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Ten geleide A. Goeman 

Redaktie 

In N.R.C, van 18 januari 1986 werd op biz. 8 in de rubriek 
Tijdschriften' een periodiek besproken onder de kop 
'Overvolle bladspiegels en weinig plaatjes'. Eén ogenblik 
dachten we, dat onze nationale kwaliteitskrant eindelijk 
'Van Horen Zeggen' had ontdekt. Maar al gauw bleek 
ons kwartaalblad niet het enige tijdschrift in Nederland te 
zijn dat zoveel letters en zo weinig illustraties op zijn 
bladzijden zet. Om kort te gaan: we willen maar zeggen, 
dat U aan het begin van deze 27-ste jaargang weer een 
goed gevuld nummer in handen hebt. Er kon niet veel 
meer bij. 
Toch was het samenstellen van dit nummer voor de 
redaktie een vrij eenvoudig karwei. Er hoefde maar geput 
te worden uit de inmiddels alom bekende grote voorraad 
kopij. (U leest daar ook weer over in het jaaroverzicht 
1985 van 'Van Horen Zeggen', dat U aantreft bij de 
stukken van de jaarvergadering van uw vereniging.) 
Maar niet alles ging van een leien dakje. Een van de 
redakteuren moest ondervinden hoezeer gewild arti
kelen voor/van 'Van Horen Zeggen' zijn. Een bijna vol
tooid artikel, dat nog in de schrijfmachine zat, werd ge
stolen, met de schrijfmachine erbij. De schrijfmachine 
was al oud; dat kan de reden van de diefstal niet geweest 
zijn. Dus ... Overigens zult U van deze gebeurtenis geen 
schade ondervinden in de volgende bladzijden, want het 
artikel is fris herschreven en niet van echt te onder
scheiden. 
Moeilijker was het, dat in de voorbereidingstijd van dit 
nummer in het zuiden des lands (en ook elders) carnaval 
werd gevierd. Toch bleef de redaktie op haar post en als 
gevolg daarvan liggen er nu nog twee consumptie
bonnen van een gerenommeerd etablissement te Sint-
Michielsgestel ongebruikt op de tafel van de eindredak-
teur. Een verwijt of een pluim? 
Dankzij dit en ondanks dat: het eerste nummer van 1986 
is er. Én ... de bodem van de kopijschatkist is weer 
zichtbaar, ofschoon niet helemaal leeg. Maar als U zou 
willen schrijven in dit blad: het aantal wachtenden vóór U 
is niet groot meer. Dus begint U maar met de voorbe
reidingen. Hieronder ziet U, wanneer uw bijdrage wel
kom is. 
In overleg met de drukker heeft de redaktie een planning 
opgesteld voor de drie nog te verschijnen nummers van 
deze jaargang. 
Inzending van kopij graag vóór 10 april, 26 juni en 2 
oktober. 
Geplande verschijningsdata: 20 mei, 11 augustus en 
10 november. 

10-6-1896 -30-11-1985 

J.L. van de Have 
In de laatste maand van 1985 bereikte ons het bericht, 
dat Goeman - zo werd hij tot het laatst toe genoemd - op 
89-jarige leeftijd was overleden. Hij was aan 'Effatha' 
verbonden van 1923 tot 1964 en de enige nog levende 
oud-collega, die enkele jaren in Dordrecht heeft gewerkt. 
Het is niet mogelijk een lang en rijk leven naar zijn essen
tie in een kort verhaal weer te geven. Vandaar slechts 
enkele herinneringen, waarvan ik hoop, dat zij die Goe
man hebben gekend, hem in de flitsen zullen herkennen. 
Goeman ontmoette ik voor het eerst in 1942 op de 
opleiding voor logopedie. Op dit terrein was hij een man 
van gezag. Vele jaren was hij betrokken bij de opleidin
gen in Den Haag en Utrecht en daarnaast redigeerde hij 
geruime tijd het Tijdschrift voor Logopedie en Foniatne. 
De cursisten hebben hem ervaren als een begaafd do
cent en expert op de vakgebieden stotteren en liplezen. 
Tijdens die opleiding wist hij mij te interesseren voor het 
dovenonderwijs en zo werden wij in 1946 collega's op 
'Effatha'. Hier was hij toen de man van het spreekonder-
wijs, die jonge collega's inleidde en inwijdde (zo werd dat 
gevoeld) in de kunst van het spreekonderwijs. 
Ik zie hem nog voor mij: de leerling ontspannen liggend 
op de spreekbank, Goeman erover gebogen, die - klank-
gebaren makend - schijnbaar moeiteloos al dirigerend 
moeili|ke klank- en woordverbindingen aan het dove 
kind ontlokte. Vol bewondering luisterden we naar de 
stemmetjes, die vooral niet grof mochten zijn en, als het 
mogelijk was, mooi moesten klinken. 
Zelf niet een voorbeeld van soepel bewegen of van een 
expressieve mimiek, heeft hij de ideeën van Brauck-
man, die het fundamentele karakter van het bewegen 
propageerde, vertolkt en een plaats gegeven in zijn op
vattingen over het onderwijs aan doven. Een aantal jaren 
heeft hij zich ook bezig gehouden met het taalonderwijs 
en daarbij natuurlijk accenten aangebracht in de destijds 
gebruikte methode Timmer. Zijn karakter bracht mee, 
dat hij gemakkelijker schreef dan zich mondeling uitte. 
Diverse publicaties staan op zijn naam, zowel studie-
werken als meer beschouwende boekjes voor intern 
gebruik. 

Het kostte veel moeite, Goeman tot een meer leidingge
vende functie te bewegen, hoewel hij met kop en schou
ders boven zijn collega's uitstak. Aan het eind van zijn 
loopbaan was hij nog enkele |aren hoofd van één der 
scholen en tevens plaatsvervangend direkteur. Dit laat
ste heeft hij van zich afgeschoven, toen hij daarvoor de 
kans schoon zag. 
Hij was gevoelig voor vernieuwende methoden en 
steeds bereid nieuwe psychologische inzichten in zijn 
werk te verdisconteren. 
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Toen de techniek zijn intrede in het dovenonderwijs 
deed, had Goeman een open oog voor de daardoor 
ontstane mogelijkheden. Zo heeft hij zich bezig ge
houden met het periodiek audiometnsch onderzoek van 
de leerlingen. 
Na zijn pensionering heeft hij zich nog enkele jaren ge
wijd aan het spreekonderwijs. Zo eindigde hij met werk
zaamheden waaraan hij zijn hart had verpand: doven 
leren spreken, hun stemgeluid zoveel mogelijk cultive
ren, zodat zij op bevredigende wijze met hun medemen
sen konden communiceren. 
Vanzelfsprekend deed hij dit in het licht van destijds 
geldende inzichten en met behulp van de toen ter be
schikking staande middelen. 
Goeman heeft voor 'Effatha' veel betekend als fijnzinnig 
mens, die zich bij voorkeur op de achtergrond hield. Als 
collega wist hij anderen te bezielen en zelf werd hij 
bezield door zijn geloof, niet alleen in de macht van zijn 
Schepper maar ook in de mogelijkheden van dove kinde
ren en hun opvoeders. 

Colloquium 'Doofheid..., 
slechthorendheid...: een 
toekomstgerichte aanpak' 

Aankondiging 

In het kader van zijn 150-jarig bestaan organiseert het 
Koninklijk Instituut voor Auditief en voor Visueel Gehan
dicapten te Woluwe een colloquium rond 'Doofheid..., 
slechthorendheid...: een toekomstgerichte aanpak'. 
Behandelde themata zijn o.a.: 
- aanvankelijk leesonderwijs, het gebruik van de com
puter, 
- erfelijkheid, cochleaire implantatie, 
- ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld, nazorgbe
geleiding. 

Dit colloquium wordt gehouden in het Ontmoetingscen
trum Westrand (Kamerrijklaan, 1710 Dilbeek) op 18 en 
19 april 1986 van 9.00 tot 1 7.00 uur. 
Voor verdere inlichtingen kunt U zich wenden tot: 
Koninklijk Instituut voor Auditief en voor Visueel Gehan
dicapten 
t.a.v. Magda van Engeland 
Georges Henrilaan 278 
1200 Brussel 
tel. (vanuit Nederland): 09-3227354085 

Communiceren met gebaren 

Boekbespreking 

H. Bos, communicatietherapeute 

Opmerking vooral van de redaktie 

Op 12 oktober 1984 werd het instituut 'Weerklank' te 
Amsterdam-Osdorp geopend. We hebben het bericht 
daarover door R. Hoogervorst kunnen opnemen in 'Van 
Horen Zeggen' mei 1985, blz. 64. In dat bericht werd ook 
het verschijnen bekend gemaakt van het boek 'Commu
niceren met gebaren; 400 basisgebaren voor gehoor
gestoorde geestelijk gehandicapten en andere niet-
sprekenden'. Onderstaande uitvoerige beschrijving is 
ook in oktober 1984 verschenen. We hebben die, om 
redenen die bij de lezers inmiddels wel bekend zijn, niet 
eerder kunnen publiceren. 

Eerst enkele gegevens betreffende dit boek: 

Samenstelling en tekst: Heleen Bos 
Fotografie: Lex de Lang 
Bewegingspijlen: Saskia Mertens. 

Doelstelling van het boek 

De communicatie met de gehoorgestoorde geestelijk 
gehandicapte kinderen die in Instituut Weerklank verblij
ven, steunt in hoofdzaak op het gebruik van gebaren. In 
de loop van de tijd ontstond de behoefte deze gebaren 
op de één of andere wijze vast te leggen, om zo de 
overdracht aan ouders, medewerkers van het instituut, 
vervolgopvang, te vergemakkelijken. Dankzij financiële 
steun van het Nederlands Comité Kinderpostzegels was 
het mogelijk om aan deze behoefte vorm te geven. 

Daarnaast rekent Weerklank als gespecialiseerd insti
tuut het ook tot haar taak op deze wijze specifieke kennis 
en ervaring naar buiten te brengen. Hopelijk vindt het 
boek ook elders toepassing. Het zou bijvoorbeeld een 
funktie kunnen hebben voor de communicatie met ge
hoorgestoorde geestelijk gehandicapten die in andere 
instituten verblijven. Ook vanuit andere invalshoeken 
dan de zorg voor gehoorgestoorde geestelijk gehan
dicapten is de laatste jaren duidelijk sprake van een snel 
groeiende belangstelling voor andere vormen van com
municatie dan die via het gesproken woord. Gedacht 
kan worden aan geestelijk gehandicapte kinderen met 
ernstige spraakstoornissen, of met een hersenbescha
diging die er de oorzaak van is dat de taalontwikkeling 
moeilijk op gang komt, of zelfs uitblijft. Ook in het werk 
met autistische kinderen, bij wie de taalontwikkeling 
meestal ernstig gestoord is, wordt steeds vaker gekozen 
voor communicatie door middel van gebaren. 
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Een 'gebarenvocabulaire' 

Het boek 'Communiceren met gebaren' bevat foto's en 
beschrijvingen van ruim 400 gebaren. Het zou onjuist zijn 
om het geheel van gebaren dat in het boek is opge
nomen, aan te duiden als zijnde 'gebarentaal'. Van een 
echte gebarentaal kan pas gesproken worden wanneer 
het de op natuurlijke wijze gegroeide gebarencommu-
nicatie van doven betreft. Een echte gebarentaal heeft 
een eigen grammaticale struktuur en een eigen 'geba-
renschat' (lexicon), die in principe losstaan van de struk
tuur en het lexicon van de gesproken taal van de omge
ving. 
De gebaarvormen die in het boek zijn opgenomen, zijn 
wel ontleend aan de gebarencommunicatie van doven in 
Nederland, maar 400 woorden of gebaren maken te-
samen nog geen 'taal'. Ook aanduidingen als 'systeem' 
of 'methode' zijn eigenlijk niet van toepassing. Het ge
heel van gebaren dat in het boek is opgenomen, kan het 
beste omschreven worden als een 'gebarenvocabu-
laire', waarmee een aantal begrippen uitgedrukt kunnen 
worden die in het dagelijkse leven een belangrijke rol 
spelen. 

De keuze van de begrippen 

Bij de samenstelling van het boek is uitgegaan van een 
woordenlijst. Op deze lijst kwamen in eerste plaats be
grippen voor waarvoor in het instituut al gebaren gebruikt 
werden. Vervolgens is in samenwerking met groeps
leiding en therapeuten geïnventariseerd welke begrip
pen (gebaren) in de dagelijkse communicatie duidelijk 
gemist werden. De aldus ontstane lijst is tenslotte aan
gevuld aan de hand van streefwoordenlijsten. 
De gebaren die in het boek staan afgebeeld, zijn onder
gebracht in verschillende thema's: 

1. Mensen, familie, relaties 
2. Persoonlijke voornaamwoorden 
3. Eten 
4. Drinken 
5. Eet- en drinkgerei, koken 
6. Lichaamsverzorging 
7. Kleding, aan- en uitkleden 
8. Ziekte, doktersbezoek, doofheid 
9. Het huis 

10. Huishoudelijke aktiviteiten 
11. School en communicatie 
12. Creatief werk 
13. Ontspanning, spel, beweging 
14. Feest 
15. Dieren 
16. De natuur, het weer 
17. Verkeer, transportmiddelen 
18. Kleuren 
19. Gevoelens, stemmingen, eigenschappen 
20. Goedkeuring, afkeuring, vermaningen 
21. Tegenstellingen 
22. Plaatsaanduidingen 
23. Tijdsaanduidingen 
24. Hoeveelheid 
25. Werkwoorden 

26. Vraagwoorden 
27. Diversen 

Het boek bevat tevens een register op de begrippen 
waarvoor in het boek gebaren opgenomen zijn, met aan
duiding van de paginanummers. 
Ook is in het boek het vingerspellen in beeld gebracht. 
Met vingerspelling wordt elke letter van het alfabet aan
geduid door een bepaalde handvorm. en kan de ge
sproken taal dus letterlijk weergegeven (gespeld) wor
den. 

Aansluiting bij bestaande gebaren 

Bij de keus van de gebaarvormen was een belangrijk 
uitgangspunt aansluiting te willen zoeken bij bestaande 
gebaren van doven in Nederland. Natuurlijk ontvangen 
normaal-begaafde dove kinderen in Nederland onder
wijs in het leren spreken, spraakafzien fliplezen), lezen 
en schrijven. Dat neemt niet weg dat de communicatie 
tussen doven onderling altijd in meer of mindere mate 
steunt op het gebruik van gebaren. De gebaren die in het 
boek zijn opgenomen, zijn in hoofdzaak ontleend aan die 
gebaren-communicatie van normaal-begaafde doven in 
Nederland. Het was in de meeste gevallen niet nodig om 
zelf gebaren te bedenken, of deze aan andere landen te 
ontlenen, omdat de bestaande gebaren van doven in 
Nederland voldoende materiaal bieden om als basis te 
dienen voor de communicatie met gehoorgestoorde 
geestelijk gehandicapte kinderen. 

De gebaarvormen die in Nederland door doven gebruikt 
worden, zijn niet in alle delen van het land hetzelfde. Men 
zou kunnen spreken van verschillende gebarentaal -
'dialecten'. Rondom de vijf doveninstituten (Amsterdam. 
Rotterdam, Voorburg, Groningen en Sint-Michielsgestel) 
(en misschien ook elders) hebben zich verschillende 
gebarentaal-varianten ontwikkeld. 
Bij de selektie van de gebaren voor Instituut Weerklank is 
getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de 
gebaren die in Amsterdam en omstreken gebruikt wor
den. Dit was een voor de hand liggende keus. omdat 
Instituut Weerklank zich nu eenmaal in Amsterdam be
vindt, en sommige kinderen van het instituut een afdeling 
van een Amsterdamse dovenschool bezoeken, waar 
ook Amsterdamse gebaren gebruikt worden. 

Om aan te kunnen sluiten bij bestaande gebaren in 
Nederland, en met name bij de Amsterdamse variant, is 
bij de samenstelling van het boek nauw samengewerkt 
met het 'Nederlandse gebarenwoordenboekprojekt'. Dit 
projekt wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stich
ting Nederlandse Dovenraad, en staat onder leiding van 
mw. drs. G.J. van der Lem, direkteur-psycholoog van de 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind, en prof. dr. B.Th. Tervoort, hoogleraar in de Alge
mene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amster
dam. De samenstellers van het gebarenwoordenboek 
stellen zich ten doel een inventarisatie te maken van de 
gebaren van doven in Nederland, en de mate van varia
tie tussen de verschillende regio's te onderzoeken. Met 
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medewerking van dove informanten worden de gebaren 
uit de verschillende regio's verzameld en op video vast
gelegd. Voor de selektie van de gebaren voor Instituut 
Weerklank kon gebruik gemaakt worden van deze video-
opnames. 

