vooraf van de redaktie 
In april1979 lietde Innovatiecommissie Middenschool 
een 'Concept-advies Speciaal Voortgezet Onderwijs' 
verschijnen, dat in september gevolgd werd door een 
'Advies inzake de zorgbreedte van Middenschool-
onderwijs en de relatie tot het Speciaal Onderwijs'. De 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven heeft op deze twee stukken gereageerd met 
twee brieven van resp. 28 juni en 12 oktober. Beide zijn 
gepubliceerd in 'Van Horen Zeggen' december 1979, 
b/z. 93-94. 
De hoofden van scholen voor voortgezet buitenge
woon onderwijs aan slechthorenden en spraakgebrek-
kigen hebben eveneens op beide stukken gereageerd, 
resp. in een gesprek op 28 mei 1979 en in eenbriefvan 
november 1979. Deze brief, die geruime tijd geleden 
aan de redaktie van 'Van Horen Zeggen' is aangebo
den, is door een misverstand tot nu toe niet gepubli
ceerd. Dhr. L.J. Pille, die de brief namens de hoofden-
groep heeft geschreven, acht publikatie ook nu nog 
zinvol. Excuses van de redaktie voor het lange uitstel. 

Naar aanleiding van het 'Concept advies speciaal 
voortgezet onderwijs ' , dat in april 1979 werd uitge
bracht en het definitieve advies van september 1979 
door een aparte werkgroep onder voorzitterschap van 
Drs. H.J. Jacobs, heeft de 'hoofdengroep slechthoren
den en spraakgebrekkigen' behoefte haar visie op de 
gestelde problematiek naar voren te brengen. 

Na het uitbrengen van het conceptadvies heeft er een 
gesprek plaats gevonden tussen enkele leden van deze 
werkgroep en genoemde 'hoofdengroep'(28-5-1979). 
Van de in dit gesprekgeuitebezwarenen kritiek is niets 
terug te vinden in het definit ieve advies. 
De bestudering van dit definitieve advies, heeft ertoe 
geleid dat in het voortgezet onderwi js aan kinderen 
met hoor- en /o f spraakproblemen grote bezorgdheid 
is ontstaan over de opvattingen die in dit advies bli jken 
te bestaan t.a.v. opvoeding van en onderwi js aan de 
betreffende kinderen. 

Gezien de eigen verantwoordeli jkheid van de 'werk
groep' voor haar rapport aan de I.C.M. (Innovatiecom
missie Middenschool)heeftde 'hoofdengroepslechth. 
en spraakgebr.' gemeend haar visie rechtstreeks aan 
de Minister en de I.C.M. ter kennis te moeten brengen. 
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Dit schri jven bevat de belangrijkste punten uiteen later 
uit te brengen nota over het voortgezet buitengewoon 
onderwi js aan slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen door de hoofdengroep van de zeven bestaan
de v.b.o.scholen. De hoofdengroep slechth. en spraak-
gebrekkigen acht het van belang de volgende zaken 
naar voren te brengen: 

1. Eenaantalgedachtenoverdemiddenschoolachtde 
hoofdengroep waardevol voor de toekomstige ontwik
keling van het onderwijs. Zo vindt zij de doorbreking 
van een strenge scheiding tussen algemeen vormend 
onderwi js en beroepsgericht onderwi js van belang, 
evenals het uitstellen van een beroepskeus of studie
richting tot ongeveer 16-jarige leeftijd. 
Als men echter 'alle leerlingen geli jkwaardige moge
li jkheden wi l bieden ongeacht hun sociaal-economi
sche of sociaal-culturele herkomst' en daarbij denkt 
aan kinderen 'met problemen'dan geldt dit nietzonder 
meer voor kinderen met hoor- en spraakproblemen. In 
dit opzicht is het rapport naïef/ idealist isch en genera
liserend. 
Nergens wordt aangegeven waarom gehandicapten 
(en dan nog in het bijzonder slechthorenden of spraak-
gebrekkigen) in de middenschool zogoedophunplaats 
zouden zijn. Zelfs niet na een aantal eventueel aan te 
brengen voorzieningen, die met het wezen van de 
handicap slechts zijdelings te maken hebben. 

2. Het advies zegt op bl. 14: 
'De school dient ervoor te zorgen, dat de leerling zijn le
ven in de school als zinvol ervaart en dat de geboden 
pedagogisch-didactische hulp de leerling in staat stelt 
zicht te krijgen op de zinvolheid van zijn toekomstig 
bestaan'. 
Deze opdracht geldt o.i. voor elke school. 
Hoe echter de pedagogisch-didactische hulp in de 
middenschool dit beter dan nu moet realiseren voorde 
juist in communicat ie gestoorde leerlingen (slechth. 
en spraakgebr.) is volslagen onduidelijk. 

Uit alles blijkt dat de middenschool nog volstrekt onbe
kend is met de middelen die nodig zijn om haar leer
l ingen voldoende hulp te bieden. 
In nog sterkere mate geldt dit t.a.v. gehandicapte 
leerl ingen. De plaatsingsmogeli jkheid op de midden
school van deze kinderen is afhankelijk van de midde
len, die ter beschikking komen (bl. 14) . 
Er is dus (nog) geen sprake van een verantwoorde 
plaatsing en opvang. 
Wat men moeizaam experimenterend aan voorzienin
gen weet te verwerven zal alti jd minder zijn dan wat 
reeds lang bestaat en goed functioneert in het voort
gezet bu.o. 
Als men dan toch gehandicapte kinderen in het regu
liere middenschoolonderwijs gaat opnemen bestaat 
o.i. het gevaar dat de middelen niet voldoende zullen 
zijn en dat de betreffende kinderen in een constante 
afhankeli jkheidsposit ie worden gebracht. 
Zij zijn dan elk moment afhankelijk van speciale midde
len en hulp van anderen. 
Al leen het etiket leerling te zijn van een reguliere 
school levert geen bijdrage tot het zinvol ervaren van 
zijn schoolbestaan. 

Wi j wi l len hiermee niet betogen dat plaatsing van 
sommige slechthorende of spraakgebrekkige kinderen 
onmogeli jk is. Het gebeurt nu ook, hoewel de resulta
ten daarvan vaak tegenvallen. Het is o.i. al leen verant
woord als na zorgvuldige overweging van alle gege
vens het betreffende kindzonder veel opvallende mid
delen overeenkomstig zijn aanleg in een reguliere 
groep kan funct ioneren. 
Als een gehandicapt kind in een reguliere groep voort
durend meegesleept moet worden door allerlei spe
cialisten op hem los te laten, apparatuur aan te wen
den, dan is dat fnuikend voor zijn zelfwaardering. Van 
een gezonde ontwikkel ing kan dan zeker niet gespro
ken worden. 
De overwegingen zoals genoemd op bl. 16 en 17 van 
het advies onderschri jven wi j volledig. Al leen zijn het 
voor ons geen discussiepunten. Als hier bovendien uit 
geconcludeerd moet worden dat men pas aan het 
speciale voortgezette bu.o. gaat denken als het kind 
mislukt is in het reguliere middenschoolonderwijs, 
dan is men op de verkeerde weg. 
Het verzwaart de invloed van de handicap en het kost 
jaren om het kind weer tot een acceptabel gedragspa
troon te brengen. 

3. De specifieke problematiek van slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen. 

a. In het advies wordt op bl. 12 gesteld dat de eigen
heid van de opgroeiende jongere zich ontplooit in een 
voortdurende interactie met zijn omgeving. 
Dit lijkt ons een juist uitgangspunt voor kinderen, die 
tot communicat ie via gehoor en spraak in staat zijn. 
Voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen ligt 
juist hier het grote probleem. Zij zullen bij een inter
actie zoals hier aangegeven wordt alt i jd de minderen, 
de hulpbehoevenden zijn. 
Als ontwikkel ingsmogeli jkheid heeft zo'n proces we i 
nig waarde voor de slechth. en spraakgebr. leerling, 
tenzij dit proces volledig aan hun tekorten wordt aan
gepast. Dit zou dan de waarde van de interactie voor de 
andere deelnemers aan dit proces sterk doen vermin
deren. 

b. De problemen van dove kinderen in dit opzicht 
worden meestal wel onderkend. Verstaan, begri jpen, 
communiceren, spreken zijn zo anders, dat niet-des-
kundigen wel inzien dat geli jkwaardige deelname aan 
groepsdiscussies enz. niet mogelijk is. 
De tragiek van slechthorenden is dat zij meestal ver
keerd beoordeeld worden en dat zij daardoor niet op de 
juiste wijze tot interactie komen. Voor een doof kind 
geldt dat het spreken moei lijk te verstaan is, dat de taal 
vol onvolkomenheden is, dat het ongedwongen mee-
funct ioneren in de groep uitgesloten is. Een slechtho
rend kind hoort nog wel wat en kan dus wel benaderd 
worden. 
Slechthorend zijn betekent echter niet alleen minder 
horen, maar vri jwel alt i jd vervormd horen en verkeerd 
horen. Een slechthorend kind zal dus wel in de com
municat iebetrokken worden, maar zal alti jd onvol ledig 
deel kunnen nemen, verkeerd beoordeeld worden. 
Als ontwikkelingsmiddel is zo'n interactie voor de 
slechth. onvolkomen. Bovendien zal de werkzaamheid 
van de groep, waar in de slechth. of de spraakgebr. 
deelnemen ook niet optimaal funct ioneren. 

2 



c. Een normaal horend/-sprekend kind ontwikkelt 
zich inderdaad in een voortdurende interactie met zijn 
omgeving, zowel op school als daarbuiten. 
De taal en het spreken ontwikkelen zich spelenderwijs, 
soepel, bijna onopgemerkt. 
Bij slechth. en spraakgebr. kinderen is dit proces 
onmogelijk. Daardoor is de ontwikkel ing van de taal en 
het spreken zelf defect, onvolkomen en geschiedt 
langs andere wegen. 
Het bezitten en gebruiken van de taal staat centraal bij 
bijna alle andere ontwikkelingsprocessen: het ge
voelsleven, het denken, het sociaal funct ioneren. 
In het hele onderwijs- en opvoedingsgebeuren van 
slechthorende kinderen moet het taalaanbod voort
durend bewust en weloverwogen geschieden. Van 
een soepele interactie in een reguliere groep kan geen 
sprake zijn, zonder het slechthorende kind schade te 
doen. 
Bij alle taalprocessen zal nagegaan moeten worden of 
het taalaanbod gezien, gehoord en begrepen wordt. Of 
dat nu in een onderwijs-leersituatie of in een groeps
gesprek of in een ongedwongen conversatie is. Het 
onwil lekeurige taalaanbod waardoor een goedhorend 
kind constant omgeven is ontgaat het kind met hoor-
problemen geheel of voor een deel. Zinnen, uitdruk
kingen, grapjes, zullen bewust en didactisch verant
woord aangeboden en veel herhaald moeten worden. 
Zelfs dan nog is het effect van intonatie, accent, enz. 
zeer beperkt (en in de ontwikkel ing van het normaal
horende kind speelt dat een grote rol). 

d. Spraakgebrekkige kinderen hebben op dit gebied 
gelijksoortige ontwikkel ingsproblemen, veroorzaakt 
door organische of functionele stoornissen. Bij de 
organische stoornissen is het vaak zichtbaar bli jvend-
geschonden gelaat de voornaamste oorzaak van het 
scheefgroeien der persoonli jkheid in sociaal en emo
tioneel opzicht. Het kind met lip-, kaak- en gehemelte
spleten is hiervan een duidelijk voorbeeld. Schaamte 
en schuldgevoelens, zowel bij hem als de ouders 
verhinderen de ontplooiing in een voortdurende inter
actie met de omgeving. Daarbij komt, dat het kind niet 
het vermogen bezit onbelemmerd taal te produceren, 
waardoor de communicat ie vertraagd en gehinderd 
wordt, irritaties worden waargenomen bij de ge
sprekspartner, zodat er aversie tegen het spreken of 
zelfs spreekangst ontstaat. 
Is bij een slechthorende de receptie gehinderd en 
daardoor het taalvermogen aangetast, bij schisiskin-
deren is het juist de produktie die gestoord is en 
daardoor ook het taalvermogen. Wat hierboven is 
gezegd over het slechthorend kind in de communica
tieve situatie geldt mutatis mutandis eveneens voor 
het spraakgebrekkige kind met gehemeltedefecten, 
nog afgezien van het feit, dat schisiskinderen vaak 
slechthorendheden ontwikkelen op grond van hun 
organische afwi jk ingen. 
Bij de functionele stoornissen zijn dikwi j ls concentra-
t iemoeil i jkheden, een verhoogde afleidbaarheid en 
motorische onrust, c.q. onderontwikkel ing de oorzaak 
van achterstanden in de spraak- en taalontwikkel ing. 
Evenals hun slechthorende medeleerl ingen kampen 
zij met het probleem van de onzichtbaarheid van hun 
handicap, waardoor zij meestal verkeerd beoordeeld 
worden. Sensori-motorische stoornissen, moeiten op 

het gebied van de symboolvorming engeheugenstoor-
nissen, veroorzaken een vaak blijvende taalachter
stand, waardoor dit kind geen volwaardige gespreks
partner kan zijn, alti jd onvolledig deelneemt aan het 
groepsgebeuren en daardoor onderfunctioneert en in 
zijn ontwikkel ing belemmerd wordt. 

Het behoeft geen betoog, dat juist in de periode van de 
(ontwakende) puberteit, de periode dat het kind voort
gezet onderwijs geniet, ook het kind met spraak-en/of 
taalmoeil i jkheden een verhoogd risico loopt tot scheef
groei in zijn ontwikkel ing. 
Het is duidelijk, dat ook hier het taalaanbod in het 
onderwijs bewust en weloverwogen dient te geschie
den en dat hier zelfs nog sterker dan bij gehoorge
stoorden, de kansen op misverstand en wanbegrip 
aanwezig zijn. 'Ze zijn toch niet doof, ze horen toch, wat 
er gezegd wordt?', verwoordt de irritatie van de part
ners in de communicatieve situatie, waardoor het 
funct ioneren in gewoon groepsverband zeer proble
matisch wordt. 

e. Helaas denkt men vaak dat er instrumentele oplos
singen zijn voor het probleem van de slechthorendheid. 
Natuurli jk is het van groot belang zo vroeg mogelijk 
(versterkt)geluid aan te bieden. Toch is het gebruik van 
individuele en groepsapparatuur slechts één aspect 
van een totale benadering van het probleem. Het iseen 
veel voorkomende misvatting dat een slechthorende 
met een hoorapparaat een goedhorende wordt. Steeds 
minder slechthorenden zijn met een simpele verster
king van het geluid tot goed verstaan te brengen. De 
zogenaamde geleidingsslechthorenden zijn medisch 
goed te revalideren. Zij komen op onze scholen nauwe
lijks meer voor. Het grote probleem is het defecte en 
vervormde geluid waar de perceptie-slechthorende 
mee moet leven. Bepaalde delen uit het frequentie
gebied van de spraak worden slechter dan andere 
delen waargenomen, sommige helemaal niet. Daar
door worden bepaalde klanken tot -voor ons - onher
kenbaar vervormd (en dus ook uitgesproken). Bij ver
sterking treedt nog eens een vervorming op, zodat in 
elk geval nooit een 100% verstaanvaardigheid bereikt 
wordt. 

Hoorapparatuur levert slechts kleine winst op en er 
moet dus veel meer gebeuren om deze kinderen (98% 
van onze schoolbevolking) tot enigszins normaal func-
tioneren te brengen. Als men bij dit alles verwach
t ingen koestert omtrent het project 'Solo-apparatuur' 
(bl. 27) dan blijkt voor ons hieruit een ernstige onder
schatting van het geschetste probleem. 

f. Slechthorendheid en spraakgebrekkigheid is een 
blijvende ontwikkel ingsbelemmering. Als we kinderen 
met deze problemen in hun ontwikkeling volgen, dan 
blijken ze -ook wanneer ze goed begeleid worden -
reeds in hun eerste levensjaar achter te zijn in taalbezit 
en taaluit ingen. Deze achterstand wordt steeds groter. 
Bij de doorbraak naar een volledig taalgebruik kan die 
achterstand jaren bedragen en wordt nooit meer inge
lopen. 
Scheefgroei bij emotioneel, intellectueel en sociaal 
funct ioneren kan slechts met veel moeite in een totale 
benadering beperkt of voorkomen worden. De bijdrage 
van een goede middenschool tot deze benadering zal 
o.i. alti jd onvoldoende zijn. 
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Wij achten het niet mogelijk dat middenschooldocen-
ten de vereiste deskundigheid kunnen bezitten om 
verschil lende soorten gehandicapten op verantwoor
de wijze te benaderen. 

4. Het 'Advies inzake de zorgbreedte van Midden-
schoolonderwijs en de relatie tot het speciaal voortge
zet onderwi js ' levert o.i. geen bijdrage tot een betere 
benadering van de problemen van slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen. De gehandicapte kinde
ren, die in het reguliere onderwijs geïntegreerd kun
nen worden zullen in een goede middenschool zeker 
kunnen funct ioneren zonder al te veel schade. Daar
voor behoeven geen uitgebreide voorzieningen ge
maakt te worden. 

Als men echter deze groep wi l uitbreiden via uitvoerige 
organisatorische en instrumentele middelen, dan is 
dat o.i. alti jd kwalitatief slechter dan de goede voorzie
ning die nu in het vb.o. bestaat. 
De zorg voor gehandicapte kinderen - en in het bijzon
derdie voor slechth. en spraakgebr. kinderen-zoals die 
nu geregeld is wordt o.i. niet beter als de maatregelen, 
zoals die in het 'advies' zijn voorgesteld, zouden wor
den uitgevoerd. Het zou o.i. een stap terug betekenen! 
Indien in de toekomst de middenschool de tweede fase 
in het funderend onderwijs moet worden, dan zal een 
vergelijkbare structuur bij het speciale onderwijs op
gebouwd moeten worden. Dat de middenschool op 
zichzelf echter een oplossing zou zijn voor de zorgen
kinderen van het speciaal onderwijs is door het betref
fende 'advies' niet aangetoond. 

L J. Pi/Ie 

Dove kinderen uit 

allochtone milieus 
Deze scriptie van J.J. Louwe, Borndiep 16, 
2904RBCapel le a /d IJssel, is geschreven in het kader 
van de kursus Gehoorgestoorden-B, specialisatie do-
venonderwijs. Ze bevat een literatuuronderzoek over 
specifieke moeil i jkheden van allochtone kinderen in 
verband met hun onderwijs en opvoeding, toegespitst 
op dove kinderen. De schrijver is van mening dat het in 
zijn scriptie beschreven onderwerp van belang kan zijn 
voor kollega's die met allochtone kinderen werken. 

N. Smulders 

Gehoorverbeterende 
Operatie 

Voordracht gehouden op de 21-steDagderAkoepedie, 
29 maart 1980 te Utrecht, door dr. C.C. Leibbrandt, 
naar aanleiding van een gedeelte van het boek: 
Gehoorverbeterende chirurgie, dr. R. Kuppermanen 
C.C. Leibbrandt. Stafleu, Leiden (1978). 

Indicat ieste l l ing voor chirurgische therap ie 
Het bestaan van een chronische otit is media is een 
absolute indicatie tot behandeling. Zonder dat zal het 
gehoorverlies niet alleen toenemen, maar bestaat ook 
de kans op levensbedreigende complicaties als me
ningitis, hersenabcesen sinustrombose. Men spreekt 
in deze gevallen van een 'onveilig oor'. 
Dat complicaties tegenwoordig zeldzaam zijn vindt niet 
zijn oorzaak in behandeling met antibiotica en derge
lijke, maar in ruimere toepassing van lokale therapie. 
Met een zorgvuldige polikl inische behandeling kan 
men deze oren in een betere conditie brengen, waar
door chirurgische behandeling van de ontsteking over
bodig wordt en men een gehoorverbeterende ingreep 
op een rustig oor kan uitvoeren. De chirurgische the
rapie van de chronische otit is media bestaat uit behan
deling van de tubapathologie, de mastoidectomie of de 
radicale operatie met al zijn modificaties, of uit de 
gecompliceerde conserverende chirurgische therapie 
bij het cholesteatoom. Soms is het mogelijk ook het 
middenoor te reconstrueren; vaak zal men echter door 
de gevonden pathologie gedwongen worden recon
structie van t rommelv l iesen keten uit te stellen tot een 
tweede tempo. 

In tegenstell ing tot de behandeling van de chronische 
otitis media bestaat voor de chirurgische therapie van 
gehoordefecten bij een droog en dus veilig oor geen 
absolute indicatie. Voor- en nadelen moeten tegen 
elkaar afgewogen worden. De algemene toestand en 
de leeftijd van de patiënt zijn van belang in verband met 
het operatie- en narcoserisico (alhoewel vr i jwel alle 
gehoorverbeterende operaties in lokaalanesthesie uit
gevoerd kunnen worden). Contra-indicaties worden 
gevonden in de toestand van het gehoor zelf. Bij iedere 
ooroperatie bestaat het risico (1 -2%) van het optreden 
van een labyrinthit is en een ernstig perceptief gehoor
verlies. Dit is de reden waarom men alti jd de voorkeur 
geeft aan operatie van het slechtste oor. Ook bij het 
optreden van deze complicatie is het gehoor van de 
patiënt als geheel dan niet ernstig geschaad. Voor een 
operatie aan het beste oor moet de indicatie zeer 
dringend zijn. Dit geldt des te meer als het andere oor 
ook met een hoortoestel niet funct ioneel kan worden. 
Een dringende indicatie vooreentrommelvl iesplast iek 
aan het beste oor wordt gevormd door het ontbreken 
van de mogeli jkheid een hoortoestel aan te passen 
door recidiverende infecties. 

Myringoplastiek 
Trommelvliesperforaties alleen veroorzaken zelden 
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een ernstige geleidingsslechthorendheid. Recidive
rende otitis media door infectie vanuit de uitwendige 
gehoorgang geeft een indicatie tot operatie. Infectie 
treedt op bij binnendringen van water in de gehoor
gang bij zwemmen, maar ook bij douchen, enzovoort. 
Vooral op jeugdige leeftijd speelt dit een belangrijke 
rol. Kinderen vormen hier een speciaal probleem. Een 
myringoplastiek bij kinderen istechnisch goed uitvoer
baar, maar het succespercentage ligt lager dan bij 
volwassenen, waarschi jnl i jk door de grotere f requen
tie van acute nasopharynx- en oorinfecties bij kinde
ren. Een absolute richtl i jn is niet te geven. Veel hangt 
af van de bevindingen bij onderzoek van de patiënt. Een 
goede algemene toestand en het ontbreken van infec
ties over langere tijd zijn voorwaarde voor een succes
volle behandeling, waarbi j de leeftijd een onderge
schikte rol speelt. 

Een andere indicatie voor sluit ing van een t rommel
vliesperforatie is de wens een hoortoestel aan te 
passen. Afslui t ing van de gehoorgang door het tele
foontje veroorzaakt vaak infecties bij een perforatie. 
Vooral bij een slechte binnenoorfunctie kan een hoor
toestel met beengeleiding teleurstel lende resultaten 
geven. 
Sluit ing van een trommelvl iesperforatie ter wi l le van 
het gehoor is vooral geïndiceerd, ind iendeteverwach-
ten winst het gehoor juist boven het sociale niveau (30 
dB spraakverstaanvaardigheidsverlies) kan uitt i l len. 
Nauwkeurige meting van de beengeleiding is nodig 
voorde indicatiestell ing. Wanneer de beengeleiding zo 
laag ligt, dat ook bij volledige sluit ing van de afstand 
tussen lucht- en beengeleiding het sociale niveau niet 
wordt bereikt, moet men zich realiseren datde patiënt 
ook na een geslaagde operatie toch op een hoortoestel 
op dit oor aangewezen zal bl i jven. De toestand van het 
andere oor speelt bij de overwegingen dan een belang
rijke rol. 

Middenoordrainage 
Drainage van het middenoor bij een chronische tuba-
tympanit is iseen bijna absolute indicatie. Drainage via 
de buis van Eustachiusverdientde voorkeur. Behande
ling van infectie van neusen nasopharynx, bi jholtesen 
adenoid, behandeling van de allergische rhinit is en 
insufflatie van de tuba (proeven van Valsalva en Po-
litzer) zijn hiervoor de geëigende maatregelen. Even
tueel zal zwemmen verboden moeten worden. Wan
neer onvoldoende resultaat wordt geboekt, zal men 
verder gaan met middenoorpunctie of paracentese. 
Het oor kan dan leeg gezogen worden wat echter niet 
alti jd afdoende is. 
In vele gevallen vult het middenoor zich toch weer met 
vocht of sl i jm. Het gehoorverlies hierbij is vaak groot, 
waardoor bij kinderen taal- en schoolontwikkeling 
gestoord worden. Behandeling is dan essentieel voor 
de ontwikkel ing en bestaat uit het plaatsen van een 
klein buisje in hett rommelvl ies(Schmidt, 1969). Hier
door wordt de onderdruk in het middenoor opgeheven 
en kan het sli jmvlies zich herstellen. Wel zal nu het 
zwemmen verboden moeten worden. Oordopjes vor
men bij de tubatympanit is geen oplossing aangezien 
het (chloor-)water in de neus direct op de buis van 
Eustachius kan inwerken. Goed passende oordoppen 
hebben wel zin bij een trommelvl iesperforatie zonder 
tuba pathologie (Van der Wal , 1975). 

Tympanoplastiek 
Reconstructie van de gehoorbeentjesketen met her
stel van een eventuele trommelvl iesperforatie, kan 
een gehoorwinst van maximaal 60 dB geven. Nauw
keurig preoperatief onderzoek geeft informatie overde 
toestand van het middenoor wat betreft tympanoscle-
rose, adhesies en epidermisingroei, welke factoren 
van invloed zijn op de prognose van de reconstructie. 
Vaak zal het verschil tussen lucht- en beengeleiding 
niet geheel opgeheven kunnen worden, waardoor men 
ook hier hetnutvandetebere ikenwinstvoor de patiënt 
moet trachten te bepalen. Een tegenslag bij de operatie 
kan zijn het bestaan van een stapesvoetplaatfixatie als 
resttoestand van een chronische otitis. Het verwijde
ren van een voetplaat onder deze omstandigheden 
geeft een verhoogde kans op labyrintbeschadiging, 
zodat men hier wel in twee tempi opereert. Bij de eerste 
operatie wordt de ontsteking behandeld en de perfora
tie gesloten, terwi j l bij de tweede operatie pas de 
stapes verwijderd wordt. 

Stapedectomie (interpositie) 
Fixatie van de stapesvoetplaat in het ova Ie venster door 
otosclerose of andere, veel zeldzamere aandoeningen 
vormt één van de meest dankbare indicaties voor 
gehoorverbeterende chirugie. Het verschil tussen 
lucht- en beengeleiding wordt meestal geheel opge
heven, terwi j l de kans op mislukking gering is. De 
operatie is wein ig belastend voor de patiënt en kan zeer 
goed in lokaalanesthesie uitgevoerd worden. 
Het slechtste oor is het eerst aan de beurt, omdat op 
deze wijze weer enige mate van stereohoren mogelijk 
wordt. In twi j felgeval len wordt wel de voorkeur gege
ven aan het oor dat het meeste suist. Dit komt bij 
otosclerose vaak voor en verdwijnt doorgaans na ope
ratie. Toch heeft de stapedectomie risico's; ook na 
jaren kan bijvoorbeeld door het optreden van een 
labyrintfistel het gehoor uitvallen. Bij een eenzijdige 
perceptieve slechthorendheid zal men daarom bij het 
andere oor terughoudend zijn. De leeftijd speelt ook 
een rol. Otosclerose is zeldzaam in de jeugd en moet 
voor zover mogelijk gedifferentieerd worden van con
genitale middenooranomalieën. 
Over de tijd tussen operatie aan het eerste en het 
tweede oor wordtverschi l lendgeoordeeld. Eentermi jn 
van een jaar is wel aan te bevelen. Een vroegere 
stapesmobilisatie (volgens Rosen) is geen contra- indi
catie en beïnvloedt de resultaten niet. De resultaten 
van revisies van stapedectomieën en vroegere fene
s t ra tes vallen tegen. Een absolute operatie-indicatie 
vormt het optreden van een labyrintfistel na een stape
dectomie. Dit kan in de postoperatieve periode gebeu
ren, maar ook na lange t i jd. De diagnose is moeilijk. Een 
min of meer plotseling, vaak f luctuerend perceptief 
gehoorverlies met lichte duizeligheidsklachten is zeer 
suggestief voor deze diagnose. 

Een fistel van het ova Ie venster kan spontaan optreden, 
maar dikwij ls vindt men in de anamnese het verhaal 
vaneen plotselinge drukverandering in het middenoor 
door niezen, snui ten, maar ook door vliegen of duiken. 
Ook zonder voorgaande operatie zijn onder deze om
standigheden wel f istels beschreven, evenals bij sche
deltraumata. Ook dan moet het oor snel operatief 
geëxploreerd worden, waarbi j de fistel kan worden 
gesloten. 
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Binnenooroperaties 
In de vroege stadia van de ziekte van Meniere met een 
nog f luctuerend gehoorverlies is de functiestoornis 
van de zintuigcellen nog reversibel en kan operatieve 
drainage van het overvulde endolymfatische systeem 
helpen. Bekend in dit verband is het verhaal van de 
astronaut Shepard, bij w ie House in 1968 een saccus-
endolymphaticus-drainage deed en die daarna nog 
een vlucht naarde maan maakte (House, 1973). Vooral 
in deze vroege stadia is het effect van de operatie op de 
vertigo gunst ig, terwi j l het gehoor zich ook kan her
stellen. In de latere stadia met een gefixeerd gehoor
verlies behoeft men niet meer op herstel van het 
gehoor te rekenen, terwi j l het effect op de vertigo ook 
minder gunstig is. 
Bepaling van het stadium van de ziekte van Meniere 
waar in de patiënt zich bevindt, kan geschieden metde 
glyceroltest (Klockhoff en Lindblom, 1966). Hierbij 
wordt de osmotische waarde van het bloed verhoogd 
door het geven van glycerol. Dehydratie van het endo
lymfatische systeem veroorzaakt dan een snelle ge-
hoorwinst bij patiënten met een reversibele cochlea ire 
beschadiging. De selectie van patiënten voor de sac-
cus-endolymphaticusdrainage blijft echter nog een 
moeilijke zaak. Behandeling van predisponerende fac
toren als allergie, diabetes mell i tus en stofwisselings
ziekten en intensieve medicamenteuze therapie die
nen zeker aan de operatie vooraf te gaan. 
Wanneer na 6 maanden consciëntieuze behandeling 
nog steeds vertigo optreedt of het gehoorverlies nog 
steeds toeneemt, is deze operatie aan te raden. In de 
late gevallen met een ernstig gefixeerd gehoorverlies 
en vertigo is deze operatie ookgéindiceerd bij falen van 
de medicamenteuze therapie. Ongeveer 50% van deze 
patiënten heeft voldoende baat bij de saccusdrainage. 
De overigen komen eventueel in aanmerking voor een 
voor de algemene toestand veel ingrijpender labyrint -
ectomie of nervus-vestibularis-doorsnijding. Veran
deringen in deze indicatiestell ingen kunnen echter 
nog wel verwachtworden. Juis td i tdeel vandeotologie 
is op het ogenblik sterk in beweging. 
Een andere groep van afwi jk ingen wordt gevormd door 
het syndroom van de acute perceptieve slechthorend
heid. De diagnostiek is hier een probleem. Men zal 
bedacht moeten zijn op labyrintfistels ten gevolge van 
sterke drukwissel ingen of schedeltraumata. Midden-
oorexploratie en sluit ing van de fistel is dan een 
spoedindicatie. Een acute perceptieve slechthorend
heid op infectieuze basis (virus, lues) kan mogelijk 
medicamenteus met hoge doses prednison of ACTH 
behandeld worden. De acute gehoorverliezen door 
vaatstoornissen worden behandeld met vasodilatantia 
en staseremmende middelen, eventueel zelfs met 
anticoagulantia. Een aparte plaats neemt hier de gang-
lion-stellatumblokkade in (Haug e.a., 1976). Infi l tratie-
anesthesie van dit ganglion schakelt de sympathische 
innervatie van het oor uit en veroorzaakt vasodilatatie. 
Een goede evaluatie van de verschil lende behande
l ingsmethoden is helaas nog niet voorhanden, zodat 
iedere keer de keuze weer moeili jk is. 

Resul ta ten 

Chronische otitis media 
Bij de beoordeling van de behandelingsresultaten bij 

de chronische otitis media moet men in aanmerking 
nemen dat onder deze diagnose zeer uiteenlopende 
pathologie samengevat wordt, en dat ook na succes
volle behandeling later opnieuw een otit is of mastoidi
tis kan optreden. Het probleem is echter eenvoudiger 
dan het lijkt, aangezien in de grote meerderheid van de 
gevallen het oor na chirurgische behandeling droog 
wordt. De percentages schommelen wat naargelang 
de samenstell ing van het materiaal, maar liggen rond 
de 90%, ook in onze eigen ervaring. 
Recidieven ziet men vooral bij de radicaalholtes, die 
dan meestal met poliklinische behandeling weer ge
nezen. Levenslange controle van deze radicaalholtes 
is nodig. Speciale aandacht vereisen de cholestea-
toomoperaties met behoud van de achterwand van de 
gehoorgang. Hierbij wordt de anatomie in de oude 
situatie hersteld, waardoor geen infectie van buiten 
optreedt en ook geen levenslangecontrole van de holte 
nodig is. Wel dreigt hier steeds het gevaar van recidief 
of uitgroei van restanten van hetcholosteatoom. In een 
eigen serie van 14 gevallen met deze 'combined 
approach' en posterior tympanotomie werd bij de 
'second look'-operatie driemaal een recidief chole-
steatoom gevonden (20%). Een succespercentage van 
80% lijkt hoog indergel i jkegeval len,maarberust mede 
op strenge selectie voor deze operatietechniek. De 
resultaten van verschil lende series kunnen daarom 
ver uiteenlopen. Bottema (1975) in Amsterdam kwam 
in een onderwijskl iniek op 40% recidieven bij 40 
gevallen. Er zal nog geruime ti jd overheen gaan voor 
de resultaten op dit speciale gebied betrouwbaar te 
voorspellen zijn. 

Catarrale rotitis media 
Deze ziekte is zo frequent, dat cijfers overde resultaten 
van de behandeling nauweli jks voorhanden zijn. Be
handeling van de nasopharynx doet in velegeval lende 
catarrale otitis genezen. Vooral bij kinderen is plaat
sing van een trommelvl iesbuisje toch vaak nodig. Dit 
laatste geeft in vr i jwel alle gevallen een onmiddell i jk 
en volledig herstel van het gehoor. Helaas ziet men in 
een deel van deze gevallen na uitstoting van het buisje 
weer een recidief. Aangezien de buisjes meestal een 
half jaar blijven zitten en de patiënten vooral in het 
winterseizoen last hebben, moet men dan in het najaar 
opnieuw een buisje plaatsen. Mislukking op lange 
termijn is meestal het gevolg van het optreden van 
adhesies in het middenoor, wat ook later operatief 
moeilijk te herstellen is. Een zeer klein aantal van deze 
patiënten is aangewezen op het gebruik van een 
hoortoestel. Bij kinderen is dan plaatsing op een 
slechthorendenschool te overwegen. 

Trommelvliesdefecten 
Grootte van de perforatie, toestand van het middenoor 
en leef t i jd van de patiënt beïnvloeden de resultaten van 
trommelvl iesplastieken. In een eigen serie van 66 
myringoplastieken met fascia temporal is werd in 75% 
van de gevallen een goed resultaat bereikt met geslo
ten trommelvl ies en goed gehoor (Kupperman, 1976). 
Dit komt overeen met de door Roovers (1964) in zijn 
proefschrift gepubliceerde resultaten met fascia bij 
Portmann in Bordeaux. De Nijmeegse kliniek (Marres 
en Ten Horn, 1968) kwam bij 103 gevallen op 79% 
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sluit ing van de perforatie. Bij de 81 patiënten in deze 
serie boven de 10 jaar was dit 85%. Hieruit blijkt 
duidelijk de relatie met de leeftijd. Bij de kinderen onder 
de 10 jaar ontstond in 55% van de gevallen een nieuwe 
perforatie. Betere resultaten zijn bij grote perforaties 
mogelijk te bereiken met homologe trommelvl ies-
transplantaties. Nederlandse cijfers zijn hierover nog 
niet beschikbaar, maar Marquet e.a. (1973) in Antwer
pen bereiken hiermede zeer fraaie resultaten. Wester
beek (1968) beschreef zijn ervaringen met het gebruik 
van homologe venewand als materiaal bij 400 trom
melvliesplastieken. Hiermee zou hij goede resultaten 
hebben behaald, maar cijfers gaf hij niet. Ook het 
sluiten van trommelvliesperforaties met gesteelde 
lappen van gehoorganghuid geeft betere uitkomsten. 
In een eigen serie van 60 operaties werd in 58 gevallen 
de perforatie gesloten. 