Het selekteren van de gebaren 

Waar het gebarenwoordenboek-projekt een inventarisa
tie van de gebaren in Nederland beoogt, is voor het boek 
'Communiceren met gebaren' juist getracht daaruit een 
doelbewuste selektie te maken. Bij die selektie van ge-
baarvormen hebben naast aansluiting bij de Amster
damse variant ook heel andersoortige kriteria een rol 
gespeeld. Zo is bijvoorbeeld sterk gelet op motorische 
aspekten van de gebaren. Bepaalde handvormen en 
bewegingen zijn relatief moeilijker te produceren dan 
andere. Gebaren waarbij kontakt plaatsvindt tussen de 
handen, of van de hand(en) met het lichaam, zijn makke
lijker te leren dan gebaren die in de ruimte gemaakt 
worden Omdat geestelijk gehandicapte kinderen (al dan 
niet gehoorgestoord) vaak problemen hebben met de 
fijne motoriek, of met het coördineren van de beweging, 
is het belangrijk om bij de selektie van de gebaren op 
dergelijke aspekten te letten. Een voordeel van het aan
leren van gebaren is wel dat daarbij gebruik gemaakt kan 
worden van de mogelijkheid om de handen van het kind 
in de juiste positie te brengen, en samen de beweging te 
maken. Het laten voelen van de beweging is een belang
rijk hulpmiddel, terwijl het leren spreken zich veel minder 
makkelijk laat manipuleren. 

Bij de selektie is tevens getracht zoveel mogelijk iconi
sche gebaren te kiezen. Een gebaar wordt 'iconisch' 
genoemd wanneer er een meer dan toevallige relatie 
bestaat tussen de gebaarvorm en datgene waarnaar 
met die vorm verwezen wordt. 
Een voorbeeld van een iconisch gebaar is het gebaar 
sneeuwen, waarvan de beweging een gestileerde na
bootsing is van dwarrelende sneeuwvlokken. Het is niet 
zo, dat van een iconisch gebaar altijd meteen de beteke
nis geraden kan worden wanneer men het voor het eerst 
ziet maken. Meestal moet eerst de betekenis van het 
gebaar bekend zijn, voordat men in staat is de bi|zondere 
vorm-betekenis-relatie af te leiden. Wanneer men bij
voorbeeld het gebaar eend ziet maken, en erbij verteld 
wordt wat het betekent, zal men waarschijnlijk zelf de 
relatie kunnen leggen tussen plaats en beweging van de 
handen en de wijze waarop een eend zich in het water 
voortbeweegt. Ook zijn er gebaren waarvan het iconi
sche element pas duidelijk wordt, wanneer dit door een 
ander onder woorden is gebracht. 
Transparante gebaren zijn gebaren waarvan de beteke
nis wel onmiddellijk zichtbaar is. Voorbeelden daarvan 
zijn waarschijnlijk de gebaren eten, drinken en slapen. 

Elementaire communicatieve ontwikkelingen: van sig
naal naar symbool 

In de normale taalontwikkeling is er voor het verschijnen 
van de spraak een periode waarin de communicatie 

tussen ouder en kind vooral berust op gebruik van 
lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, handelingen en 
gebruik van primitieve gebaren. Kinderen kunnen in dit 
stadium al uitstekend hun bedoelingen duidelijk maken 
door middel van mimiek, het uitsteken van de handen, 
het laten zien van een voorwerp, wijzen, of door de vol
wassene bij de hand te nemen en mee te trekken. Derge
lijke spontane gebaren zijn belangrijke voorlopers van de 
taalontwikkeling, en kunnen beschouwd worden als de 
eerste stappen op weg naar het leren symboliseren door 
middel van woorden of gebaren. Voor kinderen met ern
stige taalmoeilijkheden kan juist dit leren hanteren van 
symbolen zo'n probleem zijn. Hetzelfde geldt voor veel 
van de gehoorgestoorde geestelijk gehandicapte kinde
ren die in Instituut Weerklank verblijven. Zij moeten niet 
alleen ontdekken dat 'dingen namen hebben', maar ook, 
wat door middel van symbool-gebruik mogelijk is: bij
voorbeeld iets vertellen, iets duidelijk maken, of uiting 
geven aan een behoefte. Voor deze kinderen is het ico
nische element dat sommige gebaren hebben, mogelij
kerwijs een steun bij het ontdekken, dat door middel van 
symbolen (woorden of gebaren) naar iets uit de werke
lijkheid verwezen kan worden, en daardoor een vereen
voudiging ten opzichte van de zuiver 'toevallige' klank-
vorm van een woord. Zo is het goed voor te stellen, dat in 
een vroeg stadium van de communicatieve ontwikkeling 
het gebaar eten, (waarvan de beweging een gestileerde 
nabootsing is van eten naar de mond brengen) eenvou
diger te leren is dan het woord 'eten'. De overgang van 
de lichaamstaal en het handelings-imitatieve karakter 
van de vroege communicatie naar het leren symbolise
ren door middel van een abstracte klankvorm is immers 
een grote stap. Het gestileerde handelings-imitatieve 
karakter of vorm-nabootsende karakter van sommige 
gebaren sluit nauwer aan bij het karakter van de vóór-ta
lige communicatie, en kan een tussenstapje zijn tussen 
communicatie op signaal-nivo en communicatie op een 
hoger nivo van symbolisatie en abstractie. Wanneer het 
aanvankelijk streven bereikt is - een kind tot communica
tie brengen, op welke wijze dan ook - kan de doelstelling 
zich verplaatsen naar het leren communiceren met be
hulp van meer gestileerde en abstracte gebaren, in min
dere mate steunend op handelingsimitaties en gebruik 
van de grove motoriek. Ook is het mogelijk, dat het 
accent verschuift naar ontwikkeling van een begrip van 
de gesproken taal en het leren spreken. 

Het is overigens beslist niet zo, dat alle gebaren van 
doven iconisch zijn. Een groot deel van die gebaren is 
arbitrair, waarbi| er dus geen relatie bestaat tussen de 
vorm van het gebaar en datgene waarnaar het gebaar 
verwijst. Veel van de gebaren die met geestelijk gehan
dicapte of taalgestoorde kinderen gebruikt worden, zijn 
dat echter wel. Dit hangt enerzijds samen met het feit, dat 
het relatief veel gebaren betreft die verwijzen naar con
crete begrippen. Deze laten zich waarschijnlijk makke
lijker 'verbeelden' door een iconisch gebaar dan meer 
abstracte begrippen. Omdat bovendien gebleken is dat 
kinderen met taalproblemen iconische gebaren relatief 
sneller leren begrijpen en gebruiken dan niet-iconische 
gebaren, worden voor de communicatie met deze kinde-
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ren juist ook zoveel mogelijk iconische gebaren geselek-
teerd. 
Bij de selektie van de begrippen en de gebaarvormen is 
nauw overleg geweest met therapeuten en groepsleiding 
van het instituut en twee leerkrachten van de afdeling 
'Meervoudig Gehandicapten' van de Amsterdamse do-
venschool. 

De beschrijving van de gebaren 

In de beschrijvingen onder de foto's is telkens aandacht 
besteed aan verschillende belangrijke aspekten van de 
gebaren. Deze betreffen enerzijds de wijze waarop het 
gebaar gemaakt moet worden (plaats, handvorm, stand 
van de handen t.o.v. het lichaam, en de beweging). 
Daarnaast zijn telkens ook de gebruiksmogelijkheden 
van een gebaar toegelicht. Vermeld wordt, welke ver
schillende betekenissen een gebaar eventueel kan 
hebben en vaak worden deze toegelicht met behulp van 
voorbeeldzinnen. 
Ook is de mimiek die het gebaar kan begeleiden be
schreven, indien deze mimiek althans een terugkerend 
element van het gebaar vormt en systematisch bijdraagt 
tot de betekenis ervan. Naast deze systematische mi
miek is gezichtsuitdrukking m meer algemene zin een 
belangrijk component van gebarencommunicatie, die 
zich slechts ten dele systematisch laat beschrijven. Dit 
geldt misschien wel in het bijzonder wanneer het com
municatie met geestelijk gehandicapten betreft, waar 
gezichtsuitdrukking en expressie met het hele lichaam 
zulke belangrijke hulpmiddelen zijn om bedoelingen, 
stemmingen en gevoelens duidelijk te maken. 

Amsterdam, oktober 1984. 

Heleen Bos is een van de communicatietherapeutes van 
Instituut Weerklank. Zij is afgestudeerd in de Algemene 
Taalwetenschap (Universiteit van Amsterdam), met als 
specialisatie taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornis
sen en gebarentaal van doven. 
Lex de Lang is eveneens in dienst van Instituut Weer
klank en is verantwoordelijk voor het gebruik van de 
audio-visuele middelen. 

Correctie 

Redaktie 

Uiteraard willen wij U geen mening opdringen over de 
differentiatie binnen het dovenonderwijs. Maar in het 
artikel Totale integratie van jeugdige dove kinderen in 
het reguliere basisonderwijs' (aflevering november 1985, 
blz. 137) heeft de schrijfster (Paulien Waayers) niet 
willen spreken over een 'steeds verder schrijnende diffe
rentiatie' maar een 'steeds verder schrijdende'. 

Vijfentwintigjarig jubileum 
Mgr. Hanssenschool 

Op 7 november 1984 is in de stadsschouwburg van 
Heerlen een symposium georganiseerd waarbij aan ca. 
650 deelnemers kortweg informatie werd verschaft over 
het onderzoek en de behandeling van en het onderwas 
aan kinderen met een gehoorstoornis en kinderen met 
een taalontwikkelingsstoornis. Het symposium werd ge
houden bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek en mogelijk ge
maakt door de Katholieke Schoolvereniging. 
Het programma vermeldde o.a.: 
Welkomstwoord door dhr. J.H. Goossens, hoofd van de 
Mgr. Hanssenschool. 
Opening door de heer J.F.A. Bitter, voorzitter van de 
Sectie Buitengewoon Onderwijs van de Katholieke 
Schoolvereniging Heerlen e.O. 
Toespraak door drs. G. van Leyenhorst, staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen. 
Muziek- en bewegingsexpressie door leerlingen van de 
Mgr. Hanssenschool onder leiding van de heer J. van de 
Warenburg en mevrouw J. Notermans 
Lezingen door J.H.A. Philippens, prof. dr E.H.M.A. Mar-
res, ir. J.J.T. Hendriks en drs. H.A.M. Jacobs. Deze vier 
lezingen vindt U afgedrukt op de volgende bladzijden. 
Een vijfde lezing, door drs. R. Buekers. 'Taalontwikke
lingsstoornissen bij kinderen', zal te zijner tijd gepu
bliceerd worden in he tijdschrift Speciaal Onderwijs. 
De heer Goossens deelde in de loop van het symposium 
mee 

1. dat er op de Mgr. Hanssenschool twee groepen van 
kinderen zijn met verschillende belemmeringen in de 
kommunikatie: 
a. slechthorende kinderen die vanaf 3 jaar tot ca. 14 |aar 
op de school verblijven en 
b. kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die vanaf 
3 jaar worden toegelaten maar uiterlijk met 8 |aar (na de 
tweede kerngroep) worden verwezen naar een andere 
school. 
2. dat de gemiddelde ernst van de gehoorstoornissen 
op de Mgr. Hanssenschool in de vijf laatste jaren is 
toegenomen omdat 
a. het toelatingsbeleid is veranderd en 
b. de meeste kinderen met een gemiddeld gehoorver-
lies van 50 dB. op de basisschool zijn. 
3. dat de gevolgen van de kommunikatiestoornis voor 
de cognitieve ontwikkeling enigszins duidelijk zqn te 
maken met behulp van het jargon van de informatie: 
a. de invoer van de informatie verloopt bij beide groepen 
van kinderen niet korrekt: een slechthorend kind hoort 
niet goed, een kind met een taalontwikkelingsstoornis 
luistert niet goed. Vandaar dat bij beide groepen van 
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kinderen op de school veel zorg uitgaat naar de ontwik
keling van de auditieve funktie. 
b. Onjuiste en onvolledige informatie heeft tot gevolg dat 
het verwerkingsproces wordt bemoeilijkt. Vandaar dat bij 
beide groepen van kinderen veel tijd wordt besteed aan: 
- de training van het taaigeheugen en 
- aan de taalontwikkeling. 
c. De uitvoer, waarmee in dit verband het spreken is 
bedoeld, kan daarom niet vlekkeloos zijn. Vandaar dat er 
in de klassen en door de logopedisten sterke nadruk 
wordt gelegd op de korrekte mondelinge taaluiting. 

Symposium 'Nieuwe techno
logieën in de paramedische 
hulpverlening' 

Aankondiging 

Het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen te 
Gent houdt op zaterdag 22 maart zijn tiende weten
schappelijk symposium. De titel is 'Nieuwe technolo
gieën in de paramedische hulpverlening'. Het sympo
sium richt zich tot alle afgestudeerden van de diverse 
paramedische beroepen en alle andere geïnteresseer
den. 
Er zijn twee plenaire bijeenkomsten: Prof. A. Acke, hoog
leraar automatisering, spreekt over 'De computer, hard
ware en software' en Prof. W. Thijs, hoogleraar filosofie, 
over 'De technologie en de mens: ethisch-filosofische 
benadering'. 
Wat betreft de daarop volgende parallelsessies, wijzen 
wij onze lezers op sessie III, waar het programma er als 
volgt uitziet: 
11.15-11.45: Toepassingen en toekomstperspectieven 
van spraaktechnologie in de gehandicaptenzorg, door 
prof. W. Vanwormhoudt, diensthoofd Laboratorium voor 
Electronica en Meettechniek. 
11.45-12.00: Demonstratie met de Bliss-stemcomputer 
door Mw. A. van Roy, logopediste. 
12.00-12.15: Cochleaire implant of cochleaire prothe
se?, een videoproductie door H. Caliewaert (Spermalie, 
Brugge), F. Coninx (Instituut voor Doven, Sint-Michiels
gestel) en E. Layon-Verstraete (Logopediste. Gent). 
12.15-12.45: Revalidatie na cochleaire implantatie, door 
E. Layon-Verstraete. 
Aanvang van het symposium 9.00; einde 12.45. 
Adres van het Hoger Instituut voor Paramedische Be
roepen: Sint-Lievenspoortstraat 143. 9000 Gent. Tel. 
(09-32)91/240209. 
De aankondiging die de redaktie ontvangen heeft, deelt 
niet mee, waar het symposium gehouden wordt en welke 
kosten eraan verbonden zijn. 

Onze slechthorende zoon 
binnen ons gezin 

Mgr. Hanssenschool 7 november 1984 

J.H.A. Philippens 

Men heeft mij gevraagd u onze ervaringen te vertellen, 
die wij hebben opgedaan met onze slechthorende zoon 
Luc binnen het gezin. Naast Luc, momenteel 8 jaar, 
hebben wij nog een zoon van 12. Met name wil ik er de 
nadruk op leggen, dat hetgeen ik te vertellen heb, slechts 
een weergave is van onze ondervindingen, welke zeer 
waarschijnlijk niet op alle gezinnen die in dezelfde situa
tie verkeren, van toepassing zijn. Toch denk ik, dat vele 
situaties, waarop ik later zal ingaan met betrekking tot 
bijvoorbeeld ervaringen opgedaan in de huiselijke kring, 
met artsen, begeleiders e.d. in grote trekken overeen
komen met de ervaringen die worden opgedaan binnen 
andere gezinnen. 
Ik heb mijn verhaal samengevat in drie delen: 
a. hoe hebben wij zijn handicap ontdekt9 

b. het leren leven en de dagelijkse omgang met een 
slechthorend kind 
c. het bewust worden van zijn eigen handicap. 