Tympanoplastiek 
De methodiek van de reconstructie van de gehoor-
beentjesketen is sinds Wul lstein in 1953 de tympano
plastiek introduceerde voortdurend in beweging ge
weest. Wul lstein zelf plaatste bij zijn types 1 tot 5 alleen 
het trommelvl ies op een steeds dieper niveau zonder 
de keten te reconstrueren. Al spoedig bleken de resul
taten beter tezi jn, indiende keten wel gereconstrueerd 
werd. Het heeft echter jaren geduurd voordat deze 
techniek voldoende uitgekristall iseerd was. Teflonpro-
theses, staaldraad en kraakbeen zijn veelvuldig toe
gepast, maar het is nu wel duidelijk geworden dat 
gebruik van bot de voorkeur verdient bij herstel van de 
ketendefecten bij de chronische otitis media. Men kan 
levend bot van de patiënt gebruiken, maar ook dood 
homoloog bot. Verschil is resultaat geeft dit niet. Wel is 
het bij grote defecten, zoals bij voorbeeld de opbouw in 
een radicaalholte, vaak nodig combinaties van bot, 
kraakbeen en kunststof te gebruiken. Het percentage 
van succesvolle ketenreconstructies is sinds de gelei
delijke overgang op vr i jwel uitsluitend gebruik van bot 
in 1970-1971 sterkgestegen.Ophetogenbl ikkanmen 
rekenen op een goed gehoor bij 70% van de patiënten 
met ketendefecten. Soortgelijke resultaten vindt men 
ook in buitenlandse series, zoals bij Tos (1974) in 
Kopenhagen die over 300 gevallen rapporteerde. Lee 
en Schuknecht (1 971) gaven een overzicht over 1074 
operaties in de periode 1962-1966. Van de ketenre
constructies bij droge en ontstoken oren te zamen in 
die periode had 40% postoperatief een goed gehoor. 

Otosclerose 
De resultaten van de stapedectomie zijn ongetwi j feld 
de meest spectucalaire uit de oorchirurgie. Schuknecht 
(1971) geeft aan dat bij 80-90% van de operaties het 
gehoor binnen de 10 dB van de oorspronkelijke been-
geleiding komt te liggen. Bij 1-3% treedt echter 
cochleaire beschadiging op. Huizing (1968) komt in 
Leiden op soortgelijke getallen met 90% gunstig resul
taat. Een eigen serie van 71 operaties komt op 85% 
goed resultaat met 5% cochleaire beschadiging. 
Opgemerkt moet worden, dat in 1971 -1972 een we
reldepidemie van postoperatieve perceptieve gehoor-
verliezen is opgetreden bij het gebruik van de toen 
algemeen gangbare gelfoamwire-prothese (Leib-
brandt, 1974). Mogelijk is dit een gevolg geweest van 

de toegepaste gassterilisatie. Algemeen is men toen 
overgegaan op het gebruik van een piston op een 
bindweefselmembraam of een stukje venewand in het 
ovale venster. Daarna zijn deze ongelukken niet meer 
opgetreden. Van de 4 cochleaire doofheden na 
stapedectomie in de eigen serie zijn er mogelijk 3 door 
deze gelfoam-wire-prothese veroorzaakt. De vierde 
was het gevolg van het optreden van een ovale-
vensterfistel ruim vier maanden postoperatief. Het 
betrof een stalen piston op een bindweefselmembraam 
in het ovale venster. Ondanks snelle diagnose en 
operatie binnen enkele dagen is het oor perceptief 
geheel doof geworden. Naast een dergelijke ongun
stige afloop zijn er in iedere serie ook nog enkele 
patiënten, bij wie het gehoor weinig of niet is verbeterd. 
In 80-90% van de gevallen kan men echter op een 
goed resultaat rekenen. 

Saccus-endolymphaticus-drainage bij de ziekte van 
Meniere 
Aanvankelijk werd deze operatie uitsluitend bij lang
durig bestaande en ernstige vormen van de ziekte van 
Meniere toegepast, waarbi j de gangbare therapie on
voldoende resultaat had. 
Van een eigen serie van 7 patiënten in deze categorie 
uit de jaren 1968-1972 hebben 4 patiënten geen 
vertigo meer, terwi j l bij de andere 3 de klachten ver
minderd zijn (Leibbrandt, 1975). In grotere bui ten
landse series zoalsdie van Paparella en Hanson(1976) 
vindt men soortgelijke resultaten. 
Bij operatie van de langdurig bestaande vormen van de 
ziekte van Meniere behoeft men niet op verbetering 
van hetgehoor terekenen. Daarom istegenwoordigde 
aandacht gericht op de vroege stadia van deze ziekte 
met nog f luctuerend gehoorverlies. De resultaten van 
de saccus-endolymphaticus-drainage zijn hierbij gun
stiger, zowel wat het gehoor als wat de vertigo betreft. 
Eigen ervaring wi jst ook in deze richting (Leibbrandt, 
1975). Deze verschuiving van de indicatiestell ing naar 
de vroege stadia dateert pas uit 1972, zodat hier nog 
geen grote series met lange fol low-up beschikbaar 
zijn. Het laatste woord is hierover zeker nog niet 
gesproken. 

dr. C.C. Leibbrandt 
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Het voorgeschreven 

hoortoestel: 

de indicatie en de 

appreciatie ervan 

Lezing op de 21 -ste dag der akoepedie 

Indicatie vooreen hoortoestel 
Het menselijk oor kan zachte geluiden waarnemen en 
tegeli jkerti jd ook harde geluiden verdragen. De ver
houding van deze uiterste geluidsdrukken is ongeveer 
1 mil joen. Het isdusalsof de geluidssterkten gewogen 
worden op een weegschaal die gevoelig is om brieven 
te wegen maar waarmee ook het gewicht vaneenauto 
bepaald kan worden. Ten aanzien van een dergelijke 
weegschaal behoeft een verminderde gevoeligheid 
voor geringe gewichten van minder dan b.v. een kilo 
beslist niet in te houden dat een gewicht van 1000 kilo 
dienovereenkomstig te laag wordt aangegeven. Voor 
het menselijk oor geldt soortgelijk dat een verminderde 
drempelgevoeligheid geen afname van de gevoelig
heid voor harde geluiden behoeft in te houden. Het 
ongevoelige oor kan zelfs overgevoelig zijn voor harde 
geluiden. Het interval tussen de hoordrempel en de 
drempel van onaangename luidheid, het zogenaamde 
gehoorspan, isdandussamengedruktenk le inerdanin 
het gezonde oor. De dynamiek van het oor is geredu
ceerd. Dit verschijnsel wordt ook aangeduid als re
cruitment. Het voorkomen van recruitment geldt als 
aanwijzing dat de oorzaak van het gehoorverlies in de 
cochlea gelocaliseerd is. Wanneer bij een perceptief 
verlies het gehoorspan niet gereduceerd is en de 
drempel voor onaangename luidheid dus ook verscho
ven is geldt dit als aanwijzing voor een retro-cochlea ire 
oorzaak van het gehoorverlies. 

De sterkte van de normale conversatiespraak ligt rond 
de 55 dB (A). Wanneer we dit aangeven op het toon-
audiogramformulier komen we ongeveer uit in het 
midden van het gehoorspan van het normale oor. Het 
lijkt een redelijke veronderstell ing dat ook slechtho
renden de spraak bij voorkeur aangeboden wi l len 
krijgen in het midden van hun gehoorspan. Dit leidt dan 
direct tot de conclusie dat het meten van de toondrem-
pel alleen onvoldoende is om te kunnen beoordelen of 
de slechthorende gebaat is met versterking van de 
spraak en zo ja in welke mate de spraakgeluiden dan 
versterkt moeten worden. Het toonaudiometr isch on
derzoek kan voor het beantwoorden van deze vraag
stelling eerst dan voldoende informatie geven wan 
neer naast de hoordrempel ook de drempel van onaan
gename luidheid is gemeten. 

Een veel voorkomend misverstand is dat de vorm van 
het toonaudiogram een aanwijzing kan geven voor de 
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meeste gewenste frequentiekarakteristiek van een 
eventueel toe te passen hoortoestel. Bij slechthoren
den met een groter gehoorverlies in het gebied van de 
hoge frequenties dan in de lage frequenties blijkt de 
onaangename luidheid voor al lefrequent iesvaak vri j
wel op hetzelfde niveau te liggen. Wanneer de hoor
drempel sterker verhoogd is in het hoge tonengebied 
en de onaangename luidheidsdrempel vlak verloopt 
dan betekent dit dat de middenli jn van het gehoorspan 
maar half zo steil oploopt als de hoordrempel. Voort
bouwend op de gedachte dat de spraakzodanig aan het 
slechte oor moet worden aangeboden dat het geluids
spectrum verplaatst wordt rond deze middenl i jn, is de 
gevolgtrekking dat niet de hoordrempel maar deze 
middenli jn een indicatie kan geven voor de gewenste 
frequentiekarakteristiek van het hoortoestel. 

Bij het selecteren van het optimale hoortoestel zal bij 
voorkeur gebruik gemaakt worden van een spraak-
audiogram. Immers door middel van dit meetgegeven 
wordt inzicht verkregen bij welke intensiteit de maxi
male verstaanvaardigheid bereikt wordt en ook hoe 
grootdeze maximum waardeis. Daarnaast kan afgele
zen worden in hoeverre bij grotere versterking van de 
spraak het geluid te hard wordt en de tolerantiegrens 
overschrijdt en in hoeverre de discriminatie weer 
terugloopt en er regressie optreedt. Het spraakaudio-
gram geeft dus aanwijzing hoeveel de spraak versterkt 
moet worden om te bewerkstel l igen dat het slechte oor 
tot een maximale discriminatie gebracht kan worden. 
Deze laatste waarde geeft daneenaanwi jz ingomtrent 
de verwachting die men mag hebben omtrent het 
kunnen verstaan van duidelijk gesproken monosylla
ben in een rustige omgeving bij toepassing van het 
hoortoestel zonder spraakafzien. De tolerantiegrens in 
het spraakaudiogram geeft aanwijzing waar de be
grenzing van het toestel op moet worden ingesteld 
terwi j l een eventuele regressie aanwijzing geeft voor 
toepassing vaneen hoortoestel met compressie-faci l i-
teiten. 

Uit het achtereenvolgens behandelen van het toon
audiogram en het spraakaudiogram mag niet afgeleid 
worden dat ergeen relatie tussen de gegevensbestaat. 
Het waarnemen van spraakgeluiden zal slechts dan 
kunnen plaats hebben wanneer deze geluiden boven 
de hoordrempel uitkomen. De verschuiving vande voet 
van de discriminatiecurve in het spraakaudiogram zal 
dan ook corresponderen met het min imum gehoorver
lies in het spraakgebied. Het meten van punten vande 
discriminatiecurven bij lagespraakintensitei tenwaar-
bij minder dan 50% van de aangeboden spraakklanken 
wordt verstaan, is niet te doen gebruikeli jk omdat de 
onderzochte dan weinig gemotiveerd wordt tot een 
optimale inspanning. Na het meten van hettoonaudio-
gram kan echter theoretisch de voet van de discr imi
natiecurve aangegeven worden. Ook voordesp raakin-
tensiteit waarbi j de maximale discriminatie op zal 
treden kan het toonaudiogram aanwijzing geven wan
neer men uitgaat van de boven ontwikkelde gedach-
tengang, want dan zal deze intensiteit ongeveer over
eenkomen aan het niveau van de middenli jn van het 
gehoorspan in het spraakgebied. Tenslotte geldt dat 
wanneer in het toonaudiogram een verlaagde onaan
gename luidheidsdrempel is gevonden, ook verwacht 



kan worden dat de tolerantiegrens in het spraakaudio-
gram bij een relatief geringe intensiteit wordt bereikt. 
Wel iswaar behoeft hier geen eenduidige relatie te 
bestaan, omdat de energie van een sterk spraakgeluid 
wordt aangeboden over een breed frequentiegebied, 
terwi j l bij het meten van de onaangename luidheid in 
het toonaudiometrisch onderzoek alle energie in een 
smal frequentiegebied wordtaangeboden.Hetkan dus 
voorkomen dat de tolerantiegrens in hetspraakaudio-
g ramb i jeen hogere intensiteit ligt dan deonaangena-
me luidheid in het toonaudiogram. 
De regressie in het spraakaudiogram is vaak, maar dan 
wel ten onrechte in relatie gebracht met recruitment. 
Een uitgesproken regressie kan al optreden bij spraak-
intensiteiten die lager liggen dan de tolerantiegrens. 
Wanneer de regressie meer dan 30% bedraagt, mag dit 
opgevat worden als aanwijzing voor een retro-coch-
leaire oorzaak van het gehoorverlies. Een verlaagde 
tolerantiegrens is wel aan te merken als een recruit-
mentachtig fenomeen. In de praktijk blijkt dat een 
verlaagde tolerantiegrens en een uitgesproken regres
sie beslist niet aan elkaar gerelateerd hoeven te zijn. 
Het verdient dan ook sterk de aanbeveling onderscheid 
te maken tussen recruitment, zijnde een abnormale 
luidheidstoename van geluiden die aangeboden wor
den met toenemende intensiteit boven de drempel-
gevoeligheid, en regressie, zijnde een afnemend 
spraakverstaan bij grotere spraaksterkten dan waarbi j 
de maximale discriminatie optreedt. 

De selectie van het hoortoestel 
Wanneer een ongevoelig oor niet meer in staat is om 
zachte geluiden waar te nemen, kan overwogen wor
den door middel van een hoortoestel de geluiden te 
versterken. Dit geldt met name wanneer de middenli jn 
van het gehoorspan in het spraakgebied op een hoger 
niveau ligt dan de normale spraaksterkte dus ca. 55dB 
(A). Een hoortoestel is te definiëren als zijnde een 
instrument waardoor het aanwezige geluid zodanig 
wordt aangepast aan een niet goed funct ionerend oor 
dat dit optimaal in de gelegenheid komt de gewenste 
akoestische informatie op te vangen en te verstaan. Op 
grond van deze definit ie mag dus verwacht worden, dat 
het hoortoestel zachte geluiden zodanig versterkt dat 
deze binnen het gehoorspan van het ongevoelige oor 
komen te liggen, terwi j l anderzijds harde geluiden niet 
zodanig versterkt mogen worden dat zij dedrempel van 
de onaangename luidheid overschri jden. Dit laatste is 
op effectieve wijze te voorkomen door een begren
zingsregeling in het toestel op juiste wijze in te stellen. 
Omdat een afsnijden van geluiduitschieters vervor
ming van het geluidspatroon veroorzaakt en dus de 
geluidskwali teit aantast kan naast de methode van 
peack-clipping een meer geavanceerde begrenzings
techniek toegepast worden. Zeker in geval van regres
sie dient ernaar gestreefd te worden dat de spraak aan 
het oor wordt aangeboden rond het niveau van de 
maximale discriminatie onafhankeli jk van de spreek-
sterkte. Daartoe kan gebruikgemaakt worden van een 
hoortoestel met een automatische sterkteregeling, 
wel aangeduid met automatische volumecontrole 
(AVC), automatische dynamiekcompressie (ADC) of 
dynamic range compression (DRC). 

In het voorgaande is uiteengezet dat de audiome-

trische testen aanwijzingen kunnen geven ten behoe
ve van de selectie van een hoortoestel. Maar hierbij 
dient wel bedacht te worden dat de audiometrische 
testen niet meer dan een zeer globaal en weinig 
concreet beeld geven van het te ondersteunen oor. 
Daarnaast geldt dat het hoortoestel toegepast zal 
worden onder andere akoestische omstandigheden 
dan waaronder de audiometrische metingen hebben 
plaats gehad. Dit betreft niet alleen achtergronds-
lawaai maar ook de stem en het taalgebruik van de 
gesprekspartner en de nagalm van de ruimte waar in 
het gesprek gevoerd wordt. De keus van een hoortoe
stel op grond van de audiometrische gegevenskandan 
ook niet meer dan een voorlopige zijn. In Nederland 
verkeren wi j in de wel haast unieke situatie dat een 
slechthorende een uitgezocht toestel enkele weken 
mag toetsen in de eigen leefomstandigheden alvorens 
er een besluit genomen wordt omtrent het al of niet 
optimaal zijn van het toestel. Op grond van de bevin
dingen van de slechthorende ti jdens de proefperiode 
kan de afregeling van het toestel gewijzigd worden of 
zelfs tot een proef met een ander toestel worden 
besloten. Wanneer de resultaten met het hoortoestel 
bevredigend zijn voor zowel de slechthorende zelf als 
voor de adviserende deskundige, gezien de potentiële 
mogelijkheden van het oor, zal besloten worden tot 
aanschaf van dat toestel met die af stel ling over te gaan. 

De appreciatie van het voorgeschreven hoortoestel 
In hoeverre wordt nu het aldus met zorg uitgekozen 
getoetste hoortoestel na aanschaf ooktoegepast? Ken
nelijk bestaat de mening dat een groot aantal hoortoe-
stellen ongebruikt in de ladenkast ligt en dat andere 
slechts weinig gebruikt worden. De eigenaars zouden 
dan maar heel matig met het toestel geholpen zijn en 
het nauweli jks appreciëren. 
Het audiologisch centrum van de Vrije Universiteit 
doet een half jaar na aanschaf van het toestel een 
vragenlijst toekomen aan de aanschaffer teneinde na 
te gaan hoe het toestel voldoet. De lijst bevat ca. 30 
vragen betreffende diverse luisteromstandigheden. 
Achter elke vraag zijn 3 antwoorden vermeld waarvan 
de slechthorende het voor hem van toepassing zijnde 
kan aanstrepen. Een zevental vragen betreft het kun
nen verstaan van pratende mensen indiverseomstan
digheden. De antwoorden worden samengenomen in 
de verstaanvaardigheidsindex. Zeven andere vragen 
hebben betrekking op het kunnen horenen het kunnen 
onderscheiden van dagelijkse geluiden waarbi j zowel 
het r ichtinghoren als het beoordelen van de geluids
kwaliteit aandacht krijgt. De antwoorden van deze 
vragen bepalen tesamen de score voor de hoorindex. 
Ook zijn er 7 vragen gesteld die betrekking hebben op 
het hebben van kontakten met anderen, het bezoeken 
van bijeenkomsten en het ondervonden begripvoor het 
slechthorend zijn. De antwoorden daarop bepalen de 
score voor sociale index. 

Daarnaast wordt geïnformeerd naar de periode die 
nodig geweest is om aan het toestel gewend te raken. 
Ook wordt gevraagd hoeveel uur het toestel dagelijks 
wordt gebruikt. Tenslotte wordt de bezitter zowel als 
personen uit zijn directe omgeving gevraagd de waar
deringvan het toestel uit de drukken in een cijfer. 

De vragenli jst is allereerst bedoeld om van de slecht-
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horende te vernemen of het toestel bevredigend func
tioneert een half jaar na de verstrekking. Wanneer de 
beantwoording daarover twi j fe l doet rijzen wordt de 
informatie vergeleken met de audiologische gegevens 
teneinde na te gaan of er mogeli jkheden zijn door 
begeleiding of nazorg een verbetering in de situatie te 
brengen. Ongeveer 80% van de uitgestuurde li jsten 
worden ingevuld terugontvangen. 20% daarvan 
schetst een niet bevredigend beeld. Op grond van 
huisbezoek en controles op ons centrum is bij ons de 
indruk ontstaan dat in de helft van die gevallen enige 
verbetering te bewerkstel l igen is. 
Het overgrote deel van de te verhelpen klachten is te 
vangen in 2 groepen: 
a) overlast van harde geluiden bij gebruik van het 
toestel 
b) klachten over het oorstukje. 
Het oorstukje is waarschi jnl i jk het belang rijkste onder
deel van het hoortoestel. Wanneer het te strak in het 
oor zit veroorzaakt hetp i jn en wanneer het te los in het 
oor zit gaat het toestel zo makkelijk piepen dat de 
versterking lager wordt gehouden dan voor het goed 
verstaan nodig is. 