A. Hoe hebben wij zijn handicap ontdekt? 

Onze zoon Luc is ernstig slechthorend. Hij heeft een 
gehoorverlies van 100 dB aan beide oren en lijdt aan 
perceptiedoofheid. Omdat het niet helemaal zeker is of 
Luc sinds zijn geboorte dan wel kort daarop slechtho
rend is geworden, blijft ons deze vraag nog steeds be
zighouden, vooral met betrekking tot de erfelijkheid, het
geen voor Luc zelf belangrijk kan zijn in een later sta
dium. 
Daarom zijn de volgende bijzonderheden, voor ons, nog 
steeds belangrijke gevens, die misschien later eventueel 
een bijdrage zouden kunnen leveren voor het ontdekken 
van de juiste oorzaak van zijn handicap. 
Als baby had Luc regelmatig last van oorontstekingen en 
verkoudheid. De eerste keer dat wij gingen twijfelen aan 
zijn gehoor, was 8 a 10 dagen nadat hij de mazelenprik 
had gehad en opnieuw oorontsteking kreeg. Luc was 
toen 1 y2 jaar oud. Vanaf die tijd merkten wij dat Luc 
nauweli|ks nog reageerde op geluid. Het toeval wilde, dat 
dezelfde week onze aandacht gevestigd werd op een 
t.v.-uitzending over het testen van het gehoor bij babies 
en kleuters. In die tijd werden deze testen nog niet uitge
voerd door de consultatieburo's van het Groene Kruis, 
hetgeen momenteel wel het geval is. Die test hebben wij 
daarom zelf uitgeprobeerd en met het negatieve resul
taat zijn wij naar onze huisarts gestapt. Samen hebben 
wij met hem alle feiten nog eens op een rijtje gezet en 
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met het resultaat van onze bevindingen van de hoortest 
werden wij doorverwezen naar een K.N.O.-arts. Deze 
wilde in eerste instantie niets weten van onze eigen 
diagnose, maar liet Luc enkele medische ingrepen on
dergaan, zoals het verwijderen van neus- en keelaman-
delen, het doorprikken van de trommelvliezen en het 
inbrengen van buisjes in beide oren. Hiermee wil ik niet 
zeggen dat deze ingrepen niet noodzakelijk waren. Het 
was alleen jammer en toch ook wel onbegrijpelijk, dat hij 
9een aandacht schonk aan datgene dat wij, de ouders, 
vermoedden. Men probeert je gerust te stellen en men 
vraagt veel geduld. Maar na al deze tijdrovende ingrepen 
en visites bij de specialist (inmiddels was bijna een half 
jaar verstreken) heb je nog steeds geen definitief ant
woord op je brandende vraag: wat is er nu precies aan de 
hand met je zoon? 
Met het sterk vermoeden dat het veel ernstiger is dan 
men van ons wil aannemen, ga je dan zelf op zoek naar 
andere mogelijkheden en komt tot de ontdekking dat 
notabene binnen een straal van 5 km van je woonplaats 
zowel een audiologisch centrum alsmede een school 
voor gehoorgestoorde kinderen is. 
Wij hebben toen onmiddellijk zelf een afspraak gemaakt 
bij het audiologisch centrum. Die dag zullen we nooit 
vergeten!! Na een inleidend gesprek met de audioloog 
volgde een gehoortest die ongeveer een half uur duurde. 
Daarna volgde er opnieuw een gesprek, waarin we de 
bevestiging kregen van ons reeds lang bestaande ver
moeden. Ofschoon je denkt op alles voorbereid te zijn, 
kun en wil je op dat moment niet accepteren wat je 
medegedeeld wordt. Je zoon is zeer ernstig slechtho
rend. 

S. Het leren leven en de dagelijkse omgang met een 
slechthorend kind 

Vanaf dat ogenblik breekt er een totaal nieuw tijdperk 
aan binnen het gezin. Je moet gaan leren leven met een 
slechthorend kind. Het gezin moet zich helemaal aan
passen aan een totaal nieuwe situatie. Het spreken van 
het Limburgs dialekt bijvoorbeeld is taboe. Je moet leren 
je kind bewuster te benaderen, gevoelens van onmacht, 
van aanlopen tegen een muur van onbegrip zijn legio. De 
uitgebreide informatie die je van het audiologisch cen
trum krijgt toegespeeld, is moeilijk, te verwerken en je 
taak als ouder wordt danig op de proef gesteld. Je krijgt 
de raad je zoon zoveel mogelijk als een horend kind te 
behandelen. In de praktijk heeft dit echter heel wat haken 
en ogen. Zowel thuis als buitenshuis zul je steeds op
nieuw ontdekken dat een ernstig slechthorend kind toch 
heel vaak een andere aanpak nodig heeft. 
Luc is bijna 2 jaar oud als hij zijn eerste hoortoestel krijgt. 
Via het audiologisch centrum worden de eerste contac
ten gelegd met het doveninstituut in Sint-Michielsgestel 
en later met de Mgr. Hanssenschool. Gedurende deze 
eerste periode hebben wij vooral veel steun en hulp 
gekregen van het audiologisch centrum. De hele des
kundige aanpak, begeleiding en de vele informatie die 
we kregen, heeft ons enorm aangesproken. Je wordt op 
een eenvoudige manier vertrouwd gemaakt met de vele 
nieuwe aspecten die zon handicap met zich mee brengt. 

Luc kreeg één keer in de twee weken een home-training, 
die erop gericht was hem thuis spelenderwijs kennis te 
laten maken met de spreektaal en het liplezen. Vanaf het 
begin zijn we enorm bezig geweest met Luc. Heel veel 
tijd werd aan hem besteed. Niets was ons teveel. On
danks de wetenschap dat alle deskundigen unaniem 
van mening waren dat Luc uiteindelijk naar het dovenin
stituut zou moeten, hebben wij alles in het werk gesteld 
om hem zoveel mogelijk te integreren in de normaal 
horende gemeenschap. We brachten hem naar de 
plaatselijke peuterspeelzaal, waar hij het eerste contact 
kreeg met leeftijdgenootjes. Dit was voor hem, maar óók 
voor de andere peuters een enorme ervaring. We 
hebben zoveel mogelijk getracht om de peuters, de 
leidsters en eigenlijk iedereen die met Luc in aanraking 
kwam, te informeren omtrent zijn handicap. Nadat bij
voorbeeld Luc's speelkameraadjes in de peuterspeel
zaal kennis hadden gemaakt met dat eigenaardige kast
je op Luc's buik en die rare doppen in beide oren, werd 
daar verder geen aandacht meer aan geschonken en 
werd Luc normaal opgenomen binnen de groep. Achter
af gezien is dit van onschatbare waarde gebleken. 
Bovendien hebben wij Luc altijd meegenomen naar de 
bakker, de slager, de groenteboer e.d. om hem zodoende 
van meet af aan mee te laten draaien in de alledaagse 
dingen van het leven. Vooral de vele uren die wij, naast 
de begeleiding van het audiologisch centrum, aan hem 
besteedden met woordjes leren, spelletjes doen, praten 
en nog eens praten, hebben er veel toe bijgedragen dat 
Luc als peuter goede vorderingen maakte. Gedurende 
deze periode ontwikkelt zich het contact met anderen 
totaal anders dan je gewend bent. Zijn 4 jaar oudere 
broer heeft in eerste instantie grote problemen om con
tact te krijgen met Luc. Gelukkig is dit slechts van korte 
duur. Luc meenemen naar kennissen, familie en vrien
den brengt voor hen enorme aanpassingsmoeili|kheden 
met zich mee. 

Andere kinderen in de straat, door hun ouders verkeerd 
of helemaal niet geïnformeerd, reageren overdreven, 
waardoor zich ook hier enige aanpassingsproblemen 
voordoen. Dan dien je alert te zijn en ervoor te zorgen dat 
je hem niet isoleert van het normale leven zowel bin-
nens- als buitenshuis. Niet alleen Luc maar ook de rest 
van het gezin moet zich leren aan te passen aan zijn 
handicap. Dingen die voor Luc's oudere broer als van
zelfsprekend worden beschouwd, vragen voor Luc 
steeds weer opnieuw nadere uitleg. Bijv.: een gesprek 
aan tafel, er wordt gelachen om een leuke gebeurtenis, 
de bel gaat, de telefoon rinkelt, iemand springt op om de 
deur te openen of de telefoon op te nemen! Steeds weer 
opnieuw moet je alles weer uitleggen. Je er niet van 
afmaken met een handgebaar of 'laat maar'. Als er gege
ten moet worden en hij net naar boven loopt om te 
spelen, dan helpt roepen niet. Je moet naar hem toe of 
achter hem aan rennen, aantikken en hem duidelijk ver
tellen dat het eten klaar is. Tientallen voorbeelden zou ik 
hier nog aan toe kunnen voegen. 
Bij elke situatie of gebeurtenis moet je hem uitleggen wat 
er gebeurt. Je moet hem laten merken dat hij erbij hoort. 
Een ernstig slechthorend kind heeft de neiging zich af te 



zonderen. Je probeert hem daarom zoveel mogelijk bij 
de dagelijkse belevenissen te betrekken, ofschoon dit 
niet altijd eenvoudig is. Inmiddels is Luc 3 jaar geworden. 
Op voorwaardelijke basis bezoekt hij de kleuterafdeling 
van de Mgr. Hanssenschool. Het contact met het doven-
instituut blijft bestaan. Zoals eerder gememoreerd, stond 
het min of meer vast dat Luc te zijner tijd naar Sint-
Michielsgestel zou moeten. Dit zou betekenen dat hij 
slechts éénmaal per week naar huis zou kunnen komen, 
omdat hij daar intern zou zijn. 

Om nu een indruk te krijgen van het instituut en de 
omgeving ervan zijn wij samen met Luc gaan kennis 
maken. Een hele dag waren wij er te gast. Verschillende 
gesprekken hebben er die dag plaats gevonden met 
zowel de audioloog, de K.N.O.-arts, de psycholoog, de 
maatschappelijk werker en begeleiders van de kleuter
groep tijdens en na schooltijd. Eveneens hebben wij 
verschillende lessen mogen bijwonen. We raakten onder 
de indruk van de inzet van de medewerkers en de tech
nische mogelijkheden die men er ter beschikking heeft. 
Kortom, we hebben ons gedurende die dag een goed 
beeld kunnen vormen van de omgeving waar Luc een 
belangrijk deel van zijn verdere leven zou moeten door
brengen. De bijzonder positieve indruk die het instituut 
op ons gemaakt had, kon echter ons streven om Luc, 
indien ook maar enigszins mogelijk, in een horende ge
meenschap te laten opgroeien, niet veranderen. 
Wij zouden alles, zo hadden wij ons voorgenomen, in het 
werk blijven stellen om dit doel te bereiken. Wij meenden 
daartoe sterke troeven in handen te hebben, n.l.: de 
duidelijk aanwezige motivatie bij Luc om te willen leren, 
gecombineerd met onze inzet en met name de nabijheid 
van de school voor gehoorgestoorde kinderen in Hoens-
broek. Dit alles zou het, ons inziens, mogelijk moeten 
maken ons streven te verwezenlijken. Wij hebben deze 
verantwoordelijkheid met het daaraan verbonden risico 
dat het zou kunnen mislukken, op ons genomen. Wij 
hebben ernaar gestreefd om Luc niet te laten opgroeien 
in een instituut waardoor hij het belangrijke contact 
binnen het gezinsleven zou moeten missen. Hij zou daar, 
ons inziens, in een totaal andere wereld opgroeien en 
misschien wel van ons vervreemd raken. 
Vandaag zijn wij heel gelukkig dat wij dit gedaan hebben, 
immers Luc ontwikkelt zich prima en maakt zulke goede 
vorderingen dat de toelatingscommissie van de Mgr. 
Hanssenschool, vorig jaar, besloten heeft Luc definitief 
als leerling te accepteren. De consequentie hiervan was, 
dat wij ons nog meer gericht konden gaan toeleggen op 
de dagelijkse begeleiding van Luc binnen de horende 
gemeenschap. Hij werd lid van de plaatselijke handbal-, 
tennis- en gymnastiekvereniging. Wij lieten hem kennis 
maken met het verkeer door fietstochtjes te maken met 
Luc op zijn eigen fiets. Een onderneming met veel ri
sico's, die veel geduld en moed vergde. Nu is hij zover 
dat hij alleen met de fiets boodschappen doet. De men
sen in de buurt schudden niet-begrijpend hun hoofd. 
Toch vinden wij dat dit de enige manier is voor Luc zich 
aan te passen aan deze wereld. Andersom is namelijk 
niet mogelijk!! 
Het dagelijks leven in het gezin stabiliseert zich naar

mate wij meer ervaring krijgen met zijn handicap. Je leert 
leven met de omstandigheden. Toch gebeuren er steeds 
opnieuw dingen die je ervan bewust maken dat een 
slechthorend kind altijd extra aandacht blijft vragen. Het 
contact met vriendjes in de straat verloopt niet altijd even 
vlekkeloos, waardoor hij vaker alleen staat. Dit wordt 
natuurlijk mede in de hand gewerkt, doordat hij op een 
andere school zit en daardoor de onderling gemaakte 
afspraakjes van zijn vriendjes na schooltijd niet kent. Het 
zelf moeten kopen van een ijsje, een entreekaartje voor 
het zwembad of speeltuin vergt nogal wat overredings
kracht, maar stimuleert hem tenslotte om óók te praten 
met mensen die hij niet kent. 
Een opvallende, steeds terugkerende ervaring is, dat 
veel volwassenen moeite hebben om met hem een ge
sprek aan te gaan. Jeugdleiders van verenigingen, die 
kosten noch moeite sparen om hem op te nemen binnen 
hun vereniging, hebben heel vaak communicatiepro
blemen met Luc. Ja, zelfs doktoren in ziekenhuizen zijn 
soms niet in staat om een gesprek met hem te voeren. 
Men gaat overdreven hard praten en verzuimt daar ook 
nog bij hem recht aan te kijken. Ons is zelfs eens de 
vraag gesteld, toen Luc in het ziekenhuis was opgeno
men voor een operatie, of hij het hoorapparaat 's nachts 
moest inhouden!!! 
Wat ik hiermee wil zeggen is, dat opvallend veel mensen 
die toch regelmatig in aanraking komen met gehoorge
stoorde kinderen, weinig of geen aandacht besteden 
aan de omgang met deze kinderen. 

C. Het bewust worden van zijn handicap 

Luc heeft nu de leeftijd van 8 jaar bereikt. Uit zijn opmer
kingen en vragen zou je kunnen opmaken dat hij zich 
langzaam maar zeker bewust wordt van zijn handicap. 
Wij verwachten dat er in de naaste toekomst een tijdstip 
zal aanbreken, dat Luc zich nog meer bewust gaat 
realiseren dat hij anders is dan andere kinderen. Wij 
hopen dat dit bewustwordingsproces geleidelijk zal ver
lopen en daardoor niet te ingrijpend zal zijn, waardoor hij 
zich misschien zal gaan schamen voor zijn handicap. Nu 
reeds is bijvoorbeeld duidelijk gebleken dat Luc meer 
interesse toont voor een individuele sport dan voor een 
teamsport. 
Hij is nog niet brutaal genoeg om bijv. bij het handbalspel 
de bal op te eisen, omdat hij niet overtuigend zijn mede
spelers kan roepen. Tijdens de training of net voor een 
wedstrijd zie je, dat hij niet alles meekrijgt van wat er door 
de trainer wordt besproken. Ik denkt dat hij aanvoelt dat 
hij door zijn handicap minder aan zijn trekken komt in een 
teamsport. Hij heeft dan ook inmiddels de handbalsport 
vaarwel gezegd. Wij hebben hem toen aangeraden zich 
wat meer toe te leggen op de tennissport. Het blijkt dat hij 
hier veel betertotzijn recht komt. Hij is minder afhankelijk 
van anderen en kan meer zijn eigen spel spelen. Hopelijk 
krijgt hij hierdoor wat meer zelfvertrouwen en kan dan 
later de teamsport opnieuw oppakken, hetgeen wij voor 
hem erg belangrijk vinden. 

Ik denk dat hij nu de leeftijd bereikt heeft, dat vooral zijn 
buitenactiviteiten, met name sport en spel, een extra 
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stimulans vragen, waardoor hij zijn zelfvertrouwen kan 
opvijzelen. 
Mag je nu van iedereen die hierbij nauw betrokken is, 
zoals verenigingsbestuurders, clubleiders, jeugdleiders 
e-d, die extra aandacht opeisen? 
!k denk dat je die vraag bevestigend moet beantwoor-

Terugblik 

I erugkijkend naar de afgelopen 8 jaar kunnen wij vast
stellen, dat het opvoeden van een ernstig slechthorend 
kind over het algemeen wel een andere maar beslist 
geen moeilijkere opgave is geweest dan de opvoeding 
van een normaal horend kind. De ervaring die wij hebben 
opgedaan, is dat je als ouders ervoor dient te zorgen 
zoveel mogelijk informatie in te winnen, te luisteren naar 
deskundige adviezen, te praten met ouders van kinderen 
met dezelfde handicap en met deze gegevens een eigen 
toekomstlijn uit te stippelen. Uiteindelijk hebben wij zelf 
de verantwoording op ons genomen om Luc niet naar 
een instituut te laten gaan, maar thuis voor te bereiden 
°P een zelfstandig leven. Uiteraard werd ons gewezen 
op de gevaren die onze beslissing met zich mee kon 
brengen. Toch zijn we ervan overtuigd, dat die beslissing 
de enige juiste is geweest. 

Nieuwsbrief van de Stichting 
Doof-Blinden 

Eind oktober 1985 verscheen de eerste 'Nieuwsbrief van 
de Stichting Doof-Blinden'. Deze Nieuwsbrief bevat 
korte mededelingen over alle onderwerpen die voor 
doof-blinden, familieleden van doof-blinden, hulp- en 
dienstverleners en andere betrokkenen van belang 
kunnen zijn. De Nieuwsbrief verschijnt 3 a 4 maal per jaar 
en kost voorlopig niets. Op verzoek is hij verkrijgbaar in 
braille, gesproken vorm of grootschrift. 
Mensen of organisaties die de Nieuwsbrief willen ont
vangen, kunnen dat doorgeven aan: 
de Stichting Doof-Blinden 
Zichtenburglaan 260 
2544 EB Den Haag 
Telefoon 070-211211. 