Informatie van de vragenlijst is ook meer statistisch te 
bekijken waarbi j de antwoorden op de vragen worden 
gerelateerd an de audiometrische gegevens van de 
desbetreffende slechthorende. Voor een groep van 
160 slechthorenden is nagegaan welke verbanden er 
zo te vinden zijn. Het resultaat is vermeld in de tabel 
(blz. 11). Op de bovenste regel is aangegeven in hoe
verre er een relatie bestaat tussen de hoordindex zoals 
boven omschreven en een aantal andere factoren. 
Naarmate er een directer verband bestaat, zal de 
waarde van de berekende correlatiecoëff icient dichter 
bij 1,0 liggen, terwi j l een waarde van 0,0 wi jst op het 
totaal ontbreken van enig verband. Het blijkt dat de 
Hoorindex met het Verstaanvaardigheidsindex, de So
ciale index en het cijfer voor het hoortoestel een vrij 
goede correlatie heeft. Ook de andere factoren uit deze 
groep hebben een onderlinge correlatie. Opvallend is 
echter dat de hoorindex nauweli jks enige relatie heeft 
met de wenperiode, het dagelijks gebruik, het gehoor-
verlies in het spraakgebied met de maximale discr imi
natie en met het kunnen verstaan met toestel in stilte 
zoals dit bepaald wordt na de proefperiode door op 
korte afstand monosyllaben te laten nazeggen zonder 
dat de spraak kan worden afgezien. Ook de verstaan
vaardigheidsindex en de sociale index hebben met 
w e n - en gebruikperiode noch met de audiometrische 
gegevens veel relatie. Opvallend is, dat wan neer er een 
langere periode nodig geweest is om te wennen aan 
hettoestel, het cijfer voor het toestel lagergaatworden. 
Hetdageli jksgebruik van hettoestel isenigzinsgerela-
teerd aan de mate van hetgehoorverl ies in het spraak
gebied (Fletcher index), en ook aan de periode die nodig 
geweest is om aan hettoestel te wennen in die zin dat 
een langere wenperiode een ongunstig perspectief 
biedt voor de dagelijkse toepassing. De puur audio
metrische gegevens zowel de Fletcher index, de maxi
male discriminatie en het verstaan met het toestel 
t i jdens het controlebezoek in de aanpassingsproce
dure hebben ook een redelijke onderlinge correlatie. 
Wanneer het voor het toestel gegeven cijfer, dat een 
duidelijke relatie heeft met 3 indices, als maat voor de 

appreciatie van het hoortoestel wordt genomen, dan 
leidt dit tot de conclusie dat deze appreciatie niet veel te 
maken heeft met de mate van slechthorendheid zoals 
die is vastgelegd in de audiometrische gegevens. Wel 
komt naar voren dat wanneer er een langdurige perio
de nodig isomaanhet toeste l tewennend i teens lechte 
prognose impliceert voor het dagelijks gebruik. 

Uiteraard is het nutt ig om achteraf informatie te krijgen 
omtrent de appreciatie van aangeschafte hoortoestel-
len maar veel nuttiger zou het zijn om tijdens de 
aanpassingsprocedure al enige indicatie te kunnen 
afleiden omtrent de appreciatie die hettoestel ten deel 
zal gaan vallen. De bovengenoemde analyse geeft 
geen grond voor de veronderstell ing dat de audiome
trische gegevens hiervoor een indicat iekunnen geven. 
De vraag is gerezen of well icht psychologische facto
ren een overheersende invloed hebben in de waarde
ring voor hettoestel. Onafhankeli jk van elkaarzijnvoor 
het beantwoorden van die vraag 2 studies verricht, één 
uitgaande van de Nederlandse Vereniging voor Audio-
logie en één uitgaande van de Audiologische Centra 
van de beide Amsterdamse Universiteiten. Conclusies 
van beide studies komen goed overeen. Gevonden 
wordt dat een goede introductie van het hoortoestel 
met een uiteenzetting over wat de slechthorende zelf 
van het toestel mag verwachten gezien de mogelijk
heden van zijn gehoor, in belangrijke mate bijdragen 
tot een positieve benadering van het hoortoestel. De 
houding van de personen indedirecteomgevingvande 
slechthorende ten aanzien van zijn handicap blijkt 
eveneens van grootbelang te zijn, zodat het betrekken 
van deze personen bij het aanpassen van het toestel 
van groot belang is. De conclusie van deze onder
zoeken is dat veel factoren op psycho-sociaal terrein 
een rol spelen bij het aanvaarden van het hoortoestel 
maar dat deze factoren verweven zijn, elkaar weder
zijds beïnvloeden en verschillende waarden hebben. 
Zoeken naar enkele factoren die speciaal van invloed 
zijn, wordt als een te grote abstractie aangemerkt in het 
rapport van de Commissie van de Nederlandse Vere
niging voor Audiologie waarvan de psycholoog drs. 
Bonnema voorzitter is geweest. 

De uitkomst van deze studies geeft wein ig hoop dat 
door middel van een korte test t i jdens de aanpasproce-
dure een betrouwbare prognose gemaakt kan worden 
omtrentdeappreciat iedie het hoortoestel naaanschaf 
tendeelzal vallen. Terugkerend naar de resultaten van 
de analyse als vermeld in de tabel is daarom verder 
gezocht naar mogelijkheden om door middel van au
diometrische metingen informatie te krijgen op grond 
waarvan een betrouwbare indruk verkregen kan wor
den in hoeverre een hoortoestel in de praktijk zal gaan 
voldoen. In de eerste plaats is hierbij aandacht besteed 
aan het localiseren van een geluidsbron. Door middel 
van een boog met luidsprekers die alle op gelijke 
afstand van de toesteldrager geplaatst zijn is gemeten 
in hoeverre de slechthorende met en zonder toestel 
kan bepalen uit welk van de luidsprekers een kort 
ruisstootje is aangeboden. Tijdens de meting is een 
diffuus achtergrondsgeruis opgewekt door 4 andere 
luidsprekers die elk waren gekoppeld aan een eigen 
generator die ruis met een spraakspectrum leverde. Uit 
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Tabel 1 
De correlatie tussen gegeven antwoorden in de vragenlijst en enkele audiometrische gegevens. 

een onderzoek bij 75 slechthorenden blijkt dat het 
bepalen van de plaats van de geluidsbron zonder 
toestel duidelijk beter lukt dan met hoortoestel. Omdat 
het gewend zijn aan hettoestel hier een belangrijke rol 
kan spelen is ook nagegaan in hoeverre er verschil is 
tussen personen die voor het eerst een toestel dragen 
en personen die voor een vervangend toestel in aan
merking komen. Hieruit komt naar voren dat personen 
die nog niet eerder een hoortoestel hebben gedragen 
vrij goed in staat zijn een geluidsbron te localiseren 
wanneer ze geen hoortoestel toepassen. Door toepas
sing van het hoortoestel verslechtert dit vermogen. De 
slechthorenden die voor een vervangend hoortoestel 
komen, kunnen zonder toestel niet zogoed de geluids
bron localiseren en het gebruik van een hoortoestel 
geeft hier nauweli jks meer enige verslechtering. Ver
volgens is nagegaan in hoeverre de verslechtering van 
het kunnen richting horen ten gevolge van toepassing 
van het hoortoestel samenhangt met de appreciatie 
van het toestel een half jaar nadat het is aangeschaft. 
Deze gegevens blijken metelkaargecorreleerd. Een en 
ander leidt tot de gedachte dat slechthorenden die nog 
geen toestel hebben gedragen en in staat zijn een 
geluidsbron goed te localiseren door het gaan gebrui
ken van een hoortoestel dit vermogen goeddeels kwijt 
raken en dit dan als negatieve waardering het hoor
toestel aanrekenen. Slechthorenden die zonder hoor
toestel niet in staat zijn om een geluidsbron te loca
liseren verliezen weinig of niets in dit opzicht door het 
gaan toepassen van een hoortoestel en dus beïnvloedt 
het ook niet op negatieve wijze de appreciatie van het 
hoortoestel. 

Een tweede test heeft betrekking op het kunnen ver
staan van monosyllaben aangeboden via een luidspre
ker in de bovengenoemde kamer met diffuus achter-
grondslawaai. Uit eerdere onderzoekingen isgebleken 
dat moeizaam kunnen verstaan van woorden in lawaai 
een aversie tegen het toestel veroorzaakte, en daarom 
is gekozen voor een testopzet waarbi j de sterkte van de 
monosyllaben varieert. In een test worden 25 woorden 
aangeboden die in wil lekeurige volgorde zijn gekozen 

uit 5 woordli jstjes elk bestaande uit 5 woorden die 
aangeboden worden op verschillende sterkte met on
derlinge intensiteits-stappen van 5 dB. De ijking is 
zodanig dat goedhorenden de woorden uit de 3 li jsten 
die het minst verzwakt worden aangeboden goed 
kunnen verstaan. De woorden uit de 4-de lijst zijn 
zodanig door de ruis gestoord dat ca. 80% van de 
fonemen wordt verstaan, terwi j l de woorden van de 5-
de lijst zo zacht worden aangeboden dat het spraak-
verstaan slechts 50% is voor goedhorenden. Voor 
slechthorenden blijkt veelal dat de achtergrondruis het 
spraakverstaan in sterkere mate aantast en dat de 
kritische signaal/ruisverhouding reeds optreedt waar 
goedhorenden nog weinig hinder ondervinden van de 
ruis. In feite is de meetcurve dan verschoven ten 
opzichte van de normering. Daarnaast zal een even
tueel discriminatiever lies echter verhinderen dat in de 
gunstigste situatie de 100% spraakverstaanvaardig-
heid bereikt wordt door de slechthorende. 
Een analyse van de gegevens van 75 slechthorenden 
leert, dat de mate van verschuiving niet duidelijk 
gerelateerd is aan het gemiddeld gehoorverlies in het 
spraakgebied, maar dat er wel een verband bestaat met 
het cijfer dat voor het hoortoestel gegeven wordt en ook 
met de 3 indices zoals geïntroduceerd in het voor
gaande. 

Tenslotte nog een opmerking over de reeds gememo
reerde opvatting dat aangeschafte hoortoestellen we i 
nig gebruikt zouden worden en veelvuldig in de kast 
zouden liggen. Ons audiologisch centrum gebruikt 
sinds 1969 de bovengenoemde vragenlijst. Het gemid
delde waarderingscijfer voor de hoortoestellen ver
meld op de terugontvangen lijsten schommelt, afhan
kelijk van de verschillende jaargroepen, rond de 7.3. De 
gemiddelde waarde van het aantal uren dat hettoestel 
gedragen wordt volgens de opgave op de formul ieren 
bedraagt 10 uur. Op 75% van de formul ieren is inge
vuld dat het toestel meer dan 5 uur per dag wordt 
gedragen. Ongeveer 14% van de formul ieren vermeldt 
dat het toestel minder dan 2 uur per dag wordt gedra
gen doch het waarderingscijfer voor het toestel binnen 
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deze laatste groep schommelt dan nog rond de 6.3. 
Hierbij dient bedacht te worden dat een hoortoestel 
selectief toegepast kan worden gedurende enkele 
uren per dag en dan van groot nut kan zijn. Hier is een 
parallel te trekken met de televisie-bril, al kan gezegd 
dat dit laatste instrument minder kostbaar is. In feite is 
het aantal zeer bejaarden getalsmatig sterk vertegen
woordigd onder de mensen die voor een toestel in 
aanmerking wensen te komen. Deze mensen zijn vaak 
vele uren perdag alleen en hebben dan weinig behoef
te om een hoortoestel te dragen. De analyse van de 
gegevens geeft geen aanwijzing voor een direct ver
band tussen de toepassing van het toestel in uren per 
dag en de waardering voor de hulp die het toestel geeft 
aan de slechthorende. Onze indruk is dat ernstig 
slechthorenden een positieve waardering tot uitdruk
king brengen omdat met het toestel meer gehoord kan 
worden dan zonder. Terwi j l mensen uit de directe 
omgeving van deze ernstig slechthorenden vooral 
opmerkten dat ook met het hoortoestel nog slecht 
verstaan wordt. Dit laatste is indemeestegeval lenniet 
primair aan het toestel te wi j ten; immers een hoortoe
stel kan slechts het geluid zodanig aanpassen aan het 
gestoorde gehoor dat dit optimaal in staat is het geluid 
te horen en te verstaan, maar de beperking ligt dan in 
het optimale vermogen van dat gestoorde gehoor. De 
vraag blijft of er betere toestellen ontwikkeld kunnen 
worden waardoor met name het verstaan in lawaai en 
het kunnen detecteren van een geluidsbron verbeterd 
kan worden. 

T.S. Kapteyn 
afd. audiologie 

Academisch Ziekenhuis 
der Vrije Universiteit. 

Nieuws van de 
Europese Federatie 

Eind oktober 1980 vond de jaarli jkse Raadsvergade
ring plaats in Fribourg, Zwitser land. Vanuit a l le -b i j de 
Federatie aangesloten - landen waren vertegenwoor
digers aanwezig. Als wetenswaardigheden uit deze 
vergadering melden wi j U: 

1. De zetel van de Federatie is verplaatst van Brussel 
naar Luxemburg. 

2. De leden van het dagelijks bestuur zijn unaniem 
herkozen en zullen in dezelfde funct ies als voorheen 
hun taken vervullen. 
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: 
Mw. R. Madebrink, voorzitster (Zweden) 
L. Ziegler, 1 e vice-voorzitter (Frankrijk) 
W. Wouts, 2e vice-voorzitter (België) 
P.G. Kahrström, secretaris (Zweden) 
G. Schuller, penningmeester (Luxemburg) 
J . Tigges, congres-secretaris (Duitsland) 

3. Het orgaan van de Federatie 'Pro Surdis ' is onver
antwoord lange tijd niet verschenen. Door langdurige 
ziekte van de redacteur, door moeil i jkheden met het 

verzamelen en snel vertalen van kopij, alsmede door 
financiële problemen, was de uitgave van hetti jdschrift 
niet te realiseren. Om uit de impasse te geraken, zal 
worden getracht artikelen, die voor ieder van belang 
zijn te doen verschijnen in de vakti jdschriften van de 
landelijke verenigingen. In Nederland dus in 'Van 
Horen Zeggen'. Die artikelen zult u dan t.z.t. vinden 
onder het hoofd 'Pro Surdis'. 

4. Het eerstvolgende congres dat de Federatie orga
niseert zal plaats vinden in Fribourg op 29, 30 en 31 
(alleen voor de middag) oktober 1981 . 

Thema: Communicatiestoornissen die zich door doof
heid kunnen voordoen. Deze kunnen velerlei zijn. 
Onderstaande sprekers, die voor dit congres zijn uit
genodigd, zullen ieder vanuit eigen ervaringen bepaal
de aspecten van dit thema belichten. 

Dr. A.R. Bodenheimer, psychiater, die in zijn praktijk in 
Zwitserland en in Israël meermalen met doven te 
maken heeft (gehad). 
ProfessorB. Tervoort, u allen welbekend. 
Mw. Kjaer-Sörenssen uit Denemarken, dochter van 
dove ouders, oud-leerkracht van een insti tuut voor 
doven en thans professor in Kopenhagen, waar zij te
vens researchwerk verricht op het terrein van de doof
heid. 

Zoals U weet, kunnen er uit elk bij de Federatie aan
gesloten land zes deelnemers naar het congres. Dat 
houdt voor Nederland in: uit vier insti tuten elk één 
congresgang(st)eren -b i j toerbeur t -u i t het vijfde insti
tuut twee personen. Effatha is deze keer aan die beurt 
toe. 
De toekomstige deelnemers aan het congres in Fri
bourg wordt verzocht zich vóór 1 april 1981 aan te 
melden bij Mw. E. Storm-Polet, Hardenbroeklaan 5, 
6825 AG Arnhem. 

De Federatie streeft ernaar, op deze congressen vak
mensen bijeen te brengen, die zich tevoren grondig 
hebben verdiept in het te behandelen thema. Daarom 
stellen wi j voor, om met diegenen die naar Fribourg 
gaan, een paar maal samen te komen om vangedach
ten te wisselen over het onderwerp van het congres. 

Enige zakelijke mededelingen het congres betreffen
de: 
Logies + ontbijt: op de school, in 2 en 3 persoons
kamers, 15 zw.fr. per nacht of in een hotel, ± 4 0 zw.fr. 
Lunch: in een restaurant vlakbij de school, ± 1 2 zw.fr. 
of elders. 
Diner: waar u maar wi l t . 
Congreskosten: 60 zw.fr. 
Sightseeing/banket: 70zw. f r . 

5. Het verslag van het congres, dat in 1979 in Oslo 
werd gehouden, zal binnenkort verschi jnen. Kosten: 
± 2 5 g l d . 
Te zijner ti jd zal dit verslag - in meervoud - aan de 
instituten worden toegezonden. 

Mw. E. Storm-Polet 
Mw. H.H.M. Boudens 
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Vragende (r)wijs 1 

Vraag aan de heer Van Eijndhoven naar aanleiding van 
zijn toespraak, opgenomen in 'Van Horen Zeggen' 
1 9 8 0 n r . 4 , blz. 77-82. 

Het verwondert ons dat in Uw verhaal als het gaat over 
plaatsing van dove leerlingen in ander dan dovenon-
derwijs het bestaan van het slechthorendenonderwijs 
in het geheel niet wordt genoemd. 
Wij dachten dat de akoestische voorzieningen, de des
kundige begeleiding en de meer sprekende omgeving 
in ruime mate tegemoetkomen aan de moeil i jkheden 
die het dove kind buiten de dovenschool ondervindt. 
Vindt U het plaatsen vandove kinderen opdeze scholen 
minder raadzaam of heeft u aan deze mogelijkheid niet 
gedacht? 

De medewerkers van de 
Dr. J. de Graafschool. 

Antwoord 
/* heb al heel wat leerlingen op dovenscholen gezien, 
die daar niet thuis horen, omdat zij slechthorend zijn. 
Als u bedoelt, dat deze leerlingen in een slechthoren -
denschool zouden moeten worden opgenomen, dan 
ben ik het daar helemaal mee eens. 
Dan zijn er nog de zgn. randgevalien - kinderen, die 
dankzij een vrij gunstig audiogram en dankzij een 
goede opvang van jongsaf aan als slechthorenden 
functioneren. 
Als deze kinderen in een slechthorenden-school mee 
zouden kunnen, dan moet dat geprobeerd worden. 