Medische aspecten bij 
kinderen met een 
gehoorstoornis 

Mgr. Hanssenschool 7 november 1984 

Prof. dr. E.H.M.A. Marres 

Op 5 juli 1962 werd in Canada een meisje geboren. Haar 
ouders zijn Nederlanders. De vader van dit meisje is arts. 
Voorafgaande aan de geboorte van dit meisie waren in 
dit gezin al drie gezonde kinderen aanwezig. Direct na 
de geboorte werd opgemerkt, dat hun dochtertje anders 
was dan de andere kinderen. Op de eerste plaats viel op, 
dat haar handjes waren misvormd, in die zin, dat haar 
duimpjes onvoldoende aangelegd waren. Er waren als 
het ware slechts vier goed functionerende vingertjes aan 
iedere hand aanwezig. Al spoedig bleek er eveneens 
een stoornis te bestaan in de geestelijke en motorische 
ontwikkeling van dit meisje. Zij meed ieder contact met 
de omgeving en gedroeg zich volledig afstandelijk. Ge
luidjes werden niet nagebootst en een visueel contact 
werd door haar vermeden. Kortom het kind vertoonde 
een duidelijk ernstig autistiform gedrag. Daarnaast bleek 
de motorische ontwikkeling bij dit dochtertje vertraagd te 
verlopen. Dit werd allereerst duidelijk tijdens de voeding. 
Vaste voedseldeeltjes werden geweigerd. Het kind be
gon niet te kruipen. Het zitten kwam te laat op gang, en op 
de leeftijd van 1 y2 jaar lukte haar dit pas nauwelijks. 
Tijdens een bezoek van haar Nederlandse grootouders 
veronderstelde haar grootmoeder dat haar kleindoch-
tertje ook wel eens slechthorend kon zijn en dit was de 
reden haar naar Nederland te laten komen, daar Neder
land internationaal als goed bekend staat t.a.v. de op
vang van gehandicapte en dus ook van slechthorende 
kinderen. 

Het meisje werd opgenomen ter observatie bi| een aan 
een academisch ziekenhuis verbonden audiologisch 
centrum en door de nodige specialisten onderzocht, 
zoals een neuroloog, een audioloog, een orthopeda
goge, een psycholoog en een keel-neus- en oorarts. De 
diagnose luidde dat wij te maken hadden met een ernstig 
autistisch meisje, dat mogelijk eveneens slechthorend 
was, maar waarschijnlijk een redelijk goede intelligentie 
bezat. 
Zij is nu 22 jaar! Hoe is haar levensloop tot nu toe 
geweest? 
Zij werd vanaf haar 2e tot haar 8e jaar opgenomen in een 
internaat, gespecialiseerd in de opvang en aanpak van 
autistische kinderen. Een hoortoestel werd aangepast 
en een pleeggezin werd gevonden voor de vakantiepe
rioden en de weekends. 
Nadat haar autistiform gedrag voor een groot deel was 
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gecorrigeerd en zij zich sociaal ging gedragen werd zij 
overgeplaatst vanuit dit internaat naar een internaat van 
een school voor slechthorende kinderen. Toen bleek dat 
zij zich als een kostschoolkind ging gedragen werd zij 
liefderijk opgenomen in een ander pleeggezin in de buurt 
van deze school. Aldaar is zij nog. Tot haar 21 e jaar bleef 
zij de school bezoeken, leerde schrijven, voortreffelijk 
rekenen en moeizaam spreken i.v.m. haar totale doof
heid aan een zijde en een verlies van ong. 80 dB aan het 
andere oor. Daarnaast echter, en dat is belangrijk, is het 
een opgewekt, gelukkig en sociaal voelend meisje, helpt 
in het huishouden en werkt nu in een sociale werkplaats, 
alwaar zij ruim haar kost verdient, zodat zij bovendien 
jaarlijks alleen per vliegtuig haar ouders in Canada kan 
bezoeken. 

Waarom vertel ik U de levensloop van dit meisje? 
1e. Omdatik U hierdoor wil demonstreren, dat de zorg in 
Nederland voor het slechthorende kind en ook voor de 
andere gehandicapte kinderen in vele opzichten opti
maal aanwezig is. dankzij de vele voorzieningen die de 
Nederlandse staat ons biedt, waardoor het mogelijk is 
dat velen zich maximaal kunnen inspannen om deze 
kinderen een menswaardig bestaan te verschaffen. Bij 
deze gelegenheid is het gepast om hiervoor dankbaar en 
trots te zijn en elkaar te feliciteren met het bereiken van 
zoveel goede resultaten bij zo vele kinderen. 

2e. Omdat het ons echter ook dwingt ons bescheiden 
op te stellen en te doen beseffen, hoe belangrijk het is 
voor U en voor mij om een goed gehoor te hebben. Het 
bezit hiervan hangt als het ware aan een zijden draad' 
Ook dit meisje is hiervan een voorbeeld. Wat gebeurde 
er namelijk tijdens de zwangerschap van dit meisje'' Het 
antwoord is: dat haar moeder aan het begin van de 
zwangerschap tijdens een slapeloze nacht een tablet 
softenon innam met als gevolg bovengenoemde conse
quentie voor dit meisje. Hieruit blijkt weer eens, hoe 
kwetsbaar wij allen zijn! 

Een slecht gehoor is een veel dieper ingrijpende tekort
koming dan men meestal vermoedt. Het behoort tot de 
onzichtbare gebreken, immers men ziet deze handicap 
niet als de persoon met dit gebrek verder normaal ge
vormd is. Het begrip voor de dove is mede daardoor 
helaas zelfs in deze maatschappij vaak ontstellend klein. 
Normaal horenden hebben de grootste moeite zich de 
ernst van doofheid in te denken. In de natuur komt doof
heid bij de hoge diersoorten niet voor. Dove soorten en 
individuen gaan ten gronde, omdat het gehoororgaan 
voor alles het nooit slapende waarschuwingssysteem is. 
Het roofdier en de gejaagde diersoorten zijn t.a.v. hun 
bestaan volkomen hierop aangewezen. Voor de mens 
mag de betekenis van een doofheid van minder direct 
levensbelang zijn, voor de psychische toestand van de 
mens is de waarschuwing die het gehoor ons geeft, 
eveneens van het grootste belang, daar hij zonder ge-
hoorfunctie ieder ogenblik in schriksituaties wordt ge
bracht. Voor de mens heeft het gehoor echter nog een 
geheel andere en belangrijke functie. Het maakt van de 
mens het sociale wezen doordat het de mens in staat 
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stelt met zijn medemensen te spreken, van gedachten te 
wisselen en zijn gevoelens te uiten. Het gehoor maakt 
zelfs van hem het denkende wezen, de homo sapiens. 
Het oor als zintuig voor de geluidswaarneming is de 
plaats waar het geluid wordt opgevangen, voortgeleid en 
versterkt en van mechanische energie wordt omgezet in 
zenuwenergie, en daarna vindt in het centrale zenuw
stelsel de waarneming en de interpretatie ervan plaats. 
Het horen is dus een objectieve waarneming van een 
fysische prikkel met name het geluid. Een stoornis er
gens in dit mechanisme veroorzaakt of een slechtho
rendheid of een doofheid. 

Zoals gebruikelijk onderscheidt men twee vormen van 
slechthorendheid met name een luchtgeleidingsslecht-
horendheid en een beengeleidingsslechthorendheid. 
Het voert te ver in dit korte tijdsbestek alle oorzaken van 
een slechthorendheid op te sommen. Een algemeen 
geaccepteerde indeling is te spreken van een congeni
tale of aangeboren slechthorendheid of doofheid en de 
verkregen vorm hiervan. De oorzaken van de aangebo
ren doofheid kunnen erfelijk bepaald zijn maar kunnen 
ook ontstaan tijdens de zwangerschap of tijdens de pe
riode rond de geboorte. Om U een indruk te geven van 
de frequentie van voorkomen van een slechthorendheid 
blijkt uit de literatuur dat 1 kind op de 1000 geboorten 
doof of ernstig slechthorend is. Volgens Huizing (1959) 
blijkt 5% hiervan totaal doof te zijn en 95% heeft min of 
meer profitabele gehoorresten. Onder de 5 jaar hebben 
2 op de 1000 kinderen deze handicap, tussen 5 en 6 jaar 
20 kinderen op de 1000 en boven de 16 jaar zijn van de 
1000 mensen 200 mensen slechthorend. Ik noem U 
deze getallen om U te wijzen op het veelvuldig voor
komen van deze afwijking. 
Gelukkig kunnen vele slechthorenden afdoende ge
holpen worden door de huisarts of keel-neus- en oorarts, 
indien de slechthorendheid veroorzaakt wordt door een 
stoornis in het luchtgeleidingssysteem, met name bij 
afwijkingen aan de gehoorgang, het trommelvlies en het 
middenoor. Een trommelvliesperforatie kan bijvoorbeeld 
operatief worden gesloten en het middenoor kan worden 
gereconstrueerd dankzij de moderne operatietechnie
ken via het operatiemicroscoop. 
Het is hier niet de plaats hierop in te gaan. 

Belangrijker is nogmaals een pleidooi voor een vroege 
opsporing van het slechthorende kind, daar het helaas 
nog te frequent voorkomt dat de revalidatie van een 
slechthorend kind te laat op gang komt. In het eerste 
levensjaar na de geboorte leert het kind te luisteren. Bij 
een normaal horend kind treedt het gehoorvermogen 
vanaf het allereerste begin in werking. Afweerreacties op 
harde geluiden ontstaan vanaf de eerste dag. Het luiste
ren komt reeds na enkele maanden. Hij luistert niet al
leen maar speurt ook naar de richting waar het geluid 
vandaan komt. Tevens vangt hij aan zelf geluiden te 
produceren en begint hiermee te experimenteren. Zijn 
gehoor wordt een sturend element in cybernetische zin. 
De geluiden die hij produceert, krijgen steeds meer de 
klank, de kleur en het ritme van de taal die hij van zijn 
omgeving hoort. Als hij ongeveer een jaar oud is, begint 



hij echte woorden te gebruiken. Zijn taal wordt voor het 
kind reeds een duidelijk communicatiemiddel en groeit 
verder uit door middel van in woordbeelden gesymboli
seerde gedachten. Bij de dove vindt deze ontwikkeling 
niet plaats. Hij blijft afgesloten voor een zeer belangrijk 
deel van de omgeving namelijk het geluid. Voor dit kind 
wordt het contact met de omgeving voornamelijk tot 
stand gebracht via de ogen; geluid van voetstappen, 
stemmen en duizenden andere geluiden van huis en op 
straat bestaan voor hem niet. Het besef van verbonden
heid met de omgeving via geluidsprikkels die het nor
maal horende kind bereiken, is sterk verminderd of afwe
zig Het taaibesef en de spraak komen niet op gang. Zijn 
denken ontwikkelt zich niet en vereenzaming dreigt. 
Daar de eerste 2 levensjaren voor de taalontwikkeling 
van het kind van essentieel belang zijn, is het uiterst 
belangrijk, dat zijn slechthorendheid of doofheid in deze 
Periode wordt ontdekt om zo snel mogelijk met de reva-
lidatie van het kind te kunnen beginnen. 

Om de slechthorendheid of doofheid in deze vroege 
Periode op te sporen dienen op landelijk niveau protoco-
a i r e maatregelen genomen te worden in die zin dat een 
onderzoek van functioneren van het gehoor op zuige-
l lngen- en kleuterbureaus verplicht wordt gesteld. Op dit 
moment is dit nog niet het geval. Gelukkig zijn er echter 
vele zuigelingenbureaus alwaar dit onderzoek via de 
zogenaamde EWING-test in de 9e maand na de ge
boorte al wordt uitgevoerd. Dit onderzoek vond in 1982 
slechts bij 65% van de Nederlandse zuigelingen plaats. 
In Limburg was dit in 85% het geval. Ook de huisartsen 
en de kinderartsen kunnen niet frequent genoeg op het 
belang hiervan worden gewezen. Dit onderzoek dient 
vooral te geschieden bij die kinderen die tot de zoge
naamde 'at risk'groep behoren. Hieronder verstaan WIJ 
die kinderen waarbij in de familie een erfelijke slechtho
rendheid voorkomt, die kinderen waarbij de zwanger
schap niet normaal verliep en degeen bij wie de ge
boorte een abnormaal verloop had. Ook de kinderen 
waarvan de moeder tijdens de zwangerschap ziek was 
°f medicijnen gebruikte, dienen met zorg op de functie 
van het gehoor zo vroeg mogelijk te worden onderzocht. 

Uit onderzoeken is gebleken, dat 20% van alle gebo
renen tot deze 'at risk' kinderen behoren en dat bij deze 
groep kinderen een slechthorendheid 14x meer voor
komt dan bij de overige 80%. Dit zijn werkelijk indruk
wekkende cijfers! Bij twijfelachtige bevindingen tijdens 
dit onderzoek dienen deze kinderen voor nader onder
zoek te worden verwezen naar een specialist of een 
audiologisch centrum en dit is eveneens noodzakelijk, 
indien tijdens de ontwikkeling van het kind blijkt, dat het 
spreekvermogen achterblijft. Deze achterstand kan van
zelfsprekend berusten of op een slechthorendheid of op 
een andere stoornis, maar het uitgangspunt, dat een 
nader onderzoek gewenst is, blijft bestaan, daar een 
eenmaal opgelopen taal- en spraakachterstand moeilijk 
of niet meer in te halen is. Indien het gehoor van het kind 
normaal blijkt te zijn, is een verwijzing naar een logope
disch centrum noodzakelijk om de oorzaak en de mate 
van deze achterstand te achterhalen. Het is bekend, dat 

het onderzoek van een kind bij een audiologisch cen
trum kostendekkend is, maar helaas is dit voor een on
derzoek bij een logopedisch centrum nog niet het geval. 
Ik zou er dan ook voor willen pleiten hier zo spoedig 
mogelijk een verandering in aan te brengen, zodat ook 
alle kinderen met een goed gehoor maar met een 
spraakachterstand op een meer adequate wijze door 
een logopedisch centrum kunnen worden opgevangen. 
Een andere mogelijkheid is, dat de audiologische- en 
logopedische centra worden samengevoegd tot zoge
naamde speech and hearing centra, zoals dat in Ame
rika het geval is, zodat onze slechthorende of slecht-
sprekende medemens zo goed mogelijk kan worden 
opgevangen. Een ander voordeel is, dat de personele en 
technische voorzieningen doelmatiger kunnen worden 
ingezet en beter wetenschappelijk onderzoek in deze zal 
kunnen plaatsvinden. 
U dient zich namelijk te realiseren. Dames en Heren, dat 
U allen de lezingen van vanmiddag hebt kunnen volgen 
dankzij Uw goede gehoor en uw goede taalbezit. 

Nieuwe brochure over 
organisaties van 
gehandicapten 

Persbericht 

Eind december 1985 is de brochure 'Organisaties van 
mensen met een lichamelijke handicap' van de persen 
gerold. Deze brochure is uitgegeven door de Gehan
dicaptenraad, de bundeling van 41 landelijke organisa
ties van mensen met een motorische, zintuiglijke of or-
gaan-handicap en hun ouders. 
De brochure bevat een uitgebreide beschrijving van de 
activiteiten van de organisaties die bij de Gehandicap
tenraad zijn aangesloten. Bovendien is in de brochure 
een zo volledig mogelijk overzicht opgenomen van an
dere landelijke organisaties van gehandicapten, chroni
sche patiënten en hun ouders. 

De brochure is te bestellen bij de Gehandicaptenraad 
door overmaking van ƒ 7,30 op girorekening 3870502 
t.n.v. de Gehandicaptenraad te Utrecht onder vermel
ding van 'Brochure gehandicaptenorganisaties'. Deze 
prijs is inclusief ƒ 2,30 verzendkosten. Bij bestelling van 
meerdere exemplaren worden de verzendkosten relatief 
minder. In dat geval kunt u het beste contact opnemen 
met het bureau van de Gehandicaptenraad. Postbus 
169, 3500 AD Utrecht, tel.: 030-313454, om het luiste 
bedrag te weten te komen. 

11 



Het audiologisch centrum 
en het kind met een 
gehoorverlies 

Mgr. Hanssenschool 7 november 1984 

Ir. J.J.T. Hendriks 

Alvorens in te gaan op de relatie tussen het audiologisch 
centrum en het slechthorende kind, wil ik u eerst iets 
vertellen over de betekenis van slechthorendheid. 
Wat is slecht horen nu eigenlijk? 
Als goedhorende kun je je hier nauwelijks een voorstel
ling van maken. 
Bij slecht horen hebben wij te maken met twee aspecten 
en wel met een gevoeligheidsverlies en met een kwali
teitsverlies. 
Onder een gevoeligheidsverlies versta ik in dit verband 
dat het oor niet meer zo gevoelig is voor de verschillende 
geluiden die worden aangeboden. Met andere woorden, 
de verschillende geluiden worden zachter of niet waar
genomen, afhankelijk van de sterkte van het geluid en de 
grootte van het gevoeligheidsverlies. Een maat voor de 
grootte van dit gevoeligheidsverlies wordt aangegeven 
met de gehoordrempel. De gehoordrempel geeft aan 
hoe luid een geluid van een bepaalde frequentie moet 
zijn. wil het gehoord worden. 