Maar daar gaat het eigenlijk allemaal niet om. Ik heb 
gesproken over opname van dove kinderen in hetregu-
Here onderwijs. Een zelfde soort verhaal zou men 
kunnen houden over opname van slechthorende kin
deren in het reguliere onderwijs. 
Alsdekinderen vandeDr. de Graafschool in het regu
liere onderwijs geplaatst zouden kunnen worden, met 
begeleiding uiteraard, dan zou ik dit toejuichen. 
Om dove en slechthorende kinderen in eenzelfde 
school te plaatsen, daar ben ik in principe tegen. Dat is 
geen integratie in de zin zoals ik het bedoeld heb; dat is 
alleen maar de klok terugzetten. 
Gelukkig is in Nederland in het onderwijs de differen
tiatie tussen doven en slechthorenden geconcreti
seerd in scholen voor doven en scholen voor slecht
horenden. 

Beide categorieën zullen de kans moeten krijgen voor 
integratie in het reguliere onderwijs, maar de bege
leiding van hen zal verschillend zijn. Voor dove kinde
ren zal deze begeleiding uit moeten gaan van een een -
trum, school of instituut voor doven en voor slechtho
rende kinderen vanuiteen centrum, school of instituut 
voor slechthorenden. 

J. van Eijndhoven 
Direkteur voor onderwijs en opvoeding. 

Uit Buitenlandse 
Tijdschriften 
Recent' ontving ikeen aantal nummers van American 
annals of the deaf. In het februari-nummer staat een 
artikel, dat onderzoek beschrijft naar verschil len in 
visueel geheugen tussen horenden en auditief gehan
dicapten. Als er geen taal of weinig zich in de test 
bevindt, is er geen verschil geconstateerd. 
In hetzelfde nummer een onderzoeksverslag naarde 
ontwikkel ing van het invoelingsvermogen van doven 
tussen 9,0en 14,2 jr. Dedoveproefpersonenscoorden 
significant lager dan de horende controlegroep. 
De conclusie wordt getrokken, dat de empathie (het 
invoelingsvermogen) kennelijk niet iets is, wat zich 
vanzelf ontwikkelt bij doven, maar dat er expliciet 
aandacht aan moet worden besteed in het curr iculum. 
Een feit, dat reeds jaren geleden door dr. v.d. Horst is 
aangetoond en benadrukt. 

In het mei-nummer, dat geheel gevuld is met onder
zoeksverslagen, twee opvallende artikelen: 
Een artikel over het testen van het begrijpend lezen 
door gebruikmaking van 'decoy sentences' (het her
kennen van vergelijkbare woorden in niet-getrainde 
zinnen). 
Verder een artikel over de verhouding tussen cognit ie
ve processen en de communicat ieproblemen bij do
ven. Enkele opvallende conlusies: 
Als hypothese wordt gesteld, dat op grond van een 
gebrek aan vroege auditieve st imulatie van de hersen-
schors, er geen duidelijke lateralisatie en hemisfeer-
dominantie is ontstaan. 
Over het funct ioneren van het ' lange geheugen': hoe 
meer visuele cues, des te gemakkelijker te onthouden. 
Dit feit kan worden geïnterpreteerd als: we moeten dus 
meer gebruik maken van total communicat ion en 
gebaren; dit wordt beter onthouden. 

In het juni-nummer een artikel over het plaatsen van 
een aantal horende kleuters in een afdeling voor zeer 
jeugdige doven. Het blijkt dat zowel de horende als de 
dove kinderen een groot gebruik maken van total com
munication aspecten. Een opvallend artikel, omdat 
men in Nederland de integratie meestal in omgekeerde 
richting wenst. 

Hierbij aansluitend is er in het augustus -nummer een 
interessant artikel over het funct ioneren van dove 
pubers in reguliere onderwijssituaties. Het blijkt dat 
deze zich minder goed aangepast en minder vol wassen 
gedragen dan hun leefti jdgenoten indoven-inst i tuten. 
Dit is een opmerkeli jk feit, dat misschien in de discus
sie VBO/middenschool een ander licht op de zaak 
werpt dan tot nu toe. Een vergelijkbaar onderzoek in 
Nederland zou nuttig zi jn! 

Gert Hak 

' Dit overzicht is geschreven in oktober 1980, maar kan tot 
onze spijt nu pas worden geplaatst, (redaktie) 
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Symposium 
'De motorische ontwikkeling van kinderen met 
geestelijke of lichamelijke handicaps' 
(Evaluatie, Diagnose, Vorming, Therapie). 
In samenwerking met de Universiteit van Keulen orga
niseert de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen op vrijdag 24 en zaterdag 
25 april 1981 een symposium over bovenstaand the
ma. In dit symposium zal ook aandacht geschonken 
worden aan kinderen, waarbi j de handicap(en de rela
tie daarvan met het motorisch funktioneren) zonder 
nader onderzoek moeili jk in te schatten is. 
Gedurende de eerste dag zullen verschil lende spre
kers uit het binnen- en buitenland inleidingen houden. 
Van audio-visuele middelen zal ru imgebru ikgemaakt 
worden. Voor diskussie zal t i jd beschikbaar zijn. 
Op de tweede dag zullen verschil lende workshops 
worden georganiseerd. De deelnemers aan het sym
posium zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid wor
den gesteld hierbij ze If op spontane wijze verschil lende 
aktiviteiten te ontplooien. Dit geldt niet alleen voor 
sessies als 'r i tmiek' of 'muziektherapie', maar ook 
bijvoorbeeld voor de onderdelen 'tests' en 'experimen
teel onderzoek'. De avond van de 24e april zal even
eens voor het symposium worden benut. Van de spre
kers en workshopleiders kunnen wi j reeds de volgende 
namen melden: Prof. Dr. P. v.d. Schoot (Univ. Keulen): 
Materiële voorzieningen in verband met sportbeoefe
ning door gehandicapten, Dr. Ann . Bauer (Univ. Keu
len): Het beïnvloeden van de prestatie-motivatie bij 
geestelijk geretardeerden, Dr. J . Innenmoser (Univ. 
Keulen): Bewegingstherapie bij cerebraal gestoorde 
kinderen, Dr. H. Strohkendl (Univ. Keulen): Sport en 
l ichamelijke opvoeding op scholen voor het gehandi
capte kind, R. Bonfranchi (Keulen): Judo voor ernstig 
l ichamelijk gehandicapten, Prof. Dr. A.F. Kalverboer, 
Drs. J . Schellekens (Inst. Exp. Klin. Psychol, R.U.G.): 
proces-studie van de motoriek bij marginaal f unktione-
rende kinderen. Drs. K. Reynders (Vakgr. Orthopedag., 
R.U.G.) en R. v. Wijk (Acad. Ziekenh., Gron) : Psycho
motorische Therapie bij l ichamelijk en geestelijk ge
handicapten. Doelstell ingen W. ter Burg: Muziek the
rapie, Dr. P H . Wiegersma (Vakgr. Ontw. Psychol., 
R.U.G.) De motoriek van het dove, slechthorende en 
spraakgestoorde kind, A.J.C, van Hal (Ned. Sportbond 
Geestel. Gehandicapten, Den Haag): Zwemmen voor 
Zeer Moeil i jk Lerende Kinderen, judo voor Moeil i jk 
Lerende Kinderen in het B.O., Werkgroep Leerkrach
ten Lichamelijke Opvoeding in het B.O. (Groningen): 
Analyse van taakgericht gedrag van kontrasterende 
groepen in het B.O., Projekt 'Psychomotoriek' (Vakgr. 
Ontw. Psychol., R.U.G.) Motorisch Onderzoek: metho
den, resultaten. Mevr. B. Teunissen-Tulp: Klank en 
beweging voor het gehoorgestoorde kind. Verdere 
besprekingen zijn nog gaande. 

Kosten van deelname: ƒ 100 , - Hierin zijn eveneens 
begrepen: (a) Een korte schets van het werkterrein van 
de inleiders, hun publikaties, etc. Deze beschrijving 
wordt vóór het symposium toegezonden, (b) twee 
lunches (vrijdag en zaterdag), (c) het symposium-ver
slag, waar in de lezingen zijn opgenomen. Genoemd 
bedrag over te maken op 

Rekening 'Motoriek', nr. 44 62 00 4 4 1 , AMRO Bank, 
Grote Markt, Groningen. Onder vermelding van naam 
en volledig adres, alsmede de omschri jving 'Sympo
sium ' 8 1 ' . 
Gironummer van de AMRO Bank: 803935 

Dr. P.H. Wiegersma 

Boekbespreking 

Das Gehörlose Kind; F ragen seiner Entwicklungund 
Förderung 
door Antonius van Uden 
Julius Groos Verlag, Heidelberg, 1980 

Als je dat boek uit hebt, kijk je voor je uit en denkt: 'Daar 
zit i kdanende hele were ldvanhetdovenonderwi js l ig t 
voor me. ' 
Als ondertitel lees ik: 'Onderzoekingen betreffende 
lichaamstaal, phonetiek, psychol inguist iekensociolo-
gie. ' 
Inderdaad, er staan heel wat resultaten van onderzoe
kingen op genoemde gebieden in vermeld. 
Die onderzoekingen zullen ook wel , neen ze zijn zeker 
heel belangrijk, maar als man uit de praktijk trekt mij 
veel meer aan het benaderen, het beoordelen en het 
ontwerpen van bepaalde methoden, gezien vanuit die 
praktijk. 
Gelukkig, het grootste deel van het boek gaat over 
mogeli jkheden, ui twerkingen en achtergronden van 
deze methoden. Toch heb ik ergens het gevoel van niet 
tevreden te zijn, een gevoel van 'M i jn grootste pro
blemen zijn wel aangestipt, maar de oplossing is er nog 
niet.' 
Inderdaad, dat kan ook niet, die oplossing zal je zelf 
moeten zoeken en bij dat zoeken isdit boekje een goede 
gids. 
De inhoud: 
Eerste hoofdstuk: 'Hoe kan men met een kind, dat geen 
taal en spraak bezit, in gesprek komen. ' 
Tweede hoofdstuk: 'Psycholinguistische basis van het 
taalonderwijs aan doven.' 
Derde hoofdstuk: 'Kunnen we dove kinderen tot beter 
spreken brengen?' 
Vierde hoofdstuk: 'Enkele aantekeningen n.a.v.dedis-
cussie betreffende Total Communicat ion. ' 
Vijfde hoofdstuk: 'Over de integratie van dove kinderen 
en dove volwassenen in de horendenwereld. ' 

Ik hoor het U al zeggen, dat is heel wat. Je kunt je de 
hele inhoud voorstellen als een enorm huis, waar in 
opvoeding en onderwijs aan het dove kind zich af
speelt. 
De schrijver heeft dat huis een naam gegeven: 'Het 
Gesprek'. 
Steeds opnieuw legt hij de nadruk op het belang van 
het gesprek bij de ontwikkel ing van taal en spraak, hij 
noemt het de'oervorm van de taal 'en vindt het de juiste 
en in wezen de enige methode om de structuren van 
taal en spraak door het kind zelf te laten ontdekken. 
Dat huis is dan verder verdeeld in verschil lende ver
trekken en boven de deur van zo'n vertrek staat een 
naam o.a.: 'Gespreksmethode', ' Integratie', 'Beter 
Spreken' en 'Taalmethode'. 
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Dan is daar ook nog een studeerkamer, maar daar is 
weinig leven, er wordt alleen druk gestudeerd. Erstaat 
boven de deur 'Total Communicat ion' . 
Stil en onopgemerkt gaan wed ie kamers even binnen, 
eerst inde 'Gespreksmethode'. 
De man, die ons rondleidt, de leider zullen we maar 
z e9gen, geeft enkele toelichtingen. Hij zegto.a.: 'Kijk, 
het gesprek moet kreatief en spontaan zijn. ' , 'Het kind 
denkt in de taal, waar in de omgeving met hem commu
niceert', 'Er zijn twee manieren, waarop je met hele 
jonge dove kinderen in gesprek kunt komen, de vang-
methode en het spelen van een dubbelrol ' , 'Dat hoor-
apparaat is van het allergrootste belang'. 
Zo gaat het gesprek verder, maar ook wi j moeten verder 
en nu gaan we naarde ruimte 'Beter Spreken'. 
Aan de wand hangt een uitspraakvanReeves uit 1974: 
'The teaching of speech is a dying art.' 
Gelukkig is er een dikke streep door gehaald. 
In deze ruimte vertelt de leider ons enorm veel over de 
fouten, die in de articulatie kunnen worden gemaakt. 
Hij legt daarbij wel erg sterk de nadruk op het gebruik 
van onjuist r i tme als oorzaak van de mindere verstaan
baarheid van dove kinderen. 

Hoewel enorm veel over articulatie wordt verteld, heb 
ik het gevoel, dat het toch nog wel te weinig is. Je denkt 
dan, daar moet een apart huis voor komen, liever nog 
een zelfstandig bijgebouw. 
Eén opmerking isheelergbelangr i jkm. i . ,omdatdaar in 
zo sterk de nadruk wordt gelegd op het verschil tussen 
spreken en art iculeren. 'Spreken' zegt hij 'is een dia
loog'; 'art iculeren is handelen met spreekorganen.' 
Hierop zou hij veel langer in moeten gaan. Meestal vind 
je bij een bezoek aan een spraakleerkracht, in de 
praktijk dus, het gemis aan inzicht in dat verschil. 
In het middelpunt van deze ruimte staat de zelfcontrole 
van het spreken. 
De leider legt hier de nadruk op het belang van de 
visuele en auditieve middelen, dus op het l iplezenen 
resthoren; eerst dan, zegt hij, komen de taktiele en 
kinesthetische middelen. 
Aan het einde van het bezoek komen we hierop terug. 
De kamer 'Total Communicat ion' slaan we maarover, 
het is er erg druken je gelooft het langzamerhand wel . 
Als de gemoederen wat gestild zi jn, komen we hier wel 
terug. Nee, met veel meer belangstell ing ga ikde kamer 
over integratie binnen. 
Dat het de laatste ruimte is, die we bezoeken, heefteen 
speciale reden, die duidelijk wordt als je er eenmaal 
binnen bent. 
Dan blijkt, dat het onmogeli jk is om in deze laatste 
ruimte te leven, zonder het voorafgaande heel goed 
bekeken en beleefd te hebben. 
Het is nameli jk vooral de taal en de spraak, die nodig 
zijn om tot integratie te komen. 

Een enorm groot aantal inl icht ingen wordt gegeven 
over mogeli jkheden van integratie, over de invloed 
hierop van 'dovenclubs', maar vooral over het 'belang 
van taal en spraak'. 
Te weinig wordt m.i. gesproken over de vorming van 
het kind om opgewassen te zijn tegen de vele teleur
stell ingen en 'opduvels', die het dove kind en de dove 
volwassene in de maatschappij krijgt. Hij moet daar 
tegenop kunnen roeien en daartoe opgevoed worden 
in een t i jd, dat hij nog kan terugval len op school en huis. 

M.i. is het dan ook niet zo helemaal juist, dat al die 
kinderen daar voor het grootste deel van hun leven bij 
elkaar zitten in een z.g. internaat. 
De grote voorwaarde voor integratie is het van jongsaf 
zoveel mogelijk verkeren indiehorendenwereld, onder 
normale gezinsomstandigheden, met vader, moeder, 
broers en zusters, in een normale omgeving met 
winkels, trams, bussen, enz. 
Onder die omstandigheden kan het 'gesprek', dat door 
de leider als alles beheersende voorwaarde steeds 
weer naar voren wordt gebracht, echt worden ge
oefend, geoefend in de doelomstandigheden en het 
kind móét zich dan wel iedere dag oefenen om tegen de 
absoluut komende of reeds aanwezig zijnde nare bele
venissen op te kunnen. 
Ik vindt dit zo belangrijk, dat ik mij vaak afvraag of zelfs 
de dagschool wel een juiste vorm is. Zou een klein 
groepje kinderen onder leiding van een ervaren leer
kracht niet veel beter in een gewone lagere school 
kunnen zitten? 
Daar kunnen ze sa men met de horende kinderen b.v. de 
handenarbeid-, teken- en gymlessen volgen en daar 
natuurli jk ook samen spelen en op schoolreis gaan. 
De belangrijke spreek- en taallessen kunnen door de 
eigen leerkracht apart worden gegeven. 
De tips i.v.m. integratie zijn overigens het lezen ten 
volle waard. 
Zo staan we dan weer buiten het gebouw, en natuurl i jk 
komen dan de vragen. 
In de eerste plaats: stelt de leider d ie 'vangmethode'en 
dat 'spelen van een dubbelrol ' niet wat al te eenvoudig 
voor? 
De enorm grote moeil i jkheid daarbij is m.i. het werke
lijk 'vangen'en hetwerkel i jk 'spelen'. Steeds opnieuw 
ervaar ik zelf, dat de grote zwakte bij dat 'vangen' en 
'spelen' is de onvolkomenheid van het liplezen, niet 
alleen bij het betrokken kind, maar puur als middel op 
zich zelf; steeds weer moet je ervaren hoe moeilijk het 
is met ' l ichaamstaal ' en met het creëren van een 
duidelijke situatie werkeli jk met het kind in contact 
komen, dat die situatie niet of niet duidelijk aanwezig is 
of juist door ons ingri jpen wordt verbroken. 
Het grote probleem is niet het bedenken van een 
middel (o.a. die spreekblaasjes) om tot een gesprek te 
komen, maar de kunde om dat middel opde juiste wijze 
toe te passen, te gebruiken. 
Je hebt zo vaak het gevoel, dat je buiten die deur blijft, 
die toegang geeft naar de gedachten, het beleven van 
het kind; je komt zo moeili jk via de taal in het leven van 
dat heel jonge dove kind. Want daar gaat het om, je 
moet met het juiste contactmiddel trachten deel te 
nemen aan zijn gedachtenwereld. 
In het huis 'Gesprek' stelt men dit m.i. veel te eenvou
dig voor. 

In eenandere kamer wordt gesproken over methoden. 
Naast elkaar plaatst men: de construerende, de imita-
tieve en de reflekterende moedertaalmethode. 
Ik ben het met de leider eens, dat we het moeten zoeken 
en kunnen vinden in die reflekterende methode en dat 
vooral het kenmerk van het zelf ontdekken van het 
grootste belang is. 
We gaan dan uit van de leerling zelf, hij moet reflekte-
ren, maar de leerkracht zal moeten weten, waarop dan 
gereflekteerd moet worden. 
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Hij zal bepaalde structuren in het spontane en kreatie-
ve gesprek moeten inbrengen, met opzet, zonderdatde 
leerling die opzet ervaart. 
De grote opgaaf is om de leerkracht tot die kunde op te 
leiden en hem een volledig overzicht te geven van de 
taalgebruiksstructuren. 
Voorlopig is dat overzicht er niet en ik vind ze ook niet in 
dat huis. 
In één van de kamers kun je een goede ervaring heb
ben. Er wordt daar gesproken over zelfcontrole bij het 
spreken. 
De vraag wordt gesteld welke middelen je daarbij kunt 
laten samengaan. 
Er wordt o.a. gezegd, dat een waarneming eerst dan 
optimaal is als hij wordt aangesproken. Als voorbeeld 
wordt aangehaald de ervaring met blinden: Zolang 
iemand kan zien, leert hij geen brail le, is hij eenmaal 
bl ind, dan in 3 weken en een doof kind, van wie men 
weet, dat hij blind wordt, leert geen brail le, zolang hij 
kan zien. 
Deze ervaring acht men van belang voor de hoortrai-
ning. Hoewel hierbij tenslotte een samenwerking van 
visuele en auditieve indrukken moet groeien, is het van 
groot belang de hoorresten ook zelfstandig te trainen. 
Als de leider dit vertelt, komt de vraag bij me op, of deze 
ervaring ook niet van betekenis is wat betreft het 
samengaan van gebaren maken en liplezen. Betekent 
dit samengaan niet, dat we het liplezen dan wel 
kunnen vergeten evenals het spreken? De waarne
ming wordt in de twee laatste gevallen toch niet of 
wein ig aangesproken? 
Het sluit geheel aan bij mi jn eigen ervaring. 
Jammer, dat de leider dit vergeet, of zie ik het over het 
hoofd of is mi jn interpretatie fout? Ik hoor (of lees) het 
nog wel . 
Tenslotte nog één vraag. Er is iets, dat ik niet begrijp. 
We zijn dan weer in de kamer, waar gepraat wordt over 
zelfcontrole. Men zegt: 'De methoden, die wi j reaktieve 
methoden noemen, moeten wi j de voorkeur geven. Ze 
gaan van de spontane reakties van de kinderen uit en 
maken vooral gebruik van afzien en geluidswaarne
ming ' 
'Een hoofdzakelijk taktiel en articulatorisch sprekend 
kind moet steeds omschakelen van taktiel-kineste-
tisch naar visueel waarnemen van klanken. Deze 
breuk stoort de vlotheid van het orale gesprek, omdat 
voor het begrijpen andere middelen gebruikt worden 
dan voor het spreken. Maar als een kind zowel bij zijn 
spreken als bij het begrijpen van de ander dezelfde 
visuele en auditieve waarnemingen als controlemid
del gebruikt, kan men verwachten, dat de vlotheid van 
het gesprek minder wordt gestoord.' 
Ik begrijp dat niet helemaal. Bij het 'verstaan' van de 
ander zal door aflezen inderdaad het visuele controle
middel worden geoefend en zal de herinnering hieraan 
het spreken daarna steunen. Maar bij het zelf spreken 
bestaat alleen de herinnering aan het mondbeeld, de 
kinestetische en taktiele indrukken begeleiden dit 
spreken echt en vormen de directe bewuste stuurman. 
Kunnen we hier niet een vergeli jking maken met later 
doof geworden kinderen. Natuurli jk het gehoor blijft in 
de herinnering een rol als stuurman spelen, geeft die 
leiding gedeeltelijk over aan de kinestetische en tak
tiele vormen maar het spreken loopt terug, omdat dat 

auditieve middel niet meerduidel i jkherkenbaarwerkt . 
De vergeli jking gaat niet helemaal op, maar er zijn 
raakvlakken. Ik hoop ook hier een nadere verklaring te 
kri jgen. 
Dit zijn dan enkele opmerkingen over het nieuwe huis, 
dat is gebouwd in het land van opvoeding en onderwijs 
aan dove kinderen. 
Ik kan bewoning voor 100% aanbevelen. 
Het boek, dat voor mij ligt kan niet als een direct 
hanteerbaar methodeboek worden aanbevolen, daar 
is het te onvolledig voor in zijn ui twerking m.i.; maar 
wel a Is discussiestuk omdat het de deelnemers aan het 
gesprek bindt aan de werkeli jke problemen van ons 
werk. 
Nog even terug in onze fantasie: de bouwer richt een 
enorm huis in, een huis, zoals de meeste van ons het 
wensen. Wi j , mensen in de praktijk zullen de dove 
mens er in moeten leren leven. 
Ik zie het boek niet aIs een oplossing, maar als een zeer 
geslaagde poging om het werkeli jke probleem, waar
voor w i j dagelijks worden gesteld, voor te leggen. 
Meneer Van Uden, w i j beloven U, we gaan opnieuw 
aan het werk. 

P.R. Berkhout 

Eindelijk uit de marge verdwenen? 
Een bespreking van: 
M. v.d. Hoven, A. Löwe und L. Speth: Die Erziehung 
hörgeschadigte Kinder in Familie, Schule undHeim 
Julius Groos Verlag, Heidelberg, 1980 

Voor ons ligt een boek met een enorme pretentie. 
Immers, het is maandenlang aangekondigd als: 'Zum 
ersten Mal in der über 200 jahrigen Geschichte der 
Hörgeschadigtenpadagogik w i rd hier ein 'Erziehungs-
buch'vorgelegt für das es weder imdeutschen Sprach-
raum noch in anderen Sprachen ein Gegenstückgibt. ' 
Nu kan men dit soort aankondigingen nog op rekening 
van de uitgever schri jven. Maar ook de schrijvers zelf 
melden in hun Voorwoord dat het hier gaat om een 
boek dat opvoedingsproblemen bij dove kinderen niet 
langer als randprobleem ziet èn dat dit eigenli jk de 
eerste wat omvangrijke publicatie over deze materie is 
in 200 jaar. Zulke taal wekt verwacht ingen. Want het is 
een feit dat doofheid bijna overwegend onderwi js
kundig werd benaderd. Het schort in de l i teratuur 
inderdaad aan eenorthopedagogische benadering van 
dove kinderen! Nogmaals, wanneer je dan aankon
digingen als boven vermeld tegenkomt, worden er 
verwachtingen gewekt. Nu zou het m.i. niet eerlijk zijn 
u als lezers eerst met wat lofprijzingen bezig te houden 
om dan tegen het eind nog wat kritiek te formuleren. 

Ik w i l maar direct met de deur in hu is va Men, en allerlei 
details tot straks bewaren: het boek is mij niet mee
gevallen. Zeker, er staan heel wat uitstekende advie
zen in, waar iedere opvoeder alleen maar z'n voordeel 
mee kan doen. Hoe kan het ook anders, wanneer men 
de staat van dienst van de auteurs nagaat. Men kan 
alleen maar diep respect hebben voor de wijze waarop 
zr. Mariël la en br. Leo (ik beperk me maar even tot de 
nederlandse auteurs) al jaren lang dove kinderen 
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opvoeden. We hebben daarvan ti jdens het onlangs 
gehouden 2-daagse congres nog kennis kunnen ne
men. Dat staat buiten kijf! Maar ik had, ook gezien de 
pretentie die het boek voert, mèèr verwacht. En dat 
'meer' zit eigenlijk maar vast aan een tweetal korte 
paragrafen. 

Op pagina 71 lezen we in paragraaf 2.7.4.1 .datdoven 
geen geïsoleerde sociale groep vormen. 'De moderne 
dovenpedagogiek is in staat dove kinderen zulk onder
wi js te geven dat ze later met hun horende mede
mensen op het werk en in hun vrije t i jd oraal kunnen 
communiceren. ' 
A ls ikdat leesgaaterb i jm i jeenrood lampjebrandenen 
denk ik: waar hebben we het ook al weer over? Over 
opvoedingsvragen öf over onderwijsproblemen? Mo
gen we opvoedingsvraagstukken zo vlot vertalen in: 
leren oraal te communiceren? Dat gebeurt meer in dit 
boek. Soms krijg ik we l eens de indruk dat orale 
communicatie een soort Haarlemmer olie is. Nu kan 
men van mij weten dat ik zeer grote waarde toeken 
aan het kunnen hanteren van de spreektaal. Maar 
wanneer we een opvoedings- en onderwijsmodel op
zetten, zullen we elk element z'n eigen plaats moeten 
geven en van daaruit naar een harmonisch verband 
moeten zoeken. 
Ik heb echter ook bezwaar tegen de inhoud van het 
paragraafje zelf. Is 'Eingliederung' werkeli jk hèt doel 
van de opvoeding van dove kinderen? Staat de horende 
wereld werkeli jk met open armen op onze schoolver
laters te wachten? Staan onze kinderen werkeli jk 
trappelend van ongeduld te wachten op het moment 
waarop ze eindelijk deel uit kunnengaanmakenvande 
horende wereld? Natuurli jk, opvoeding en onderwijs 
zijn er öök, en zelfs in belangrijke mate, opgerichtdove 
kinderen niet in eengéisoleerdeposit ieterechtte laten 
komen. Maar staat of valt het bereiken van dit ideaal 
met de mate waar in het dove kind oraal kan communi
ceren? Als dèt waar is, staat het er met de mensheid 
slecht voor! Geen isolement dus, maar: mogen doven 
een socia Ie groep vormen of mogen ze dat niet? Hebben 
wi j , horenden, het recht doven iets te ontzeggen waar
voor zij zelf wi l len stri jden, namelijk: het-er-zijn als 
maatschappelijke, sociale groepering? Het Eerste Na
tionale Congres van Doven is een duidelijk bewijs van 
het feit dat doven geen geïsoleerde groep, maar wèl 
een sociale groep vormen. In verband met het boven
staande kan ik iedereen ten zeerste de lezing van 
'Hörgeschadigten Padagogik', 34 (1980) 6, aanbeve
len, zowel de artikelen als de ingezonden brieven. 

De paragraaf op pagina 72 vormt mijns inziens de spil 
vanhetboek.Welezendaar 'Het fe i tda t iemanddoofo f 
slechthorend is, betekent niet dat hij daarom tot een 
bepaalde pedagogische categorie behoort'. De inhoud 
van deze paragraaf is voor mij één grote bron van 
teleurstel l ing. Met 'een pedagogische categorie' be
doelen we een groep kinderen, die, vanwege een 
geremde ontwikkel ing, niet gebaat is bij een 'gewone' 
opvoeding, maar op z'n minst behoefte heeft aan een 
pedagogisch klimaat wat rekening houdt met de be
lemmeringen van het kind. En dat is totaal iets anders 
dan 'ganzbest immte pedagogische Rezepte'(pag. 73), 
een begrip dat voorde auteurs blijkbaar identiek is met 

'een pedagogische categorie'. Verder is in deze para
graaf voor de auteurs het uitgangspunt, dat binnen het 
internaat hetzelfde moet gelden als binnen de school. 

Onderwijskundige maatregelen worden maatstaf voor 
datgene wat er binnen een internaat moet gebeuren. 
En dan volgt er een korte uiteenzetting overde verschil
lende afdelingen voor meervoudig gehandicapte dove 
kinderen zoals het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel die kent. 
Nu wi l ik nogmaals met nadruk stellen: laat niemand 
ook maar de geringste indruk krijgen dat ik geen 
respect zou hebben voor wat er binnen deze afdelingen 
gebeurt. Ik heb daar diep respect voor en ben vaak 
jaloers op de kennis die men in de loop der jaren 
verkregen heeft over de daar opgenomen kinderen. 
Waar het mij om gaat is, dat de auteurs in deze 
paragraaf - en daarmee in het hele boek - volledig 
voorbij gaan aan de theorieën zoals die de laatste jaren 
binnen de orthopedagogiek zijn ontwikkeld en zijn 
verwoord in publicaties van o.m. dr. J . Kok (zie de 
l i teratuurl i jst op pag. 212 van het boek!). 
In een artikel in Intermediair, 12 (1 976) 33, pag. 3 1 , 
zeggen v.d. Hoven en Speth: 'Een doof kind is per 
definitie op een zeer ingrijpende wijze geremd in zijn 
ontwikkel ing. Horen iséénvandemeest fundamente le 
aspecten van ons menselijk bestaan. Het bepaalt ons 
hele zi jn. ' In hetzelfde artikel citeren zij Vlietstra, die 
gezegd heeft: 'Zonder verantwoorde en vakkundige 
hulp van mensen die met zijn lot zijn begaan, is het voor 
een dove mens vri jwel onmogeli jk om tot een zich 
ontplooiend menswaardig bestaan te komen'. Dit zijn 
maar 2 citaten, ze zijn gemakkelijk te vert ienvoudigen. 
Wanneer we dove kinderen en de situatie van dove 
kinderen zö mogen typeren, da nis het toch duidelijk dat 
dit om meer dan alleen maar onderwijskundige voor
zieningen vraagt. Een kind dat zo geremd is in zijn 
ontwikkel ing vraagt om een zeer speciaal pedagogisch 
klimaat. Daarvoor behoeft het kind beslist niet speciaal 
in een internaatte worden opgenomen. Ookdeouders 
kunnen, met deskundige hulp, zo'n klimaat scheppen. 
Ik kan dit in deze bespreking niet verder ui twerken. 
Voorde hoofdli jnen van deze gedachtengang verwi js ik 
naar het werk van Kok. 

Omdat deze, mijns inziens fundamentele, orthopeda
gogische noties ontbreken, heb ik me afgevraagd of 
met het verschijnen van dit boek de opvoeding van dove 
kinderen werkeli jk uit de marge verdwijnt. Ik geloof er 
niets van. Integendeel, als we de opvoeding van dove 
kinderen blijven beschouwen als onderdeel van de 
'gewone' pedagogiek, versterken we alleen maar die 
marginale positie. 

Hoewel ik me bewust ben de lengte van een gewone 
recensie al te hebben overschreden, waag ik het er 
maar op ook nog op wat details in te gaan, maar dan 
puntsgewijs. 

- Het boek telt eigenlijk maar één echt hoofdstuk, het 
tweede. Het komt denk ik de overzichteli jkheid ten 
goede als bij een herdruk dit tweede hoofdstuk in 
meerdere aparte hoofdstukken wordt uitgesplitst. 
- Het onderzoek van Gregory, vermeld in hoofdstuk 1, 
overtuigt mij in het geheel niet. Pril lwitz u.a. (Wein-
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heim 1977) hebben een soortgelijk onderzoek naar het 
taalgebruik van dove kinderen aangegrepen om het 
tegenovergestelde van Gregory te concluderen. Zie 
hiervoor ook: B.R. Steenbergen: Orale Communicatie. 
In: Van Horen Zeggen 19 (1 978 )4 , pag. 84, 85. 
- De auteurs nemen de theoretische pedagogiek van 
Strasser/Gielen als uitgangspunt. Dat is hun goed 
recht, maar deze theorie is zo'n 15 jaar oud. Ook de 
definit ie van instincten zoals de auteurs die geven, is 
zo'n 15 jaar oud (pag. 29, 30). In die 15 jaar is er heel 
wat gebeurd, zowel in de pedagogiek a Is in de psycho
logie. Men hoeft het met die ontwikkel ingen natuurl i jk 
niet eens te zijn, maar het doet wat vreemd aan hele 
pagina's te lezen over inst incten, t ra in ing, dressuur en 
opvoeding, als we b.v. bij Duyker lezen (Leerboek der 
Psychologie, pag. 470): 'Mensen hebben geen instinc
ten en zijn juist daardoor vatbaar voor, aangewezen 
zelfs op andere vormen van gedragsdeterminering... ' 
Nogmaals: men hoeft het beslist niet met elke nieuwe 
ontwikkel ing eens te zijn, maar dan moet men wel 
zeggen waarom men kiest voor een bepaaldeopvatting. 
- De pagina's 94 e.v. bevatten adviezen die de moeite 
van het bestuderen meer dan waard zijn. Datzelfde 
geldt voor paragraaf 2.10 (pag. 97 e.v.), waar het gaat 
over 4 foutieve houdingen van ouders t.o.v. dove k in
deren. 
- Het is een goede zaak dat de auteurs systematische 
observatie aan de orde stellen (pag. 132 e.v.). Maar.dat 
is een beetje in tegenspraak met het voorgaande. Als 
dove kinderen geen aparte pedagogische categorie 
vormen, waarom zou ik ze dan observeren? 
- Aan gedragstherapie worden zegge en schrijve 11 
regeltjes gewijd (pag. 196). Dat is toch wel wat weinig. 
Ik wi l beslist niet van alle opvoeders gedragstherapeu
ten maken. Maar er gaat nu eenmaal in de praktijk van 
elke dag veel fout doordat opvoeders, zonder het zelf te 
wi l len, ongewenst gedrag versterken. Inzicht in dit 
mechanisme kan al veel ten goede doen veranderen. 
Dat inzicht verschaft b.v. het boekje: Opgroeien gaat 
vanzelf ... of niet? geschreven door G. v.Gemert e.a. 
(Amsterdam 1978). 
Ik ben me ervan bewust dat m'n hele verhaal wat 
negatief is uitgevallen. Dat komt denk ik doordat mijn 
hooggespannen verwachtingen beschaamd zijn. 
Toch hoop ik van harte dat veel collega's dit boek ter 
hand zullen nemen en het zullen bestuderen. Want er 
valt veel u i t te leren. Maar bovendien: het bovenstaan
de is rrifjn mening en het kan nooit kwaad wanneer 
men zich een e'igen mening vormt. 

B.R. Steenbergen 

Hulp aan gehoorgestoorde kinderen 
Bruno Fischer 
Intro, Nijkerk, 1980 

Het boekje is geschreven als een handleiding aan de 
ouders van gehoorgestoorde kinderen. 
Maar iedereen die voor het eerst te maken krijgt met de 
wereld van het gehoorgestoorde kind, kan van dit boek
je veel beleven. 

Het eerste deel van het boek behandelt het gehoor
orgaan en geeft een indeling van gehoorstoornissen 
en de oorzaken daarvan. 
Hierin is getracht alle moeilijke vaktermen te vermi j 
den, zodat een prettig leesbaar geheel is ontstaan. 
Voor een eerste kennismaking met deze materie staat 
in dit gedeelte voldoende. 
Helaas bleek datgene dat in de tekst wordt behandeld, 
niet helemaal in de il lustraties te zijn verwerkt. 

Het tweede gedeelte geeft een opsomming van het on
derwijs aan dove en slechthorende kinderen in Ne
derland. Dit onderdeel wordt gecompleteerd met een 
volledige adressenlijst van insti tuten en scholen voor 
deze kinderen. 
Dit gedeelte geeft ook aan wat de scholen en insti tuten 
voor deze kinderen kunnen doen en op welke wijze dit 
bereikt kan worden. 

Het derde gedeelte is een handreiking aan de ouders bij 
de opvoeding van hun gehoorgestoorde kind. In deze 
opvoeding dient het leren spreken en lezen centraal te 
staan. 
In negentien rege lsgeef tdeauteuraanop welke wijze 
de ouders hun gehoorgestoorde kind moeten opvoe
den. 
Nadeel van dit gedeelte is, dat het erg dogmatisch 
overkomt. 
De negentien genoemde regels kunnen wel een uit
stekend uitgangspunt vormen in de discussiestussen 
ouders onderling en ouders en hulpverleners. 
Dit deel wordt besloten met een hoeveelheid prakti
sche informatie over hulpmiddelen bij het leren lezen. 