Het kwaliteitsverlies is in feite veel meer omvattend. Het 
betreft onder andere een verslechtering van: 
de auditieve discriminatie, 
de auditieve analyse, 
de auditieve synthese, 
de figuur-achtergrond discriminatie. 
de auditieve waakzaamheid, 
het localisatievermogen, 
de auditieve associatie, 
het auditief geheugen. 

Binnen de normale audiometrische testen wordt vooral 
de discriminatie (verstaanvaardigheid) bepaald. 
Hieronder verstaan wij het percentage goed nagezegde 
woorden van een lijst die de patiënt aangeboden wordt 
met een voor hem optimale geluidsintensiteit. 
Wij moeten ons echter realiseren dat een verstaanvaar
digheid van 100% niet betekent dat de andere auditieve 
functies ook ongestoord zijn. 
Omdat binnen de normale routine de toon- en de 
spraakaudiometrie verreweg de meest gebruikte testen 
zijn, wil ik nu ingaan op de betekenis van een gehoorsver-
lies in relatie met de grootte van het drempelverlies. 
In figuur 1 ziet u een afbeelding van een door ons ge
bruikt toon- en spraakaudiogram met daarin ingetekend 
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een indeling voor de verschillende graden van slechtho
rendheid. 
Een drempelbepaling bij een gehooronderzoek gebeurt 
door iemand tonen van verschillende frequenties in ver
schillende sterkten aan te bieden. De zachtste toon die 
gehoord wordt van een bepaalde frequentie, wordt als 
drempel aangetekend in het toonaudiogram. Horizontaal 
is de frequentie uitgezet en verticaal de intensiteit. 
Wanneer nu b.v. bij 1000 Hz een drempel wordt ge
vonden van 50 dB, betekent dit dat alle geluiden rond de 
1000 Hz niet gehoord worden als ze zachter zijn dan 50 
dB en wel gehoord worden als ze harder zijn dan of gelijk 
aan 50 dB. Dit geeft echter geen aanduiding over de 
kwaliteit van de waarneming. 
In het toonaudiogram ziet u ook aangegeven een inde
ling in normaal horend, matig slechthorend, ernstig 
slechthorend en doof. Algemeen gebruikelijk is het dat 
over een normaal gehoor gesproken wordt bij een drem
pel tussen de 0 en de 30 dB. Wanneer de gehoordrempel 
binnen dit gebied ligt, doen er zich in het algemeen op 
sociaal gebied geen problemen voor. Voor kinderen 
moet dit criterium echter minder ruim genomen worden 
en kun je spreken van een normaal gehoor als de drem
pel gunstiger is of gelijk aan 15 dB. Bij matige slechtho
rendheid ligt de drempel tussen 30 en 60 dB en ernstig 
slechthorend noemen wij iemand als de drempel lig' 
tussen 60 en 90 dB. Is het verlies groter dan 90 dB, dan 
wordt dit doof genoemd. 
Zelf heb ik wat bezwaar tegen deze definitie van doofzijn-
De term doofheid werd in het verleden gehanteerd voor 
die slechthorenden, die ook met hoortoestel niet auditief 
bereikbaar waren. Dit gold een twintigtal jaren geleden 
zeker vanaf een grens van ca. 90 dB. Door de vroege 
revalidatie van slechthorende kinderen en de vooruit
gang van de techniek zijn veel slechthorenden met een 
verlies van meer dan 90 dB nu wel in staat met behulp 
van het hoortoestel tot audititeve communicatie en 
vallen dus mijns inziens niet meer onder de categorie 
doven. In het onderste gedeelte van figuur 1 ziet u een 
spraakaudiogram afgebeeld. Hierbij wordt horizontaal 

Figuur 1: Toon- en spraakaudiogram met indeling in 
verschillende graden van slechthorendheid. 
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°e intensiteit van de aangeboden spraak aangegeven 
en verticaal de verstaanvaardigheid. 

I n figuur 2 is een voorbeeld van een toon- en spraak
audiogram van een normaalhorende weergegeven. De 
•oondrempel ligt rond de 10 dB en in het spraakaudio
gram wordt bij een intensiteit vanaf 40 dB steeds een 
score bereikt van 100% en pas als het geluid zachter 
wordt, neemt ook de verstaanbaarheid af. 

Fi9uur 3 toont het toon- en spraakaudiogram van iemand 
waarbij alleen sprake is van een gevoeligheidsverlies. 
Ue bolletjes en de kruisjes geven de drempel weer van 
net totale auditieve systeem. De haken geven de drem
pel aan van het binnenoor. Vallen deze twee samen, dan 
betekent dit dat de storing in het binnenoor zit. Is er een 
verschil tussen zoals in figuur 3. dan zit de oorzaak van 
zetverlies in het middenoor. 
n de medische terminologie spreekt men dan van een 

9eleidingsverlies. Het binnenoor functioneert dus volle
dig normaal. 
n net getoonde audiogram kan er b.v. sprake zijn van 

vocht in het middenoor oftewel glue ears. 
U ziet dat de toondrempel over het hele gebied 30 tot 40 
d B gezakt is. In het spraakaudiogram heeft de curve een 
normale vorm, maar is 30 a 40 dB naar rechts opge
schoven. Als de spraak hard genoeg is, wordt een 
spraakverstaanbaarheid van 100% bereikt. Hoewel deze 
situatie niet zo ernstig lijkt, als het geluid hard genoeg is 
versta je toch weer normaal, is het voor het betreffende 
kind net alsof altijd tegen hem gefluisterd wordt. Dit bete
kent dat het zich altijd moet inspannen om te verstaan en 
°P het moment dat het om een of andere reden die 
inspanning niet kan opbrengen of ergens anders mee 
bezig is, verstaat het in feite helemaal niets. 

Hguur 4 toont een voorbeeld van een audiogram waarbij 
sprake is van een drempelverlaging voor een bepaald 
trequentiegebied. In dit geval het hoge-tonen-gebied 
vanaf ca. 1000 Hz. Het gehoor is normaal voor de fre-

Figuur 2: Toon- en spraakaudiogram van een normaal 
horende. 
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Figuur 3: Toon- en spraakaudiogram van een patiënt met 
een geleidingsverlies. 

quenties tot 1000 Hz, voor de hoge frequenties is er 
sprake van een sterk toenemend verlies. Het spraak
audiogram loopt vrijwel gelijk met het normale spraak
audiogram maar de maximale score is slechts 80%. Dit 
betekent dat in een optimale situatie zonder stoorgeluid 
en bij een goed articulerende spreker toch nog 20% van 
wat gezegd wordt, niet wordt verstaan. In een rumoerige 
omgeving en/of bij slechte articulatie is de score natuur
lijk duidelijk minder. Een extra probleem hierbij is dat in 
direct contact nauwelijks opvalt, dat er sprake is van een 
gehoorsverlies, dit natuurlijk mede door de ondersteu
ning van het spraakafzien. In een wat ongunstige situatie 
wordt het spraakverstaan vrijwel hopeloos. Ook in rus
tige situaties zullen er problemen optreden met mede
klinkerverwisselingen, hetgeen in de schoolsituatie na
tuurlijk vooral bij dictee en andere taaioefeningen naar 
voren zal komen. Bovendien zijn ook de andere auditieve 
functies verslechterd. 

Figuur 4: Toon- en spraakaudiogram van een patiënt met 
een hoge tonen verlies. 
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Figuur 5. Toon- en spraakaudiogram van een patiënt met 
een perceptief verlies. 

In figuur 5 is een toon- en spraakaudiogram van iemand 
met een perceptieverlies van ca. 70 dB weergegeven. 
Dit betekent dat in het directe contact duidelijk opvalt, 
dat er sprake is van een slechthorendheid. De intensiteit 
van normale spraak ligt rond de 60 dB. Om te verstaan 
moet de intensiteit echter minstens 20 dB harder zijn dan 
de drempel. Dit betekent voor deze patiënt dat spraak-
waarneming zonder hulpmiddelen niet of nauwelijks 
mogelijk is. Is er toch communicatie mogelijk dan 
gebeurt dit vooral op basis van visuele informatie. In het 
spraakaudiogram is de hele curve 70 dB verschoven. Dit 
wil zeggen dat het geluid 70 dB harder moet zijn dan voor 
de normaal horende, voordat verstaan optreedt. 
Is het geluid echter hard genoeg dan wordt toch slechts 
een maximale verstaanbaarheid bereikt van 70%. Dit 
laatste hangt samen met het kwaliteitsverlies. Ook hier 
geldt weer dat deze verstaanbaarheid bereikt wordt 
onder optimale omstandigheden. In minder gunstige 
omstandigheden is de verstaanbaarheid duidelijk min
der. In een vis-a-vis-situatie heeft de patiënt natuurlijk 
als ondersteuning van het spraakverstaan de steun van 
het lipbeeld waardoor in die situatie de verstaanbaarheid 
verbetert, maar ook in deze situatie vergt het verstaan 
met behulp van visuele informatie veel meer inspanning 
dan het luisteren met een goed gehoor. 

Wanneer er sprake is van een geringer drempelverlies, is 
ook het discriminatieverlies in het algemeen minder ter
wijl bij grotere verliezen de discriminatie verder afneemt 
tot 0 bij een totale doofheid. 
Uit het voorgaande kunt u opmaken dat het kwaliteitsver
lies veel ernstiger is en veel meer consequenties heeft 
dan het gevoeligheidsverlies. 
Het gevoeligheidsverlies kan grotendeels gecompen
seerd worden met een of twee hoortoestellen. Het kwali
teitsverlies kan echter niet of slechts in beperkte mate 
gecompenseerd worden met een hoortoestel. 

De Nederlandse gezondheidszorg is zo georganiseerd 
dat ruim 70% van alle kinderen via het consultatiebureau 
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op het gehoor gescreend wordt wanneer ze 9 maanden 
oud zijn. 
Wanneer er sprake is van een onvoldoende reactie, volgt 
er na ca. 1 maand een hernieuwde screening. Valt deze 
tweede screening wederom negatief uit, dan volgt een 
verwijzingsonderzoek. Via deze screening wordt een 
zeer groot percentage van de ernstig slechthorende kin
deren definitief gediagnostiseerd tussen de 15e en de 
18e levensmaand, waarna in het algemeen vrij snel met 
revalidatie gestart kan worden. Deze revalidatie, die in 
het algemeen via een audiologisch centrum wordt gege
ven, bestaat uit drie onderdelen en wel: 
a. de hoortoestelaanpassing, 
b. de kindgerichte-revalidatie, 
c. de oudersgerichte-revahdatie. 

Tot voor enkele jaren was men algemeen van mening, 
dat wanneer de revalidatie van een ernstig slechthorend 
kind startte voordat het 1 y2 jaar oud was, de taalgevoe
lige periode, die loopt tot het 3e a 4e levensjaar, vol
doende intensief benut kon worden. Uit allerlei onder
zoekingen, waarbij veel dierexperimenten, is echter 
duidelijk geworden, dat de auditieve banen direct na de 
geboorte nog niet volledig ontwikkeld zijn en dat audi
tieve stimulatie noodzakelijk is om het myelinisatie 
proces goed te laten verlopen. Bij onvoldoende stimula
tie gedurende de eerste 18 maanden zal, ook bij een in 
aanleg normaal gehoor, een groot deel van de auditieve 
functies zich onvoldoende ontwikkelen met alle conse
quenties van dien. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat 
bij een ernstige slechthorendheid zo vroeg mogelijk ge
start wordt met hoortoestelaanpassing om de mogelijk
heden van het aanwezige gehoor c.q. restgehoor zo 
goed mogelijk te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat 
het auditief functioneren bij kinderen met in principe 
hetzelfde gehoor en dezelfde compensatiemogelijkhe-
den, het functioneren van een kind met een zeer vroege 
hoortoestelaanpassing zeer veel beter zal zijn dan bij 
een kind waarbij het hoortoestel pas is aangepast rond 
de 2e verjaardag. 
Ook echter bij kinderen die gedurende de eerste 18 
levensmaanden veelvuldig last hebben van oorontste
kingen en daarmee samenhangende geleidingsverlie-
zen, zijn de gevolgen van deze onvoldoende auditieve 
stimulatie merkbaar. 
Ook hier is een vroege medische behandeling en/of 
extra stimulatie noodzakelijk om te voorkomen dat er een 
achterstand in de spraak- en taalontwikkeling ontstaat 
die is terug te voeren op een verminderd auditief functio
neren bij een uiteindelijk normale toondrempel. 
Binnen de begeleiding van de slechthorende kinderen 
zal zich rond de 3e verjaardag de vraag voordoen, welke 
vorm van onderwijs aan de ouders geadviseerd moet 
worden. In principe zijn hier 3 mogelijkheden en wel: 
a. het regulier basisonderwijs, 
b. de slechthorendenschool, 
c. de dovenschool. 

Ik wil hier niet ingaan op de keuze tussen slechtho
rendenschool of doveninstituut, maar mij beperken tot 
de keuze regulier onderwijs of slechthorendenschool. 



Het uitgangspunt bij deze keuze is dat plaatsing op een 
school in de eigen buurt de voorkeur verdient wanneer 
dit binnen de mogelijkheden van het kind ligt. Een van de 
belangrijkste voorwaarden voor een advies regulier on
derwijs is dat de receptieve taal op niveau is en dat er 
expressief slechts sprake is van een matige achter
stand. Hiermee samenhangend betekent dit dat er 
sprake moet zijn van een goede performale intelligentie 
en dat het verschil tussen performaal en verbaal I.Q. niet 
t e groot mag zijn. Naast deze aspecten wordt uiteraard 
ook gekeken naar de praktische situatie binnen het regu-
ĵ er onderwijs waar het kind eventueel terecht zou 
komen. Hoe is de klasse-grootte, hoe is de akoestiek ter 
Plaatse, is de school bereid wat extra zorg en aandacht 
aan de slechthorende leerling te geven of niet? etc. Het 
j ^ l niemand verbazen dat met het toenemen van de 
klassegrootte de problemen voor het slechthorende kind 
toenemen. Een extra probleem hierbij is dat de be
reidheid maar vooral de mogelijkheden van de leer
kracht om extra zorg te verlenen afnemen. 
Vanuit het audiologisch centrum worden bij plaatsing in 
net regulier onderwijs, en dit geldt zowel voor kleuter- als 
voor lager onderwijs, de kinderen verder begeleid. Deze 
begeleiding richt zich vooral op de met het gehoor sa
menhangende problemen, zoals: 
a- goede plaats in de klas, 
b- noodzakelijkheid van spraakafzien. 
c- schrijven en luisteren tegelijk is niet mogelijk, 
d- lange mondelinge lessen zijn vermoeiend, 
e- controleer regelmatig of het slechthorende kind be-
9riJPt wat aangeboden wordt. 

Een belangrijk aspect daarbij komt niet of nauwelijks aan 
bod en wel de pedagogisch-didactische aanpak van het 
kind. De reden hiervan is vrij simpel. Het audiologisch 
centrum beschikt niet over een pedagoog en financieel 
gezien zijn er ook geen mogelijkheden om hiervoor te 
zorgen. 
BiJ de plaatsing in het regulier onderwijs zal ieder |aar 
opnieuw, in overleg met de leerkracht, de vraag worden 
gesteld of het kind het onderwijs aankan en of het volgen 
van regulier onderwijs niet te hoge eisen stelt aan het 
kind. Voor het audiologisch centrum zijn hierbij de pres
taties zeker niet de enige maatstaf. Voor de ouders is dit 
begrijpelijkerwijze natuurlijk wel een zeer belangrijk ge
geven. 
Bij plaatsing binnen het regulier basisonderwijs is het 
uitgangspunt, dat het volgen van het onderwijs mogelijk 
moet zijn zonder andere hulpmiddelen dan het hoor-
toestel. 

Bij plaatsing op de slechthorendenschool zijn de be
moeienissen van het audiologisch centrum duidelijk wat 
anders gericht. In het algemeen verzorgt het audiolo
gisch centrum de gehoorcontrole en de controle van de 
boortoestellen. Voorlichting over de consequenties van 
bet gehoorsverlies naar de school toe is uiteraard niet 
noodzakelijk. 
Wel worden na de gehoorcontrole de resultaten van het 
onderzoek met de leerkracht doorgesproken. Ook 
worden de probleemkinderen in een maandelijkse be

spreking tussen school en audiologisch centrum be
sproken. 
Wanneer de kinderen naar het voortgezet onderwijs 
gaan, is de situatie duidelijk anders. Binnen de regio is 
geen speciaal voortgezet onderwijs voor slechthoren
den. Dit betekent dat leerlingen die met of zonder hulp
middelen niet in staat zijn het regulier voortgezet onder
wijs te volgen, aangewezen zijn op interne instituten 
zoals in Eindhoven en Sint-Michielsgestel. Wanneer een 
kind naar Eindhoven of Sint-Michielsgestel verwezen 
wordt, heeft het audiologisch centrum daar verder, gedu
rende deze periode, geen bemoeienissen meer mee. In 
alle andere situaties, dus als het kind van het G.L.O. of 
van de slechthorendenschool overstapt naar het regu
lier voortgezet onderwijs, vindt een begeleiding vanuit 
het A.C. naar de ontvangende school plaats. Deze bege
leiding beperkt zich uiteraard weer tot de direct met het 
gehoor samenhangende zaken. Wel wordt bekeken of 
een kind solo-apparatuur nodig heeft en wil gebruiken of 
niet. (Solo-apparatuur bestaat uit een microfoon die door 
de docent gedragen wordt en een ontvanger die door de 
leerling gebruikt wordt.) Op deze manier verkrijgen wi| 
een duidelijk betere signaal-ruis-verhouding waardoor 
de verstaanbaarheid voor de leerling sterk wordt verbe
terd. 