Het laatste gedeelte bestaat uit een hoeveelheid prak
tische informatie. Het gaat in op beperkingen bij de 
beroepskeuze en beroepsopleiding. Het bevat in het 
kort de pedagogische uitgangspunten, welke in het 
derde deel behandeld zi jn. 
Tot slot vindt men hier de voornoemde adressenlijst, 
informatie over t i jdschrif ten en boeken. 

Mi jn conclusie is: 
een handzaam en prettig leesbaar boekje,dataan ieder 
die voor het eerstte maken krijgt met de wereld van het 
gehoorgestoorde kind een schat aan informatie geeft. 
Nadeel: 
In het boek komt te weinig tot zijn recht hoe gehoor
gestoorde kinderen zelf hun handicap beleven en hoe 
de handicap ingrijpt in de persoonli jkheidsstructuur 
van de gehoorgestoorde. 

C.H. Sinjorgo. 

Ons kind is doof. Wie leent ons het oor? 

Kort geleden is door de Fodok (Ned. Federatie van 
Organisaties van Ouders van Dove Kinderen) een 
boekje uitgegeven met als t i t e l ' Ons kind is doof. Wie 
leent ons het oor?' 
Hierin is een deel van de doctoraalscriptie weergege
ven van Joke Horsten, ontwikkelingspsychologe te 
Leiden. 
De scriptie beschrijft een onderzoek dat op instigatie 
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van en in samenwerking met de Fodok is verricht naar 
de verwijzing en opvang van zeer jonge dove kinderen 
en hun ouders. 
Het betreft de periode vanaf het moment dat ouders 
doofheid vermoedden tot plaatsing op een school voor 
doven. 
De reden om dit onderzoek te starten was de ervaring 
van zeer veel ouders dat de ti jd die ligt tussen het 
vermoeden van de handicap en hett i jdst ip waarop het 
kind op het juiste spoor gezet werd vaak veel te lang 
was. 
Dit komt overigens niet alleen bij doofheid voor. Het is 
een algemene klacht van ouders van kinderen meteen 
ontwikkelingsstoornis. 
Niet alleen de verwijzingsprocedure is omslachtig 
(voor kinderen met een gehoorstoornis in veel geval
len: consultatieburo - huisarts - K.N.O.-arts - audiolo-
gisch centrum), maar ook blijken de vermoedens van 
de ouders vaak niet serieus genomen te worden. 
In de enquête die gebruikt werd bij ons onderzoek was 
de vraag opgenomen: "Wat kreeg u voor antwoord(van 
de arts) bij uw eerste klacht?'. Ongeveer de helft vande 
ondervraagde ouders gaf aan niet ser ieusgenomen te 
zijn. Zij noteerden antwoorden als: 'Ach mevrouw, uw 
kind is gewoon lui, straks praat hij u de oren van het 
hoofd', maar daarnaast waren er ook antwoorden als: 
'Praatjes van Oma' en 'Wat weet u van de genees
kunde, er is niets aan de hand' (ernstig doof kind na 
meningitis). 
Op slechts 2 van de 111 verwerkte enquêteformul ie
ren was een a ntwoord i ngevu ld van de volgende strek
king: 'Ik zie niets bizonders aan het kind, maar als de 
moeder zegt dat er iets niet in orde is, is dat meestal zo. 
Daarom zal ik u doorverwijzen'. Het inzicht en de 
handelwijze van deze twee artsen moge als voorbeeld 
dienen. 
Intussen zijn w i j ons ervan bewust dat een langzame 
verwijzingsprocedure niet eenzijdig te wi j ten is aan 
inadekwaat handelen van de artsen. Het stellen van de 
diagnose en het duideli jk voor ogen krijgen van de 
observaties van de ouders is niet alt i jd eenvoudig, 
terwi j l het kind zelf met zijn vaak grote visuele alert
heid, bij ouders en onderzoekers de indruk kan wekken 
dat het op geluidsprikkels reageert. 
Toch zijn dit bekende gegevens waaraan, naar onze 
mening, meer aandacht besteed zou moeten worden 
bij de artsenopleiding. We zijn dan ook verheugd over 
het feit dat onder de (zeer positieve) reakties op het 
boekje en de daarbij gevoegde 'boodschap', een mede
deling vaneen universiteit was dat het boekje gebruikt 
gaat worden bij de huisartsenopleiding. 
Door het toenemende gebruik van de Ewingtest wordt 
de periode voorafgaande aan de diagnose gelukkig 
korter (65% van de baby's worden met 9 maanden 
gescreend). De getrapte verwijzing en de onbekend
heid van zeer veel K.N.O.-artsen met de gevolgen van 
prelinguale doofheid en de noodzakelijke opvang, remt 
nog vaak een vroegtijdige gerichte aanpak. 

In ons onderzoek werd de diagnose gesteld bij een 
gemiddelde leeftijd van 1 7 V 2 maand. Als men ziet dat 
uit het onderzoek ook blijkt dat de hometraining nog 
eens gemiddeld 2 V 2 maand op zich laat wachten, is 
het duidelijk dat er al veel kostbare tijd verloren is 
gegaan. Daarbij dient men te bedenken dat ouders ti jd 

nodig hebben om een schokkende mededeling als het 
ernstig gehandicapt zijn van hun kind inzekerematete 
kunnen verwerken alvorens zij op een gerichte manier 
aan het werk kunnen met het kind. 
Daarbij bestaat gewoonli jk behoefte aan kontakten 
met anderen die beroepsmatig of door eigen ervaring 
de konsekwenties van het doof-zijn kennen. 
Ook op dit punt zijn de ouders via de enquête onder
vraagd. De behoefte aan kontakten, de vorm en de 
personen met wie men kontakt wenste, verschilden 
per fase. Kort na de diagnostisering bestond in het 
algemeen grote behoefte aan kontakt/begeleiding, 
terwi j l de opvang vaak op zich liet wachten. 
Een hoog percentage van de ouders gaf expliciet aan, 
het verlangen gehad te hebben met andere ouders te 
kunnen praten. De mogelijkheid hiertoe bestond niet 
alt i jd. 
Wat betreft de hometraining sprak 68% van de ouders 
hun tevredenheid uit over de begeleiding. 
Het is in dit bestek niet mogelijk om alle gegevens die 
uit het onderzoek zijn gekomen te bespreken. Voor 
belangstellenden zijn er echter nog kosteloos exem
plaren van het boekje te bestellen bij de Fodok, Jas
mijnstraat 67, 2982 CL Ridderkerk. 

Rita Bruning-de Bruyn 

Erfelijkheid en vroegkinderlijke doofheid of slecht
horendheid 
door Dr. C.W.R.J. Cremersen Prof. Dr. S.J. Geerts 
De Tijdstroom BV, Loc hem - Poperinge 

Voor allen die betrokken zijn bij gehoorgestoorde kin
deren, wekken de titel van dit boekje én de namen van 
de auteurs hoopvolle verwacht ing. 
Immers toenemend zijn de vragen: 'Is er sprake van er
felijke gehoorgestoordheid?' en: 'Zullen onze kinderen 
ook gehoorgestoord zijn?' 
Het is al meer dan twint ig jaar geleden, dat de vader van 
Freddie mij deze vragen stelde en toen kon niemand er 
een duidelijk antwoord op geven. 
Pas in april 1976, door de promotie van Dr. C.W.R.J. 
Cremers ('Hereditaire aspecten van vroegkinder l i jke 
doofheid', uitgave: De Tijdstroom BV, Lochem) is er 
gelukkig een aanzet gegeven tot wat Prof. Dr. S.J. 
Geerts in het Ten Geleide' schrijft: 'De hiervoor lig
gende studie wi l een voorbeeld en een aansporing zijn 
en daarbij hulp bieden aan al dieartsen, die met dove of 
slechthorende kinderen te maken hebben'. 
In deze promotie geeft Dr. Cremers 108 casus-be
schri jvingen en in deel 2 een overzicht van 142 erfe
lijke syndromen. Eveneens mag vermeld worden, dat 
in de 2e editie van 'Birth Defects Compendium', uitga
ve: Macmil l ian Press, Ltd., 1979, waaraan Dr. Cremers 
heeft meegewerkt, 1005 ziektebeelden worden 
beschreven, waarvan er al 209 zijn (dus ±20%) met 
gehoorgestoordheid. 

In de laatste jaren hebben vele medici gelukkig de 
aansporing van Prof. Dr. Geerts begrepen. 
Nu hebben Dr. Cremers en Prof. Dr. Geerts een poging 
gedaan om voor een breder publiek een verantwoorde 
voorl ichting te geven. 
De auteurs zeggen in hun voorwoord: 'Voorl ichting 
over erfeli jkheid is een wens van veel ouders, artsen en 
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verzorgers van dove en slechthorende kinderen én niet 
in het minst van henzelf. Vooral dat laatste mag niet 
vergeten worden. Zij hebben op de allereerste plaats 
recht op duideli jkheid. We vragen ons af, of dit nog 
steeds niet teveel vergeten wordt. ' 
Zodra men gekonf ronteerd wordt met erf el i jkheid, ont
moet men niet alleen een ingewikkelde materie, maar 
moet men het ook nog opnemen tegen tabellen, per
centages etc. Voor velen is dat zelfs ermee worstelen! 
Mede daardoor is dit boekje van 56 bladzijden absoluut 
geen gemakkelijk leesbare l iteratuur; somszelfs moei
lijk 'verteerbaar'. Vooreen 'leek' is de behandelde stof 
uiterst taai en men moet er echt voor gaan zitten, want 
het is een 'studie-boekje'. 
De schrijvers hebben getracht om in een (veel te?) kort 
bestek een overzichtelijk geheel te geven, maar de be
handelde materie is te ingewikkeld. Door deze be
knoptheid wordt aan duideli jkheid ingeboet. 
Toch mag dit boekje absoluut niet zo maar in de biblio
theek verdwi jnen van hen, die zich ten doel gesteld 
hebben, de gehoorgestoorde (en speciaal het gehoor
gestoorde kind) te begeleiden. Vooral degenen, die 
ouders en kinderen moeten adviseren, dienen het te 
bestuderen en het verdient dan ook aanbeveling om dit 
boekje in het studie-pakket van de diverse specialisa-
t iekursussen op te nemen. 
De finesses zullen misschien snel vergeten zijn, maar 
de strekking zal bl i jven. 
Instruktief is de opgave van Centra voor erfeli jkheids-
informatie (bladz. 10en 11). Bij advisering zalde vraag
steller daarmee zeker op weg geholpen kunnen wor
den. 
De hoofdstukken 1, 2 en 3 vergen studie! 
Hoofdstuk 4 is goed leesbaar, zeker als het vooraf
gaande begrepen is en hoofdstuk 5 is, met enige voor
kennis, zeer verhelderend. 
Indien de 'deskundige' dit boekje aan bijvoorbeeld 
ouders van gehoorgestoorden aanbeveelt, dan zal er 
gelegenheid geboden moeten worden tot het stellen 
én beantwoorden van vragen. 

C.B. 

De mogelijkheden van moderne hoorapparaten 
door Dr. P. Kuyper 
Laperre p.v.b.a.. Zuidstraat 2, WOO Brussel 
Ook te verkrijgen bij: 
Firma 'Oticon'. Nijenburg 2, 1081 GG Amsterdam 
Prijs: ƒ 1 5 , - . 

In dit kleine boekje, dat - zoals in de introductie staat 
vermeld - bedoeld is ter lezing in België, geeft de 
schrijver zeer duidelijk weer, welke mogeli jkheden de 
moderne hoorapparatuur heeft, specifiek bij prothet i-
sering. 
In zijn voorwoord benadrukt Prof. Dr. L.B. W. Jongkees, 
dat de toondrempel alléén niet bepaalt welk hoor-
toestel voor de slechthorende nodig is. 
Op zeer duidelijke wijze, men zou bijna zeggen 'didac
tisch volmaakt', maakt Dr. Kuyper dit via een syste
matische opbouw, via aanschouweli jkheid in duidel i j 
ke tekeningen én via de 'wet der herhal ing' , aan de 
lezer duidelijk. 
Kennelijk is dit boekje bedoeld voor de adviseur en 
aanpasser van hoorapparaten, voor zover die niet 

geheel op de hoogte (meer!) is van de moderne hoor
apparatuur. 
Enige basiskennis van audiometr ieenhoorapparatuur 
is bij het lezen wel vereist. 
Voor hen, die betrokken zijn bij de begeleiding van 
gehoorgestoorden (bijv. leerkrachten, groepsleiding 
enz.), geeft dit prettig leesbare boekje, kort en duidelijk, 
voldoende informatie over de moderne hoorappara
tuur i.v.m. hun werkzaamheden. 
Ook voor vele gehoorgestoorden is dit boekje aan te 
bevelen, vooral voor hen, die de mogeli jkheden en 
onmogeli jkheden van de toegepaste hoorapparatuur 
wi l len kennen, om zo te weten wat van prothetisering 
mag verwacht worden. 
Echter, dit boekje is té beknopt om op alle vragen een 
antwoord te kunnen geven en het verdient aanbeve
ling, dat de begeleiders dan gelegenheid geven (én 
daarvoor ook de kennis bezitten) om de opkomende 
vragen te beantwoorden. Want bij het doorlezen kan de 
indruk gewekt worden, dat theoretisch voor elk type 
gehoorgestoorde een adequate hoortoestel-aanpas-
sing te vinden is. 
De theorie klopt echter niet alt i jd met de praktijk. Bijv. 
bij gehoorgestoorden met hoge-tonen-verl ies is het 
niet uitgesloten, dat als alle aanbevelingen van de 
schrijver worden opgevolgd het hoortoestel toch wordt 
afgewezen. 
Zelfs kan het voorkomen, dat de gehoorgestoorde een 
breed-band-versterking prefereert boven alleen een 
hoge-tonen-versterking. De schrijver is zich bewust 
geweest, dat in een boekje van 80 bladzijden, zijn 
onderwerp niet in zijn geheel te omvatten is. Zijn 
laatste 'Slotopmerkingen' (hoofdstuk 11) dienen dan 
ook goed gelezen te worden. 
Tot slot: Waarschi jnl i jk zullen er Nederlandse 'Akoesti-
ciens' (zie bladz. 10) zi jn, die dit boekje te eenvoudig 
vinden. Maar voor hen is dit boekje natuurl i jk niet be
doeld. 
Aan hen, die toch wel eens wi l len weten hoe: 'Op 
duideli jke, begrijpelijke, aanschouweli jke wi jze' 'De 
mogelijkheden van moderne hoorapparaten' aan de 
gehoorgestoorde kunnen worden uitgelegd, kan dit 
boekje worden aanbevolen. 

C.B. 

Bericht voor leerkrachten en logoped is ten , 
w e r k z a a m in het S l e c h t h o r e n d e n o n d e r w i j s 

Enige jaren geleden werd door de leden van de Ronde 
Tafel Nederland een aktie gevoerd om gelden in te 
zamelen, die ter beschikking gesteld zouden worden 
om therapiematerialen te laten ontwikkelen en pro
duceren t.b.v. afasiepatiënten. De Stichting Afasie 
Nederland (SAN) kreeg het beheer overdeze middelen. 
Tevens werd deze stichting de init iat iefneemster voor 
talrijke aktiviteiten die erop gericht waren om de 
doelstell ingen van de Ronde Tafelleden te bereiken. 

Op de afdeling logopedie van het Revalidatiecentrum 
Beatrixoord te Haren (Gr.) waren sinds jaren met de 
hand vervaardigde 'klankafbeeldingen' in gebruik. Re
gelmatig werd er door andere logopedisten gevraagd of 
deze afbeeldingen vermenigvuldigd konden worden. 
In het kader van de SAN-akties werd hiervoor geld ter 
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beschikking gesteld. Ongeveer een jaar geleden waren 
de 'klankbeelden' gereed, zie ongekleurd voorbeeld. 

Vormgeving 
iedere kaart bestaat uit drie onderdelen: 
1. een doorsnede; 2. het vóóraanzicht; 3. een letter
symbool. 

Vele patiënten in revalidatiecentra leerden dankzij dit 
materiaal opnieuw klanken te vormen. 

Ons bereiken nu berichten, dat deze 'klankbeelden' 
ook bij andere pat iënten/c l iënten e n / o f leerlingen 
met succes worden gebruikt. Vooral in het Slechtho-
rendenonderwijs vormen deze 'klankbeelden' bij de 
logopedie een visuele ondersteuning voorde artikula-
tieoefeningen. De SAN meent nu dat ook anderen dan 
afasiepatiënten van deze'klankbeelden'gebruik moe
ten kunnen maken. 
Daarom stelt zij de 'klankbeelden' ook ter beschikking 
aan hen die met dit materiaal menen diegenen te kun
nen helpen, die op enigerlei wijze problemen onder
vinden bij het leren van klanken. 

Men kan de 'klankbeelden 'bestel len d o o r / 1 5 - over te 
maken op rekening no. 23.00.45.235 t.n.v. Stichting 
Afasie Nederland bij de Nederlandse Credietbank NV . 
te Amsterdam. Gironummer van de bank is 14378. 

Voor meer informatie en theoretische achtergronden 
van dit materiaal leze men: Klankafbeeldingen door 
J.E.K. Westerink-Karssen en Drs. M. Braam-Voeten in 
het Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie 51 (1979) 
blz. 156-161 . 

Klankbeelden 
door J.E.K. Westerink-Karssen en M. Braam-Voeten 

Op verzoek van de redaktie heeft dhr. E. van Osde serie 
Klankbeelden, die hiervóór is aangekondigd voor het 
slechthorendenonderwijs, krit isch bekeken op haar 
bruikbaarheid voor het spreekonderwijs aan dove kin
deren. 

Deze uitgave ziet er leuk u i ten is over het algemeen in 
naar bedoeling duidelijk, ook voor dove kinderen. He
laaswas het exemplaar dat ik mocht ontvangen, matig 
van kleur, met name de kleurstell ing per kaart was 
nogal variabel, waardoor o.a. het verschil tussen 
b lauwen paars te klein werd (stemloos-stemhebbend). 
Een meer kontrasterende kleur zou duideli jker ge
weest zijn. 
De vraag of deze serie klankbeelden ook geschikt is 

voor het dovenonderwijs, moet echter een negatief 
antwoord kri jgen. Er zijn nogal wat verschil len van 
opvatting t.a.v. tongstanden, tongvormen en kaakaf-
stand, vooral bij de klinkers, waardoor ze zo niet 
geschikt zijn. 
Een aantal van die verschil len wi l ik aangeven: 

Bij de medeklinkers: 
- D e w wordt labio-dentaal getekend, terwi j l die bila-

biaal aangeleerd wordt (Sint-Michielsgestel). 
- De ven de z worden stemloos aangeleerd. 
- De s en de z worden over het algemeen beneden-

tands aangeleerd. 
- Daarnaast geeft het wolkje bij de ploffers de indruk 

dat het een glijder is (p wordt gauwpfff). 
- De dentalen staan vrij ver naar achter. 
- Het zij-aanzicht is voor de kinderen niet duidelijk. 
- Het verschil in boven- en onderkant van de tong is 

soms onduideli jk (zie n). 