Een punt dat bij de hogere klassen altijd aan de orde 
komt, is de luistertoets. Per leerling wordt bekeken of 
deelneming aan de luistertoets onder bepaalde condi
ties mogelijk is, of dat het überhaupt niet haalbaar is en 
naar een alternatieve testmethode gezocht moet worden. 
En het is verheugend te kunnen melden dat dit inderdaad 
vaak gerealiseerd wordt. 
Zoals reeds vermeld, wordt ook bij de begeleiding in het 
voorgezet onderwijs weinig of geen aandacht geschon
ken aan de pedagogisch-didactische aspecten die de 
slechthorendheid met zich meebrengt. 
Met ingang van augustus 1984 is de situatie voor een 
bepaalde groep slechthorende kinderen gewijzigd en 
wel met name kinderen die van de slechthorenden
school naar het regulier voortgezet onderwijs gaan. Voor 
deze beperkte groep is er een regeling voor een bege
leidende leerkracht, die in dienst is van de slechtho
rendenschool. Hoe deze regel exact is, is nu niet van 
belang, zeker gezien het feit dat de regeling met ingang 
van het schooljaar 85-86 waarschijnlijk zo zal verande
ren dat ze voor alle schoolverlaters van de slechtho
renden- en de spraakgebrekkigenschool gaat gelden 
voor zover de kinderen naar het regulier onderwijs gaan. 
Omdat wij uit ervaring weten, hoe zwaar een slechtho
rend kind het heeft binnen het regulier onderwijs, juichen 
wij deze ontwikkeling uiteraard toe. 
Toch wil ik er enkele kanttekeningen bij maken. 
Doordat nu twee instanties, te weten het audiologisch 
centrum en de slechthorendenschool, zich met bege
leiding van een slechthorend kind bezig houden, kan 
vanuit de ontvangende school gezien een wat verwar
rende situatie ontstaan. Ook kan dit voor de ontvan
gende school een dubbele belasting betekenen: ze 
moeten nu met twee begeleiders praten. 
In de Hoensbroekse situatie, waarbij een zeer intensieve 
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samenwerking is tussen school en audiologisch cen
trum, verwacht ik hier niet zoveel problemen mee. In een 
situatie waarin er geen nauwe samenwerking is tussen 
audiologisch centrum en school, kan dit wel duidelijk 
problemen geven. 
Een ander, mijns inziens, veel groter probleem, is het 
verschil dat er ontstaat tussen kinderen met een ge-
hoorsverlies die wel, en kinderen die niet op de slechtho
rendenschool hebben gezeten. Voor de schoolverlaters 
van de slechthorendenschool komt als het ware een 
extra remedial teacher beschikbaar, terwijl voor de an
dere groep de noodzakelijke extra hulp afhankelijk is van 
de bereidwilligheid van de leerkrachten en de directe 
omgeving van het kind. Dit zou kunnen leiden tot een 
situatie waarbij de leerkracht stelt, laat het kind maar een 
of twee jaar naar de slechthorendenschool gaan en dan 
weer terugkomen in het regulier onderwijs. De maatregel 
zou dan juist een tegengesteld effect hebben. Het lijkt 
dan ook reëel om deze begeleidende leerkracht niet 
alleen toe te wijzen voor de schoolverlaters van de 
slechthorendenschool, maar voor alle slechthorenden in 
het regulier onderwijs, waarbij het gemiddeld gehoors-
verlies als criterium zou kunnen worden genomen om te 
bepalen of het kind wel of niet hiervoor in aanmerking 
komt. 
De positie van het audiologisch centrum binnen de bege
leiding van het slechthorende kind in het regulier onder
wijs zal door deze nieuwe ontwikkeling zeker wat ver
anderen. 
In een goed overleg kan echter tot een voor beide par
tijen bevredigende oplossing worden gekomen, hetgeen 
het slechthorende kind alleen maar ten goede kan 
komen. 

Motoriek multidisciplinair 
bekeken 

Boekaankondiging 

Bij uitgeverij Swets & Zeitlinger (Lisse) verscheen in 
1985 'Motoriek multidisciplinair bekeken' onder redaktie 
van P.H. Wiegersma, A. v.d. Velde, P.A. Wieqersma en 
H.P. Reysoo. 
Het boek is ontstaan naar aanleiding van een sympo
sium over motoriek te Groningen in 1983. Aan de mede
werkers werd gevraagd hun bijdragen verder uit te 
werken tot een hoofdstuk. Zo ontstond dit boek waarin 
20 hoofdstukken bij elkaar zijn gebracht in 294 blz. 
We wijzen speciaal op de bijdrage van H.P. Reysoo, 
'Onderzoek naar reactie- en bewegingstijden bij dove en 
horende kinderen' en van W. van der Zwaag. 'Geluid als 
anticipatoir timing mechanisme; een vergelijkend onder
zoek bij dove en horende kinderen' 
ISBN 90 265 0663 5. 
Prijs ƒ 55,00. 
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Orthopedagogische aspecten 
van het onderwijs op de 
Mgr. Hanssenschool 

Mgr. Hanssenschool 7 november 1984 

Drs. H.A.M. Jacobs, orthopedagoge 

In de voorafgaande spreekbeurten is u duidelijk gemaakt 
wat wij verstaan onder een gehoor- of spraakstoornis, en 
op welke wijze de ernst ervan wordt gemeten. 
De sprekers hebben u vanuit hun discipline gewezen op 
de gevolgen van de stoornis voor de ontwikkeling van 
het kind en op de problemen die zich voordoen bij het 
volgen van onderwijs. Ik wil nu uw aandacht vragen voor 
de Mgr. Hanssenschool. 

In het begeleidingsproces van een kind met een gehoor-
of taalontwikkelingsstoornis hebben uiteenlopende in
stanties en voorzieningen een plaats. 
Op een bepaald moment kan er gekozen worden voor 
een school als de Mgr. Hanssenschool. Een keuze dus 
voor Speciaal Onderwijs. De Mgr. Hanssenschool is één 
van de mogelijke schakels in een keten van zorg. 
Velen van de aanwezigen hier vormen ook, met ons, zo'n 
schakel. 

Het feit dat een school voor Speciaal Onderwijs, dus ook 
de Mgr. Hanssenschool, een wettelijk voorgeschreven 
toelatingsprocedure kent, geeft aan dat er een bewuste 
keuze gemaakt moet worden: een gezamenlijke keuze 
van ouders en school om juist deze onderwijsvorm te 
kiezen voor dit kind. 
Dat we hierbij de ouders uitdrukkelijk noemen, benadrukt 
een voornaam facet van het onderwijs op onze school: 
zowel ouders als school verbinden zich tot een taak; 
samenwerking vanaf dit begin is nadrukkelijk bedoeld 
als onderdeel van het onderwijsgebeuren. 

De Mgr. Hanssenschool wil vandaag laten zien, hoe zij in 
de afgelopen jaren gestalte is gaan geven aan het on
derwijs voor slechthorende kinderen en - in een later 
stadium - aan het onderwijs voor kinderen met een taal
ontwikkelingsstoornis. 
Ik wil iets zeggen over: de structuur van de school, de 
doelstelling van het onderwijs en het taalonderwijs. 
Dit taalonderwijs wordt eruit gelicht omdat het de rode 
draad vormt en de peiler is vanwaaruit de andere leer-
stofinhouden kunnen worden opgebouwd. 

De structuur 

De school bestaat uit 2 afdelingen: 



n afdeling voor ca. 100 kinderen met een gehoor-
stoornis, die bestaat uit 2 kleutergroepen, 5 kerngroepen 
?n 2 groepen met voorgezet onderwijs. 
Ul t V.B.O. heeft een schakelfunktie naar het regulier 
voortgezet onderwijs. 
U e leeftijd van deze slechthorende lln. varieert van 3-14 
laar. 

n afdeling voor ca. 60 kinderen met een taalontwikke-
^gsstoornis, die bestaat uit 3 kleuter- en 3 kerngroepen. 
!~?e teeftijden van deze kinderen variëren van 3-8 jaar. 
'esamen met het accent op vroegtijdige hulpverlening 
9aat het streven om deze kinderen zo vroeg mogelijk 
erug te verwijzen naar een aangewezen onderwijsvorm, 
fort bij huis. 
n de praktijk blijkt de specifieke spraak-taalproblema-
"ek op 8 a 9 jarige leeftijd voldoende overwonnen te zijn 
e n blijkt terugplaatsing mogelijk. 

D°elstelling 
wat doet ouders besluiten om hun kind, dat soms van ver 
^°et komen, op de Mgr. Hanssenschool te plaatsen? 
^oals elke school voor buitengewoon onderwijs heeft de 
school te maken met ouders en kinderen waarbij in het 
°Pvoedingsproces een vraag, een bepaalde nood is ont
daan. Dit opvoedingsproces verloopt niet meer 'vanzelf
sprekend'. 
t r zijn belemmeringen gerezen waarvoor hulp wordt ge
daagd. De kinderen die bij ons op school komen, 
bebben veelal al gefaald; ze hebben in 'n bepaald opzicht 
niet voldaan aan verwachtingen. Hier - in de levenssitua-
t l e van het kind zelf - zal dan ook het startpunt van het 
onderwijs moeten liggen. 
Ul t impliceert: 

dat de ernst van de handicap niet zonder meer het 
onderwijs bepaalt; 
~ dat een ortho-didaktisch programma slechts één on
derdeel is van het onderwijs, zij het wel 'n belangrijk. 
ü ' t zal als uitgangspunt gelden voor het buitengewoon 
onderwijs in het algemeen. 
^aast in meer of mindere mate overlappende doelstel
l e n heeft elke school voor buitengewoon onderwijs 
baar specifieke doelstelling. 
Wanneer we ervoor kiezen het taalonderwijs bij deze 
pelegenheid wat ruimer aan bod te laten komen, dan 
doen we dit tegen deze achtergrond. 

^ e ' taalonderwijs 
E e n belangrijke doelstelling van het ortho-didaktisch 
Pr°gramma van het onderwijs op de Mgr. Hanssen
school, is de spraak- en taalverwerving: het ontwikkelen 
van de verbale kommunikatie. Taal beïnvloedt de totale 
ontwikkeling van een kind, in cognitieve, emotionele en 
s°ciale zin. 
'aal is een voornaam kommunikatie-medium waarmee 

W|j onze gedachten, ons gevoel en wat we beleefd 
nebben tot in detail aan elkaar kunnen meedelen. 
Taalvaardigheid beïnvloedt dus ook de ouder-kind rela-
''e, het kontakt dat ouders en kinderen met elkaar 
bebben. In het begin begrijpen ouders soms niet waarom 

hun kind niet/anders/minder praat dan leeftijdgenoot
jes; is het lui, dom, koppig? Soms stoppen de ouders om 
met dit kind verbaal te kommuniceren, beperken zich tot 
gebaren, wijzen. Het kind zegt immers weinig terug of 
gebrekkig. Al gauw wordt dan gedacht dat het dan ook 
geen zin heeft om zelf tegen het kind te praten. 

Wat ligt aan de basis, wanneer wij op school de verbale 
kommunikatie op gang willen brengen? 

- Zeer belangrijk is het dat 't kind de behoefte voelt, om 
met ons kontakt te hebben. Kinderen die zich verbaal 
niet (goed) kunnen uiten, maar wel een normale kom-
munikatie-behoefte hebben, hebben zich steeds langs 
andere wegen moeten duidelijk maken. Soms is het kind 
hierin zo vaak gefrustreerd - 't wordt niet begrepen - dat 
het hier een andere uitweg voor heeft geleerd b.v. via 
slaan, 'n driftbui, schreeuwen, of door zich juist terug te 
trekken. 
Deze gedragsvorm staat het op gang brengen van de 
verbale kommunikatie bij deze kinderen vooralsnog in de 
weg. Er moet eerst een bepaalde relatie groeien. 
Aan de basis van het taalonderwijs staat dus de sfeer die 
het kind uitnodigt om zich te uiten. 
Dit uiten hoeft aanvankelijk nog niet - en niet uitsluitend -
via de taal te zijn. Aandacht voor niet-talige elementen is 
evenzeer van belang. Ik denk hierbij aan lichaamshou
ding, mimiek, ondersteunende gebaren. 

- Uitgangspunt van gesprek zal steeds moeten zijn: de 
eigen situatie en beleving van het kind. 
Enkel in de eigen belevingssfeer van het kind zal de taal 
de inhoud dekken en kan het de natuurlijke funktie van 
taal ervaren, nl. het middel tot kontakt. Dan pas is taal 
levensecht, dan pas leeft de taal echt. 
Dit betekent dat we de belevingswereld van het kind 
moeten leren kennen. Hierbij moeten we ons wel realise
ren dat de leefwereld van onze kinderen vaak gekleurd' 
wordt door hun handicap. 

Stel u voor: 
hoe u het vindt om bij iemand op bezoek te gaan, die niet 
goed weet hoe hij u iets moet duidelijk maken. Want u 
begrijpt nog maar weinig woorden en U spreekt ook nog 
heel onduidelijk. 
Onze kinderen komen vaak in zulke situaties. Wanneer 
hun opa alleen via moeder met hen praat en rechts-
streeks kontakt vermijdt, omdat hij daar geen raad mee 
weet, kan het voor een kind wel 'ns juist helemaal niet 
leuk zijn om bij z'n grootouders op bezoek te gaan. 
Laten we ons eens proberen voor te stellen hoe het is om 
als slechthorende tiener van 14 op 'n fuifje te zijn, samen 
met goedhorende leeftijdgenootjes. 

- Tenslotte is het van belang dat het kind veel erva
ringen worden aangereikt, die het vervolgens stimuleren 
tot onderzoeken, ontdekken, tot het vertellen van deze 
nieuwe ervaringen. Binnen deze sfeer krijgt het kind als 
het ware een 'taaibad'. De gehele dag door wordt taal 
verwerkt en verweven in aktiviteiten. 

- Op de meeste direkte manier gebeurt dit in de dage
lijkse kringgesprekjes, klassegesprekjes. 
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De methode die hierbij gehanteerd wordt, is de zgn. 
'vangmethode'. Deze methode is ontstaan vanuit het 
onderwijs aan dove kinderen en eigenlijk gebaseerd op 
de natuurlijke wijze waarop ouders vanaf het eerste be
gin met hun baby kommuniceren. 
Een baby maakt de geluidjes, en wij praten erbij, b.v 
'Ben je aan 't huilen? Je hebt natuurlijk honger, hè?' 
'Ben je aan 't huilen? Je bent geschrokken'. 
Als we de baby goed kennen, 'vangen we goed, her
kennen we wat het kind met het huilen wil zeggen.' 
Dat een baby niet terugpraat in woorden is voor ons geen 
reden om dan ook maar niets te zeggen. 
En als de eerste gerichte klankjes komen, vangen we die 
ook op, zijn er enthousiast over en stimuleren zo het kind 
om ze te herhalen. 

De essentie van de vangmethode is dat de leerkracht 
'vangt' wat het kind zegt of wil zeggen; tevens geeft hij/zij 
wat opgevangen wordt weer terug, maar dan in een 
juiste taalvorm. 
Ook reageert de leerkracht zelf, geeft een eigen ant
woord, breidt de uiting uit. Er is dus sprake van een 
dubbelrol. Zo ontstaat er een gesprek, wat eigenlijk de 
meest primaire vorm is van taalgebruik in kommunikatie. 
Het zijn de funkties praten en luisteren. 

Als ik noem: de leerkracht vangt wat een kind zegt, dan 
moet dit 'zeggen' heel ruim opgevat worden. Het omvat 
iedere uiting van het kind. 
Als de kleuters pas op school zijn, uiten ze zich voorna
melijk in klankjes, door te wijzen, in mimiek. Nog niet of 
nauwelijks in taal. Vaker begrijpen ze wel al wat taal. 
Hierdoor is de inbreng van de leerkracht in het begin nog 
groot. De kinderen wijzen, gebaren, maken klanken, de 
leerkracht zet dit om in taal. b.v.: 
kind. 3 jaar. 
wijst naar zichzelf, maakt 'n -a- geluid, knikt heftig, stra
lende oogies, 
leerkracht: 
'Ja, dat is jouw appel (wijst naar fruitschaal). Wat 'n grote 
zeg. Die appel heb jij meegebracht'. 

kind, 5 jaar: 
'Is papa oma wees' 
leerkracht: 
'Ben je met papa naar oma geweest9' Eigen reactie: dat 
is leuk. Vraag: was oma jarig9 

Om goed te kunnen vangen is het belangrijk dat de 
leerkracht de dagelijkse situatie van het kind kent. En dat 
de leerkracht goed leert luisteren: wat wil 't kind zeggen. 