Bij de klinkers: 
- Bij veel klinkers (ie. i. ee, uu, eu en de laatste gedeel

tes van de tweeklanken ui en ei/ //(wordt de tongpunt 
geheven. Wi j leren deze klinkers aan met de tong-
punt naar beneden en het tongblad iets geheven. 

- Bij ee, et /en oo is niet aangegeven dat zediftongisch 
zijn. 

- Er wordtgeen onderscheid gemaakttussen korte en 
lange klinkers. 

- De ronding bij de achterkl inkers is te horizontaal. 
- De kaakafstandsverschillen (lipopening) zijn wat 

aan de kleine kant. Grotere kontrasten werken in-
struktiever. 

- De schwa is niet opgenomen. 
- De tongstand bij de achterklinkers is echter heel 

duidelijk. 

Gezien de vrij grote verschil len in opvatting t.a.v. de 
klankvorming is de serie als zodanig niet geschikt voor 
het dovenonderwijs. Men zou echter wel gebruik kun
nen maken van het idee van deze uitgave. De verschi l
len kan men zelf aanbrengen met behulp van onder 
andere de lipleesdriehoek van de ARCO te Sint-
Michielsgestel. 

E.A.M, van Os. 
L ogopedist/ onderwijzer 

IV. D. Sint-Michielsgestel 
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Het ef f e kt van 

kommunikat ie 

waarin vingerspelling 

een rol speelt 

(samenvatting van een skriptie) 

De diskussie over het gebruik van vingerspell ing is nog 
steeds in volle gang. 
In deze skriptie wordt met name het aspekt van de 
effektiviteit van de kommunikat ie tussen vingerspel
ling gebruikende kinderen nader onderzocht. 

In de l iteratuur is sprake van verschil lende manuele 
systemen, die gebruikt worden als hulp bij de kommu
nikatie met het dove kind. Vingerspell ing, ook wel 
genoemd het handalfabet, is een ondersteunende 
kommunikatiemethode, waarbi j de vingers van de 
hand de 26 letters van ons alfabet weergeven. Het 
vingerspellen is dan ook te omschri jven als een vorm 
van 'schrijven in de lucht' . Bij de Rochestermethode 
verlopen vingerspell ing en'spreken zoveel mogelijk 
synchroon. Deze methode wordt ook gebruikt op 
'Eikenheuvel' te Vught, een afdeling van het Instituut 
voor Doven de Sint-Michielsgestel. Door middel van 
vingerspell ing wordt geprobeerd om de taalontwikke
ling en de kommunikatiemogeli jkheden van dove dys-
fatische kinderen op gang te brengen. 
Veroorzaakt door de dyspraxie van de spraak, komen 
deze kinderen onvoldoende tot ontwikkel ing wanneer 
de zuiver orale benadering toegepast wordt, omdat met 
name spreken en liplezen achterbli jven in vergeli jking 
met de niet meervoudig gehandicapte kinderen van het 
Instituut voor Doven. Vingerspell ing heeft zowel voor-
als nadelen en wordt daarom vergeleken met de zuiver 
orale benadering ti jdens de kommunikat ie. 

In de opvoedings- en onderwijssituatie van Eikenheu-
ve blijkt vingerspell ing goed te funkt ioneren. De vraag 
is echter, hoe de kinderen hun vingerspell ing gebrui
ken wanneer zij met elkaar kommuniceren en hoe 
effektlef die kommunikatie is in vergeli jking met k in
deren die oraal opgevoed zijn. 
Daarom werd een eksperiment opgezet om te trachten 
deze effektiviteit van de kommunikatie te kunnen 
meten. Voor dit doel werden drie f i lmpjes opgenomen 
op video, die dienden als ' informatiebron' voor de 
kinderen. 
Enkele kinderen werden verzocht, om naar deze f i lm
pjes te kijken en ze daarna te vertellen tegen een 
medeleerl ing. Deze medeleerl ing werd op z i jn /haar 
beurt verzocht, hetzelfde verhaal dóór te vertellen 
tegen de proefleider. 
Ook werd nog een samenvatt ing van het verhaal 
opgeschreven en antwoord gegeven op vragen betref

fende de f i lmpjes. Op deze wijze was de ' informatie
overdracht' te analyseren. In totaal deden 8 vergelijk
bare kinderen mee aan het eksperiment: 4 kinderen 
van Eikenheuvelen4kinderen ui tSint-Michielsgestel , 
allen in de leeftijd van 16-19 jaar en redelijk ge-
matched naar intell igentie, gehoorverlies, woorden
schat en leesniveau. 
De 24 op deze wijze gevoerde gesprekken werden in 
hun geheel opgenomen op video en daarna geanaly
seerd. Bij deze analyse werd nagegaan in hoeverre: de 
informatie die door de kinderen verwoord werd door 
een medeleerling begrepen werd, hoeveel informatie 
er verloren ging ti jdens de onderl inge kommunikat ie, 
hoe het woord- en taalgebruik was, welke ondersteu
nende kommunikat iemiddelen een rol speelden t i j 
dens de gesprekken, welke verschil len er te konstate-
ren waren tussen de vingerspell ing gebruikende kin
deren en de orale groep. 

Na analyse bleek, dat vingerspell ing gebruikende k in
deren er goed in slaagden, om de informatie aan elkaar 
en aan de proefleider door te geven. In vergel ijking met 
de alleen sprekende kinderen werden geen opvallende 
verschil len gekonstateerd. Verheugend bleek met na
me, dat beide groepen kinderen een grote variatie in 
woordgebruik hadden, om dezelfde situaties en ge
beurtenissen te beschrijven. 
Dit eksperiment zal mede een aanzet kunnen zijn, om 
te komen tot het ontwerp van een model om de 
effektiviteit van de kommunikat ie op een aanvaardbare 
manier te gaan meten. 

J. van Weert 
Huygensstraat 23 

Rosmalen 

Het verstaan en het 

gebruik van vragen 

bij leerlingen 

van Eikenheuvel 
Korte samenvatting van een scriptie in 
het kader van de opleiding Buitengewoon 
Onderwijs Gehoorgestoorden B, Katho
lieke Leergangen te Tilburg. 

Doelstelling van onze scriptie 
Bij het kunnen verwerken van schrifteli jke teks ten / in 
formatie en bij gesprekken is het erg belangri jkdat men 
vragen verstaat. De taalverwerving van de pupil len van 
Eikenheuvel (dove dysfatische kinderen) heeft als ba
sis: het schrift. Hoe verloopt de ontwikkel ing van het 
verstaan c.q. het gebruik van vragen bij de leerlingen 
van Eikenheuvel? 
In de praktijk bleek vaak, dat bovengenoemd proces erg 
moeizaam verliep. Niet in bepaalde klassen, maar in 
meerdere of mindere mate in alle klassen van Eiken-
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heuvel. Daarom leek het ons zinvol om een en ander te 
gaan onderzoeken. 
De gegevens en de onderzoeksresultaten van de afge
nomen tests hebben we geïnventariseerd en we zijn 
aan de hand daarvan gekomen tot enkele interessante 
konklusies. Naar aanleiding van deze konklusies geven 
we enkele didaktische aanwijzingen voor gerichte 
programma's. 

Inhoudelijk ziet onze skriptie er als volgt uit: 
Hoofdstuk 1: Algemene karakteristiek van de leer-
üngen van Eikenheuvel. 
Hoofdstuk 2: Onderzoek naar het verstaan c.q. het 
gebruik van vragen bij de leerlingen van Eikenheuvel. 
a) Onderzoek naar het verstaan van vragen: het ver
staan van algemene vragen,- het verstaan van alge
mene vragen beginnend met een vraagwoord,- het 
verstaan van vragen naar aanleiding vaneen leeslesje 
of een bordgesprek. 
b) Onderzoek naar het gebruik van vragen: het spon
taan gebruik van vragen (of vraagwoorden) naar aan
leiding van 10 beweringen,- het gebruik van vraag
woorden bij bepaalde zinsneden,- het gebruik van 
vraagzinnen bij bepaalde zinsneden. 
c) De resultaten van deze 6 tests vergeleken met de 
resultaten van de Peabody-tests (oraal en schriftelijk) 
en de resultaten van de 3 eusymboliel i jsten: per klasen 
per kind een schema met daarin de resultaten van alle 
in die klas en bij dat kind afgenomen tests,- naar 
aanleiding van deze resultaten hebben we korrelatie-
matrixen opgesteld, welke resulteren in een faktora-
nalyse. 
Hoofdstuk 3: Didaktische aanwijzingen. 

Lies van den Meijdenberg 
Jan Bekkers 

Eikenheuvel-lnstituut voor Doven 
Helvoirtseweg 189 

5263 EE Vught 

Een bijdrage tot 

een schoolwerkplan 

voor dove kinderen 

met subnormale 

intelligentie 

waarbij in het specifiek didactisch ge
deelte alleen het leerstofgeheel rekenen 
nader is uitgewerkt 

Deze skriptie is geschreven in het kader van de oplei
dingen Buitengewoon Onderwijs, specialisatie ge
hoorgestoorden B, Katholieke Leergangen te Tilburg. 

Bij schoolwerkplannen kan men globaal twee gedeel
ten onderscheiden: 
A Het algemeen gedeelte waar in vermeld staat het 
type kind, het doel van onderwijs en opvoeding, opna-
mekriteria e.d. Dit alles is in deel A van de skriptie 
beschreven. 
B Het specifiekdidaktisch gedeelte, waar in de diverse 
leerstofgehelen alsmede hun indeling besproken wor
den. In de skriptie is alleen het leerstofgeheel rekenen 
uitgewerkt (deel B van de skriptie). 

Deel A 
Het a Igemeen gedeelte van het schoolwerkplan voor 
dove kinderen met subnormale intelligentie 
Het betreft hier 33 pupillen allen verbli jvend op het 
Mariël lapavil joen, ressorterend onder het Instituut 
voor Doven te Sint-Michielsgestel. 

Het type kind 
De hoofdhandicap is een ernstige hoorstoornis waarbi j 
de kommunikatie niet meer in hoofdzaak via auditieve 
weg tot stand komt. 
Er is verder subnormale intell igentie. Door het samen 
aanwezig zijn van deze handicaps zijn deze pupil len 
niet meer zuiver oraal op te voeden, maar zijn zij meer 
op ikonische kommunikat iemiddelen aangewezen. 
Ikonisch wi l zeggen: gebruik maken van gebaren en /o f 
aanschouwingsmiddelen, die in beelden aanduiden 
wat je bedoelt te zeggen. 
Naast bovengenoemde handicaps, die bij deze pupillen 
steeds samen aanwezig zijn, zijn er vr i jwel alt i jd ne-
venhandicaps van zeer uiteenlopende aard. 

Het doel van onderwijs en opvoeding 
Door onderwi js en opvoeding, aangepast aandespeci
fieke handicaps van onze leerl ingen, proberen wi j ze te 
brengen tot een zo hoog mogelijke emotionele, sociale, 
kognitieve en lichamelijke redzaamheid, waardoor zij 
in staat zijn gelukkig te leven en tot een voor hen zo 
hoog mogelijke mate van zelfstandigheid te komen 
(met inbegrip van acceptatie van hun handicap). Dit 
alles vanuit een katholieke levensbeschouwing. 
Bij de realisatie van dit doel speelt het opstellen van 
een pedagogisch-didaktisch behandelingsplan een 
grote rol. In de kindbespreking, die in principe om de 14 
dagen plaatsvindt, worden alle gegevens (observaties 
in internaaten school, psychologische, audiologische, 
medische en anamnestische gegevens) van het be
trokken kind doorgesproken. Daarna worden door alle 
deelnemers aan deze vergadering punten aangedra
gen die door de pedagoog-didaktikus verwerkt worden 
tot een afgerond behandelingsplan. Na verloop van ti jd 
vindt evaluatie plaats. 

Het latere leven van deze pupil len zal doorgaans be
staan in wonen en werken in een beschermde omge
ving, waarbi j ze in meerdere of mindere mate door 
volwassenen begeleid worden. 

Opnamekriteria 
In principe worden opgenomen pre-linguaal dove kin
deren met subnormale intell igentie in de leeftijd van + 
4 t / m 15 jaar, zoals omschreven bij het type kind. 
Hierbij moet wel aangetekend worden, dat de grens 
doofheid-slechthorendheid bij deze pupil len niet zo 



scherp is te trekken. Uit de a udiogrammen blijkt soms, 
dat ze niet geheel a Isdoof aangemerkt kunnen worden. 
In de praktijk funkt ioneren ze toch a Is dove kinderen en 
wel tengevolge van: 
subnormale intell igentie 
akoestische agnosie 
zware dyspraxie 
andere stoornissen. 
Imbeciele dove kinderen, die vaak geen eenvoudige 
gebarencode kunnen onthouden en dus niet tot kom-
munikatie te brengen zijn, worden doorgaans niet 
opgenomen. 
Bij deze complex gestoorde kinderen is een proefti jd 
voor 3 maanden tot een jaar noodzakelijk. Deze kan in 
twij felgevallen worden verlengd. 
De opnamekommissie van het Instituut voor Doven 
beslist uiteindelijk over de opname. 

Kommunikatie vormen 
Deze kinderen hanteren een gemengde kommunika-
t ievorm. Dit is: een gebarencode (een verzameling 
konkreet representatieve gebaren), vingerspellen en 
spreken tezamen. Hierbij wordt ook van begin af aan 
het schrijven c.q. het omgaan met een kommunikator 
en de geluidswaarneming ontwikkeld. 

DeelB 
Het leerstofgeheel rekenen 
Dit gedeelte heeft de navolgende indeling van hoofd
stukken: 
Hoofdstuk I Het denken en handelen van dove kin

deren met subnormale intell igentie en 
de konsekwenties daarvan voor het re
kenen. 

Hoofdstuk II Inventarisatie van situaties en begrip
pen met een kwanti tat ief aspekt voor 
dove kinderen met subnormale intel l i 
gentie. 

Hoofdstuk III De indeling van het rekenprogramma. 
Hoofdstuk IV Voorbereidend concreet rekenen. 
Hoofdstuk V Aanvankeli jk concreet rekenen. 
Hoofdstuk VI Voortgezet concreet rekenen. 

De hoofstukken IV, V en VI geven een opzet weer van 
een rekenprogramma zoals het bij di t type kinddoorge-
voerd kan worden, daarbij rekening houdend met de 
gegevens verkregen in hoofdstuk I en II. 
Het hele rekenprogramma is in een schema onderge
bracht. De leerkracht heeft zoeen snel overzicht van de 
vorderingen van de leerling. Tevens is het een grove 
leidraad voor zijn rekenonderwijs. 

Veel van wat in de skriptie tot in details is uitgewerkt 
moest in deze beknopte weergave achterwege bli jven. 
Voor degenen die meer informatie wi l len hebben 
bestaat de mogeli jkheid kontakt op te nemen met 
ondergetekende. 

J. Emmen, Mariëllapaviljoen 
Instituut voor Doven 
Sint-Michielsgestel 
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Voorlichtings
commissie 
Nederlandse 
Dovenraad 

Boekje 'Feiten en verzinsels' (resultaten van de op
voeding van doven) door dr. R. Conrad - vertaald uit het 
Engels door mw. Le Poole te Deventer. 
Hij schreef o.a. waarom het maken van gebaren heel 
goed is. Hij raadt zel fsdeoudersvandovekinderenaan 
om een of andere gebarentaal te gaan leren. En verder 
zegt hij: laat de kinderen kiezen, zij hebben recht op 
communicat ie. 
De inzichten metbet rekk ingtothetonderwi jsaandove 
kinderen zijn de laatste ja ren drastisch gewijzigd. Toen 
honderd jaargeleden besloten werd ind i tonderwi jsde 
orale methode toe te passen en af te zien van het 
gebruik van gebaren, was er geen sprake van enig 
wetenschappeli jk onderzoek waarop deze beslissing 
gebaseerd kon zijn. Het aantal mythes over het gebruik 
van gebaren is dan ook groot. 
In Nederland kan me ze nog dagelijks horen, meestal 
geuit door mensen die zich weinig verdiepen in de 
l i teratuur. Die l i teratuur is heden ten dage in overvloed 
aanwezig, want er wordt nu veel onderzoek gedaan 
naar de werkeli jke invloed van gebaren bij het spreken 
(want daar gaat het om: niemand wi l het spreken ver
vangen door gebaren!). 
Dr. Conrad wordt internationaal gezien als een van de 
meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied 
van het onderwi js aan dove kinderen. 
Dit boekje wordt speciaal aanbevolen bij de ouders van 
dove kinderen. Ook de anderen, die graag wi l t weten 
over de inhoud van dit boekje, zullen geen spijt kri jgen 
voor dit koopje! 
Dit boekje kunt u krijgen na storting v a n / 2 , 5 0 + / 1 , 2 0 
(portokosten) = ƒ 3 , 7 0 op gironummer 26.36.15 ten 
name van de Voorl ichtingscommissie Ned. Dovenraad 
te Den Haag, graag met vermelding 'Conrad'. 

Literatuurlijst boekje 
De aanvul l ingen ten behoeve van het l i teratuurl i jst
boekje van onze commissie zijn intussen klaargeko-
men. De bezitters van dit boekje krijgen de aanvul
l ingen thuisgestuurd! 
Wi j hebben nog wat complete exemplaren van dit 
boekje in voorraad. Het kost ƒ 6,50 + ƒ 3 , - = ƒ 9,50. Als 
u dat graag wi l t bestellen, stort dan het genoemde 
bedrag op gironummer 26.36.15 ten name van de 
Voorl ichtingscommissie-Ned. Dovenraad, graag met 
vermelding 'Lit.boekje'. 
Al len een goed jaar toegewenst! 

Namens de Voorlichtingscommissie-
Nederlandse Dovenraad, 

Bea Visser. 



INSTITUUT en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

3814 TL 
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 
7522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9717 KG 
9712 NZ 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KE 
6531 PL 
6521 EV 
6533 BL 
3078 PE 
3067 PW 
3011 CN 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 

Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

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 Pius XII 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 
Afd. V.B.O. 

Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 

05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-432776 

040-431087/431005 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-821088 

010-552318 
010-135651 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 

05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen. 

1062 CJ 
1069 VM 
9712 NX 
3031 BA 
5271 GD 
2275 TH 

Amsterdam j . c. Ammanschool 
Amsterdam Dependance I.D.O. 
Groningen Doveninstituut H. D. Guyot 
Rotterdam Rudolf Mees Instituut 
Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven 
Voorburg 'Effatha' Inst. voor Doven 

J. Sluyterstraat 9 
Hoogheemraadweg 5 
Guyotplein 2 
Ammanplein 2-8 
Theerestraat 42 
Effathalaan 31 

020-178617 
020-107519 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 

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