- Wekelijks wordt van een zon gesprekje een bordles 
gemaakt. Een gesprekje rond een bepaald thema, waar 
alle kinderen zich zoveel mogelijk bij betrokken voelen, 
wordt schriftelijk vastgelegd op het bord. Vaak kan vanuit 
het eerder genoemde kringgesprek een thema ontstaan, 
(b.v. verhuizen, kermis, herfst). Spontane uitingen van de 
kinderen worden opgevangen en dan uitgebreid of ver
beterd op het bord geschreven. Dus wat het kind wil 
zeggen, komt op het bord. 

We hanteren hierbij de normale omgangstaal, dus be
vestigende, ontkennende, vragende zinnen enz. 

Een getekend 'hoofdje' of 'n letter duidt aan, welk kind 't 
verteld heeft. Tevens worden bij de jongere kinderen 
praatballonnen gebruikt. Dit laatste om het verband aan 
te geven tussen praten en schrijven, tevens om wat bij 
elkaar hoort, te verbinden. Het kind leert zo om 'n zin als 
één geheel te zien. 

Het bord wordt vanaf de jongste kleutergroep als onder
wijsmiddel gebruikt. We merken hiervan een groot aantal 
voordelen: 
- We spreken niet alleen de zwakke auditieve funktie 
aan, maar leggen het ook visueel vast. Zo wordt de 
spreektaal duurzamer, het traint het geheugen; 
- Het maakt reflektie op de taal mogelijk. Geleidelijk 
worden de kinderen zich bewuster van taalvormen; 
- Het maakt de kringgesprekjes overdraagbaar. Thuis 
zien ouders, familie, waarover deze week op school ge
praat is; 
- Zo krijgen wij, en ook de ouders, een overzicht van het 
nivo van 'n kind en de ontwikkeling hierin; 
- Het kind leert de taal als een symbool zien: ze zien het 
verband tussen spreken-lezen-schrijven; 
- Het werkt stimulerend voor de kinderen: ze zijn trots op 
hun eigen zinnetje op 't bord. 

Aansluitend op de bordles, dus met het materiaal van de 
bordles, worden specifieke taaioefeningen gedaan: 

1. Dit kunnen b.v. oefeningen zijn voor het oefenen van 
de auditieve en visuele funktie-ontwikkeling, als voorbe
reiding op het technisch lezen, b.v.: 
• zie je dezelfde letters, zie je je eigen letter, welke kinde
ren hebben dezelfde letter. 
• welke letter, welk woordje kun je al lezen. 
• rijmwoordjes zoeken, 
• heoveel stukjes hoor je in dit woordje. 

2. Belangrijk is het herkennen en naspreken van de 
zinnen. In het begin gaat het alleen om het naspreken 
van de eigen zinnen, later ook die van de andere kinde
ren. 
De kinderen leren de zin in clusters samen te pakken; dat 
wil zeggen dat ze bij elkaar uitspreken wat bij elkaar 
hoort. We noemen dit accentgroepen. 
De zinnen moeten zó, ritmisch, met de juiste intonatie 
uitgesproken worden. 
Dit een een belangrijke training van het geheugen voor 
taal en oefent het ritmisch spreken. 
Dit naspreken is ook een voorbereiding op de passieve 
taal van het boek: je inleven in zinnen van een ander. 
Als tussenstap wordt vanuit de bordles vaker een zgn. 
leesles gemaakt. Het materiaal van de bordles wordt 
door de leerkracht omgezet in een tekst, aansluitend bij 
het nivo van technisch lezen van de kinderen. De leer
kracht houdt rekening met de woorden die het kind kent, 
maar neemt ook nieuwe woorden en uitdrukkingen op 
die het kind spontaan nog niet gebruikt. 
B.v. figuurlijke betekenissen, andere zinsconstructies. 



3- De belangrijkste oefeningen zijn die met een reflecte
rend karakter. De methode heet dan ook: reflecterende 
'aalmethode. 

°°k in de normale taalontwikkeling vergelijkt het kind zijn 
spraak en taal met die van anderen. Dit doet het spon
taan. Door deze reflectie ontdekt het taalregels en gaat 
het deze toepassen, (b.v. ik heb gezwemd). 
Ook de leerkracht probeert het kind tot reflectie te 
brengen, o.a.: 

* door uitlokkende vragen/opmerkingen het kind stimu
leren tot kritisch luisteren; 

woorden in enkelvoud en meervoud zetten; 
hoe verandert dan de persoonsvorm; 
'essen in tegenwoordige en verleden tijd zetten. (1e 

vorm en 2e vorm); 
aandacht voor voorzetselgroepen; 
aandacht voor bijvoegelijke naamwoorden; 
uitdrukkingen en gezegdes, figuurlijke betekenissen; 
verwijswoorden; 

* moeilijk en nieuwe woorden. 
Met melodiebogen wordt aangegeven waar de klemtoon 

Met name in de kernafdeling worden deze taalstructuren 
s(eeds bewuster aan de orde gesteld. Vanuit de bordles 
'eren de kinderen de taalregels. 
Nieuwe aspekten worden door de leerkracht steeds be
wust ingebouwd. De reflecterende oefeningen gebeuren 
zowel mondeling, in de groepen waar het technisch le-
^en nog in 'n beginstadium is, als ook schriftelijk. 
We moeten ervoor waken dat we steeds levende taal 
aanbieden. Wat we aanbieden moet starten vanuit de 
konkrete ervaring. Daarom werken met veel materiaal: 
fotos, plaatjes, zelf handelen. 
pas dan kan taal wendbaar worden, eenzelfde woord, 
verschillende betekenissen. 

De bordlessen worden vastgelegd in een klapper, het 
*9n. praatboek of logboek. 
Met name bij de jonge kinderen is dit een middel om de 
ouders te laten weten waaraan op school gewerkt is, 
r°ndom welk thema de kinderen bezig zijn. 
Van de ouders wordt gevraagd op dit thema verder te 
9aan. B.v. samen met het kind de bordles 'lezen', plaatjes 
P'akken, een tekening maken, ledere ouder kan dit naar 
ei9en idee invullen. Belangrijk is het om 't samen met het 
kind te doen. Zo dient het praatboek tevens ook om vast 
, e leggen, waar het kind thuis mee bezig is geweest. Dit 
l s een steun voor de leerkracht om met het kind in 
9esprek te komen en goed te 'vangen'. 

Behalve dat we met gerichte, expliciete taaitraining be-
Zl9 zijn, letten we erop dat in alle situaties taal zo ade
quaat mogelijk gebruikt wordt. 
Dit komt u mogelijk wat overdreven voor en moeilijk om 
konsekwent te hanteren. 
•"tet gaat echter om een bepaalde houding die we ons 
eigen maken, waardoor we eigenlijk op een natuurlijke 
wijze steeds opnieuw de uitingen van de kinderen 

vangen en de dubbelrol spelen. En vaak kan het ook op 
'n speelse manier... 
We vragen ook aan de ouders om hier aandacht aan te 
geven. Hiervoor moet een ouder wel weten wat een kind 
beheerst, wat ze mogen eisen. 
En ook bij de ouders gaat het om een gewoontevorming, 
dat ze ook zelf gewone omgangstaal gebruiken tegen het 
kind (geen kindertaal) en ook niet te moeilijk praten. 

Tot slot 

Er is natuurlijk meer dan taalonderwijs op de Mgr. Hans-
senschool. Sterker nog: ik denk als taal de voornaamste 
handicap is van onze kinderen, dat de niet verbale ex
pressie-vormen juist ruim aan bod moeten komen. 
Wij zijn een school als alle andere, waar kinderen leren 
lezen en rekenen, bezig zijn met wereldoriëntatie, han
denarbeid en gymnastiek, tekenen, muziek. 
We hebben u hiervan iets willen laten zien op de 'Open 
Dag', vorige maand; u heeft het kunnen zien op de 
video's in de pauze; u hebt de kinderen deze middag nog 
zien dansen en muziek maken. 

En als u nog vragen heeft: u bent welkom. 

Studiedag 'Het speciaal 
onderwijs ad interim' 

Aankondiging 

De Vereniging ter bevordering van Ortho-agogische Ak-
tiviteiten 'O en A' organiseert op zaterdag 19 april een 
studiedag in de RAI te Amsterdam (10.00 tot 16.00 uur) 
over het thema 'Het speciaal onderwijs ad interim'. 
Deze studiedag bedoelt naast een informatieve ook en 
vooral een opiniërende bijdrage te leveren aan de dis
cussie over de toekomstige richting van het Speciaal 
Onderwijs. Het programma van deze dag is hieraan aan
gepast en zal er daarom wat anders uitzien dan gebruike
lijk. 
Nadere informatie volgt in het 'Tijdschrift voor Orthope
dagogiek'. 
Leden van 'O en A' kunnen zich opgeven door ƒ 30,00 
over te maken op girorekening 67181 t.n.v. de penning
meester van de vereniging 'O en A' te Amsterdam, Over-
burgkade 38, 2275 XV Voorburg. Niet-leden betalen 
ƒ 50,00. 
Na betaling wordt u een toegangskaart toegezonden. 
Koffie en lunch worden u door de vereniging aange
boden. Over deze studiedag wordt geen apart bericht 
meer verzonden aan de leden van 'O en A'. 
De lezingen zullen niet gepubliceerd worden. 
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Evaluatie m.b.t de fysio
therapeutische behandeling 
van dove kinderen met 
sensomotore retardatie 

G. Jansen, J. Meys, F. IJsseldijk 

Inleiding 

Op het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel wor
den gedurende de laatste vier jaar kinderen behandeld 
met sensomotore integratie-stoornissen. De vraagstel
ling was in hoeverre fysiotherapeutische behandeling 
een positief effect had op deze stoornissen. Het onder
zoek is met name gericht geweest op de vraag, in 
hoeverre fysiotherapeutische behandeling effect had 
voor de groep dove kinderen. 

1. Het onderzoek 

1.1. Het onderzoekinstrument 

Het onderzoek naar de motorische ontwikkeling werd 
verricht met behulp van de items van de Oseretsky-test 
volgens de aanpassing Guilmain-Verstappen'. Aan het 
gebruik van deze test zijn voor- en nadelen verbonden. 
De berekening van de motorische leeftijd geschiedde 
volgens de beschrijving onder 1.3. 
Nadelen: 
1. Het aantal items dat per leeftijd werd geselecteerd is 
gering, nl. 6 per leeftijdsjaar. 
2. De gekozen items zijn wetenschappelijk onvoldoende 
geanalyseerd. De items werden gekozen in 1923 vol
gens het principe dat 75 tot 80% van de kinderen in 
een gegeven leeftijdsfase deze met goed gevolg moes
ten kunnen uitvoeren. Hoeveel kinderen hierbij zijn on
derzocht is onbekend. Hoogstwaarschijnlijk is de groep 
kinderen die toen onderzocht werd niet representatief 
voor de Nederlandse jeugd in 1983! 
3. Het is zeer twijfelachtig of het domein van de motoriek 
zowel naar structuur (hier onderverdeeld in 6 catego
rieën) als naar omvang voldoende beschreven en getest 
wordt. Onderzoek van Van den Berg (1964)? toonde aan 
dat via factoranalyses deze 6 categorieën niet terug te 
vinden zijn. Het samenstellen van een motorisch profiel 

G. Jansen, scriptie 'Sensomotoriek van dove kinderen', afstu
deerscriptie aan de school voor fysiotherapie te 's-Her'toqen-
bosch. juni 1983. 
J. Meys. fysiotherapeut. Instituut voor Doven. Smt-Michielsqes-
tel. 
Drs F IJsseldijk, hoofd psychologische dienst. Instituut voor 
Doven. Sint-Michielsgestel. 
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is wetenschappelijk gezien onhoudbaar. 
Voordelen: 
1. Bij dove kinderen is het uitleggen van de instructie 
altijd een moeilijkheid. Deze test bleek weinig verbale 
instructie nodig te hebben en kan praktisch via de non-
verbale weg afgenomen worden. 
2. De test is praktisch in die zin dat hij meestal binnen 
een tijd van ± 50 minuten geheel af te nemen is. 
3. Uit onderzoekingen bij doven blijft het evenwicht (zie 
overzicht van P. Wiegersma en A. v.d. Velde, 19833) een 
groot probleem. De Oseretsky-test volgens de aanpas
sing van Verstappen bood de mogelijkheid het hou-
dingsevenwicht apart te bekijken (zie subtest 1, bijlage). 

Zijn er voor het onderzoek van de motoriek betere alter
natieven'' In Nederland is er op het moment nog geen op 
Nederlandse kinderen genormeerde motonektest. Een 
groep uit Groningen onder leiding van prof. H. Wiegers
ma is hier op het moment mee bezig. 
De Amerikaanse bewerking van Bruininks (1978)4 moet 
gezien worden als een der meest zorgvuldige uitwer
kingen van de Oseretsky-test. Deze test lijkt heden ten 
dage wetenschappelijk gezien het beste instrument en 
wordt steeds meer gebruikt. Nadeel is de veel langere 
testduur in vergelijking met de Oseretsky-test. 

1.2. De proefpersonen 

De onderzochte groep betreft 32 dove. normaal intel
ligente kinderen van 3 tot en met 7 jaar, afkomstig van 
het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel. Al deze 
kinderen werden geselecteerd voor fysiotherapeutische 
behandeling via de volgende procedure: 
Het betreft allereerst een groep normaal intelligente 
dove kinderen zonder duidelijke visuele en grote motori
sche handicaps zoals spasticiteit, athetose, etc. Alle kin
deren in de hometraining worden via een motorische 
inventory (F. IJsseldijk, 1981&) gescreend op deze ont
wikkeling. De kinderen komen in een werkgroep moto
riek aan de orde (hoofd school, fysiotherapeut, huisarts, 
psycholoog). De risico-kinderen worden dan door de 
fysiotherapeut verder onderzocht. Hierbij wordt dan o.a. 
gebruik gemaakt van de Oseretsky-test volgens de 
richtlijnen van Verstappen. Mede op basis van deze uit
slag wordt door de werkgroep bepaald of deze leerling in 
aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling 
en voor welke periode. Na de behandeling komen deze 
kinderen weer na hertest te zijn in bespreking bij dit team. 
De genoemde 32 kinderen zijn dusdanig geselecteerd 
dat bij de eind-evaluatie meerdere Oseretsky-tests hier
van aanwezig waren. 

Vanwege de vragen rondom de bruikbaarheid en weten
schappelijke waarde van de test werd tevens een groep 
dove en een groep horende kinderen getest. De groep 
dove kinderen bestond uit 15 willekeurig gekozen kinde
ren (8 jongens en 7 meisjes) van 4 tot en met 7 jaar. Al 
deze kinderen zijn niet in de werkgroep motoriek van
wege motorische problemen ter sprake gekomen. De 
groep horende kinderen bestond uit 8 jongens en 8 
meisjes van 4 tot en met 7 jaar. Deze kinderen komen uit 



yezinnen waarvan we vermoeden dat het socio-econo-
^isch nivo hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. 

1-3. De onderzoeksmethode 
per leerling werden 2 berekeningen uitgevoerd. Een 
score over het totaal en een score per subtest. 
D e test bestaat uit 6 opdrachten per leeftijdsjaar. Per 
subtest-categorie dus steeds één per jaar. 
Veel opdrachten moeten zowel links als rechts uitge
voerd worden. We krijgen zo per opdracht de volgende 
sturingsmogelijkheden: +, - en ±. Dit laatste kan bete
kenen: de opdracht is noch fout, noch geheel goed; of 
inks wel goed en rechts niet; of omgekeerd. In tegenstel-

lln9 tot Verstappen wordt geen basisleeftijd vastgesteld 
waarboven de + en - geteld worden. Alle opdrachten 
Werden afgenomen en gescoord. Indien mocht blijken 
dat de rangorde van de opdrachten niet goed is. wordt zo 
'en onrechte goed beoordelen van opdrachten ver
deden. Dit laatste is wel het geval als men uitgaat van 
een basisleeftijd. Men rekent dan alle opdrachten daar
onder als goed. 
v°or elk goed gescoorde opdracht krijgt het kind een 
score die uitgedrukt wordt in maanden. 
voor de totaalscore betekent'+': y6 x 12 maanden = 2 
baanden. 
Voor de score per subcategorie betekent'+': 12 maan
den. 
Per opdracht links '+', rechts '-': 6 maanden. 
°oor aan het eind van de test alle maanden op te tellen 
wordt de motorische leeftijd van het kind vastgesteld. 

*• De onderzoeksresultaten 

2-1 • De totale motorische ontwikkelingsleeftiid bij de ex
perimentele en de controle-groepen dove en horende 
kinderen 
per kind werd de motorische ontwikkelingsleeftijd bere
kend en werd genoteerd hoeveel maanden een kind 
voor of achter lag op zijn kalenderleeftijd. Per leeftijds
groep werd berekend hoeveel de kinderen gemiddeld 
v°or of achter waren, en tevens werd de laagste en de 
hoogste score genoteerd. Dit laatste om een indruk te 
krijgen hoe ver deze scores uit elkaar lagen. We krijgen 
2o het volgende beeld. 

experimenteel behandelde groep dove kinderen 

eftijd 

jaar 
laar 
laar 
jaar 

aantal 

12 
8 
8 
4 

gemiddelde aantal 
maanden voor of achter 

- 9 maanden 
- 12 maanden 
- 17 maanden 
- 21 maanden 

spreiding in 
maanden 

- 23 tot + 8 
- 28 tot + 2 
- 33 tot - 7 
- 37 tot - 2 

Tabel ;. De gemiddelde motorische ontwikkelingsleel-
''/ö per leeftijdsgroep uitgedrukt in het aantal maanden 
voor (+) ol achter (-) in relatie tot de kalenderleeltiid. 

Ongeacht de vraag of de motorische ontwikkelingsleef
tijd volgens deze test juist is. valt het grote verschil tus
sen de horende en de dove kinderen op. Volgens de 
normen van Verstappen liggen gemiddeld per leeftijds
groep alle groepen dove kinderen achter, en alle ho
rende kinderen per leeftijdsgroep vóór op hun kalender-
leeftijd. 
De onderzochte groepen kinderen zijn allerminst repre
sentatief voor de dove en horende kinderen. We hebben 
al gewezen op de selectie horende kinderen en het 
beperkte aantal. Dit resultaat komt echter wel overeen 
met het onderzoek van Wiegersma (1979)6 die bij een 
grotere groep dove en slechthorende kinderen even
eens motorische ontwikkelingsachterstanden vond. Dit 
onderzoek geeft eveneens aanwijzingen dat dove kinde
ren als groep met betrekking tot hun motorische ontwik
keling een at-risk groep vormen. 
In de controle-groep dove kinderen is de achterstand 
gering. Gezien de spreiding van de resultaten kan men 
echter wel stellen dat een aantal dove kinderen uit de 
controle-groep binnen de testuitslagen van de experi
mentele groep vallen. 
Conclusies uit deze vergelijking: 
1. Het selectie-beleid voor kinderen van de fysiothera
pie verdient nadere bezinning. 
2. Voorlichting over de motorische ontwikkelingsaspec
ten bij een dergelijke at-risk groep verdient extra aan
dacht. 

2.2. De motorische ontwikkeling per categorie 

We verdelen de 6 subtests in 2 categorieën. De eerste 
categorie omvat de eerste drie subtests. Deze subtests 
zouden op grond van spierkracht en evoluatie van de 
spiertonus met name de mogelijkheden tot bewegen 
meten. In de laatste drie subtests wordt meer de efficiën
tie en de differentiatie van de beweging gemeten. 
Kunnen de bewegingen snel en efficiënt en zonder veel 
bijbewegingen verlopen9 

In tabel 2 en 3 wordt de gemiddelde achterstand per 
leeftijdsgroep en per subtest weergegeven. Gezien het 
kleine aantal kinderen kunnen gemiddelden hier soms 
een wat vertekend beeld geven. Eén slechte leerling 
heeft reeds veel invloed op het gemiddelde. 

controle-groep dove kinderen 

4 jaar 
5 jaar 
6 jaar 
7 jaar 

4 jaar 
5 jaar 
6 jaar 
7 jaar 

4 
5 
4 
2 

controle 

8 
1 
5 
2 

- 1 maand 
- 11 maanden 
- 10 maanden 
- 7 maanden 

- 17 tot + 8 
- 22 tot - 4 
- 25 tot + 5 
- 8 tot - 7 

-groep horende kinderen 

+ 12 maanden 
+ 9 maanden 
+14 maanden 
+ 5 maanden 

+ 4 tot + 20 

+ 6 tot + 25 
- 3 tot + 13 
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• subtest 1, algemene statische coördinatie 
(range -3 tot -53) 

A subtest 2, dynamische coördinatie handen 
(range -3 tot -65) 

• subtest 3. algemene dynamische coördinatie 
(range -42 tot+31) 

Tabel 2. De gemiddelde motorische achterstand in 
maanden per leeftijdsgroep en per subtest van de 32 
behandelde dove kinderen. 

Uit deze grafieken blijkt dat de subtest algemene dyna
mische coördinatie relatief het minst achter is. De sub-
test snelheid van bewegen vormt, met uitzondering van 
de 7-jarigen. de moeilijkste test. Hier vinden we de 
meeste achterstanden. 

2.3. Effecten van de tysiotherapeutische behandeling 
en stimulering in groep en klas 

2.3.1. Effecten op de totale motorische ontwikkeling 
Alle kinderen van de experimentele groep werden na 
verloop van ± 1 jaar met de Oseretsky-test hertest. In 
deze tussentijd kregen de kinderen gemiddeld 30 x fysio
therapie van ± 30 minuten per behandeling. Daarnaast 
kregen alle kinderen een schrift mee naar het internaat 
of de klas. waarin beschreven werd met welke oefe
ningen de fysiotherapeut bezig was. Tevens was er over
leg tussen fysiotherapeut, klas en groep. 
Een vergelijking van de totale gemiddelde motorische 
achterstand bij de eerste en tweede test levert het on
derstaand beeld op (tabel 4). 

- 30 maanden 

- 25 maanden 

- 20 maanden 

- 15 maanden 

- 10 maanden 

- 5 maanden 

0 maanden 
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4 |aar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 

o subtest 4, snelheid van bewegen (range -6 tot -66) 
n subtest 5, gelijktijdig bewegen (range +18 tot -54) 
^ subtest 6, dissociatie samengestelde bewegingen 

(range+19 tot -65) 

Tabel 3. De gemiddelde motorische achterstand in 
maanden per leeftijdsgroep en per subtest van de 32 
behandelde dove kinderen. 

Conclusie 
Uit deze tabel blijkt dat de motorische achterstand wordt 
bevestigd. Bij de jongere kinderen blijft de achterstand 
iets geringer als bij de oudere kinderen. 
Wat is nu het effect van de tysiotherapeutische behande
ling? Het is de vraag of een hertest hiervoor een goede 
graadmeter is. Er gebeuren mogelijk veel andere zaken 
die niet met deze test gemeten kunnen worden. De ach
terstand wordt volgens de test niet veel groter. Een der
gelijk onderzoeksresultaat vind je bij kinderen met spe
cifieke funktie-ontwikkelingsachterstanden of leermoei
lijkheden wel meer. Extra hulp of remedial teaching, 
speciaal onderwijs heeft vaak geen inhaaleffect tot ge
volg. De achterstanden blijven, maar worden niet groter. 
Belangrijk om te weten is echter het feit dat het gelijk 
blijven van de motorische achterstand in feite een moto
rische vooruitgang betekent. Namelijk een motorische 
achterstand van b.v. 3 jaar voor een 5-jarig kind is een 
veel uitgesprokener achterstand dan een motorische 
achterstand van 3 jaar voor een 10-jarig kind. Een blij
vende motorische achterstand van b.v. 3 jaar zal bij 15-

leeftijd aantal 
bij 1e test kinderen 

gemiddelde motorische 
achterstand in mnd. 

bij 1e test 

gemiddelde motorische 
achterstand in mnd. 

bij 2e test 
gemiddelde trainingstijd 

tussen de 1 e en de 2e test 

4 jaar 
5 jaar 
6 jaar 
7 jaar 

12 

4 

9 maanden 
12 maanden 
17 maanden 
21 maanden 

9 maanden 
14 maanden 
22 maanden 
30 maanden 

14 maanden 
12 maanden 
15 maanden 
13 maanden 

Tabel 4. De gemiddelde motorische achterstand gemeten volgens de Oseretsky-test bij de 1e en 2e meting bij de 
experimentele groep dove kinderen. 
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of 20-jarige leeftijd niet duidelijk verschillend zijn van 
'eeftijdsgenoten. 

2-3.2. Effecten op de diverse motorische onderdelen 
'n tabel 5 wordt de gemiddelde motorische vooruitgang 
vermeld tussen de afname van de eerste en tweede test 
Per onderdeel van de Oseretsky-test. Voor de duidelijk
heid staat in de derde kolom de tijd die gemiddeld ver
streek tussen de 1 e en 2e test. Een negatief getal bete
kent dat gemiddeld genomen een achteruitgang van de 
motorische leeftijd van de eerste ten opzichte van de 
tweede test gemeten is. De omcirkelde getallen geven 
aan dat de achterstand bij de 2e meting relatief kleiner 
9eworden is. 

gemid. 
aantal trainings-

leeftijd kkn. tijd a.s.c. d.c.h. a.d.c. s.b. g.b. d.b. 

4 jaar 
5 jaar 
6 jaar 
7 jaar 

12 

4 

14 mnd. 
12 mnd. 
15 mnd. 
13 mnd. 

30>^22J 11 4 
0 1 0 7 12 

2JD 15 (|T) 9 
9 - 9 3 - 4 

a'S.c. = algemene statische coördinatie 
d.c.h. = dynamische coördinatie handen 
ad.c. = algemene dynamische coördinatie 
s-b. = snelheid van bewegen 
9b. = gelijktijdig bewegen 
d.b. = dynamisch bewegen 

Tabel 5. Gemiddelde motorische vooruitgang. 

°e algemene statische coördinatie van deze dove kin
deren had bi] de eerste meting al een forse achterstand. 
Bij iedere leeftijdsgroep is deze achterstand gelijk of 
groter geworden. We zitten hier bij deze groep kinderen 
waarschijnlijk met een aangeboren deficiëntie. De ach
terstand is blijvend. Fysiotherapeutische behandeling 
dient alle mogelijkheden voor het optimaal te bereiken 
resultaat te mobiliseren. Bij de subtest 'dynamische 
coördinatie handen' zien we dat de oudste leeftijds
groepen iets van hun achterstand inhalen. Het waren wel 
iuist deze leeftijdsgroepen die bij de eerste test hier het 
meeste achter lagen. Bij alle leeftijdsgroepen blijft een 
behoorlijke achterstand. De subtest 'algemene dynami
sche coördinatie' vertoont bij de eerste afname ge
middeld de geringste achterstand (zie tabel 2). In drie 
van de vier leeftijdsgroepen zien we dat er met fysiothe
rapeutische behandeling sneller vooruitgang wordt ge
boekt dan volgens de testnormen. Deze subtest meet 
een belangrijk aspect van de algemene motorische red
zaamheid en vaardigheid. De subtests die het rende
ment differentiatie van de motoriek meten, laten bij de 
hertest vooruitgang zien. Deze vorderingen blijken ge
middeld trager te verlopen in vergelijking met het nor
male ontwikkelingstempo. 

Conclusie 
Het houdingsevenwicht blijft bij doven een moeilijke 
zaak. De trainingseffecten zijn hier ook het geringst. 

De algemene dynamische coördinatie lijkt het best 
trainbaar. Hier worden achterstanden die toch al relatief 
gering waren enigszins ingehaald. 
De overige subtests laten absoluut wel vorderingen zien, 
relatief wordt de achterstand iets groter. 

2.3.3. Analyse van de Oseretsky-test 
Tijdens het werken met de Oseretsky-test deed zich de 
vraag voor of de reeks items goed gerangschikt waren in 
moeilijkheid. We hebben daarom gekeken hoe groot het 
percentage van de experimentele groep dove kinderen 
was die resp. items goed/fout scoorde. We komen zo tot 
het volgende overzicht. 

a.s.c. d.c.h. a.d.c. s.b. g-b. d.b. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

97 
81 
88 
16 
13 
3 
0 
0 
0 
0 

100 
72 
53 
47 
16 
3 
0 
0 
0 
0 

97 
91 
72 
66 
34 
31 
19 
6 
3 
3 

91 
66 
38 
25 
19 
6 
0 
0 
0 
0 

63 
41 

6 
3 
3 
3 
0 
0 

38 
53 
44 
16 
3 
3 
3 
0 

Tabel 6. Analyse Oseretsky-test getrainde dove kinde
ren, 1e test. 

a.s.c. d.c.h. a.d.c. s.b. g-b. d.b. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

100 
100 
100 
44 
28 
3 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
72 
72 
50 
22 
6 
3 
0 
0 

100 
100 
97 
94 
56 
53 
47 
19 
9 
6 

100 
94 
81 
47 
28 
6 
3 
0 
0 
0 

--
--
84 
69 
31 
9 
13 
6 
0 
0 

--
— 
59 
72 
59 
3 
0 
0 
0 
0 

Tabel 7. Analyse Oseretsky-test getrainde dove kinde
ren, 2e test. 

Conclusie 
De rangorde in moeilijkheid klopt bijna overal, zowel bij 
de eerste als bij de tweede test. We vinden steeds een 
dalende reeks goede antwoorden. Hierop is één uitzon
dering. Bij de subtest dynamisch bewegen lijkt het item 
voor 5-jarigen gemakkelijker dan het item voor 4-jangen. 
Dit is zowel bij de eerste als bij de tweede test het geval. 
De opbouw van de testreeks voor het houdingseven
wicht is niet geleidelijk. Er is een te grote overgang van 4 
naar 5 jaar. De eerste items van 4 jaar zijn relatief makke
lijk en dan komt er ineens een hele reeks moeilijke items. 
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Nawoord 

We zijn ons ervan bewust dat we met dit evaluatief on
derzoek niet veel zeggen over de motoriek van dove 
kinderen. De groep is te klein en vele bekomende fakto-
ren zoals medische problematiek c.q. intelligentiever
schillen, maken het onderzoek onzuiver. Toch blijkt uit dit 
onderzoek, dat bij dove kinderen veelvuldig motorische 
problematiek aanwezig is en dat sensomotonsche trai
ning zeer belangrijk lijkt te zijn. Verdergaand onderzoek 
naar de motorische problemen bij deze dove kinderen 
lijkt gewenst, waarbij dit onderzoek zeker gekoppeld zal 
moeten worden aan de oorzaak van de doofheid. 
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Samenvatting 

Dit artikel beschrijft de evaluatie van de fysiotherapeuti-
sche behandeling van dove kinderen met sensomotore 
retardatie. Het gebruikte test-instrument was de Ose-
retsky-test volgens Verstappen (1979). De testgroep be
stond uit 32 dove normaal intelligente kinderen tussen 3 
en 7 jaar, allen afkomstig van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel. Al deze kinderen werden fysiothe-
rapeutisch behandeld vanwege sensomotore retardatie. 
De Oseretsky-test toonde een gemiddelde motorische 
retardatie van 9 maanden op de leeftijd van 4 jaar. tot een 
gemiddelde retardatie van 21 maanden op de leeftijd van 
7 jaar. 

De controlegroep van de dove kinderen toonde ook een 
gemiddelde retardatie die overeenkwam met de normen 
van Oseretsky. De controlegroep horende kinderen was 
gemiddeld vóór op de leeftijd. 
Na 30 fysiotherapeutische behandelingen, verdeeld 
over een periode van 12 tot 14 maanden, werden de 
kinderen opnieuw getest. De gemiddelde motorische 
retardatie was niet gedaald, maar evenmin toegenomen. 
Als we de resultaten volgens de verschillende sub-cate
gorieën van motorische bekwaamheden analyseren, 
dan zien we dat: 1. het effect van training het minst is in 
de subtest Evenwicht; 2. de grootste vooruitgang wordt 
gescoord in de subtest Algemene dynamische coördina
tie. 
Gezien de kans die dove kinderen lopen motorisch gere-
tardeerd te raken tijdens hun ontwikkeling en het belang 
van deze ontwikkeling voor de algemene handvaar
digheid, is het wenselijk dat er meer onderzoek op dit 
gebied gedaan wordt. 

Houria en Saida 

V. Franken, onderwijzeres Sint-Michielsgestel 

We noemen ze meestal in één adem, Houria en Saida, 
twee dove Marokkaanse zusjes, die bij ons op school zijn 
en in dezelfde klas zitten. 

Het is maandag, Saida komt alleen binnen. Vlot vertelt ze 
(met vingerspelling), dat Houria in het ziekenhuis ligt. Ik 
krijg alle bijzonderheden te horen: wat haar mankeert, 
welke behandeling ze zal krijgen, hoe lang het waar
schijnlijk zal duren, etc. 
De hele week houdt ze me op de hoogte, hoe het met 
haar zieke zusje gaat. 
'Niets bijzonders', zult u zeggen. Voor mij wel, ik besef 
weer eens, wat goed onderwijs vermag! 

Eind 1979 kwamen ze, met nog twee dove broers, in het 
kader van de gezinshereniging naar Nederland. Vier 
doofstomme kinderen, die nog nooit een school bezocht 
hadden, nooit enig onderwijs genoten. De twee jongens 
waren toen 21 en 18 jaar, de meisjes 15 en 10. 
Ze hadden wel een zeer beperkte, in de eigen familie 
ontwikkelde gebarentaal, zeer esoterisch en kultuurge-
bonden. 
Het gebaar voor tomaat was: eerst met de rechter vinger
toppen over de linker-vingernagels wrijven en vervol
gens een bolletje maken met de handen. Dat bolletje gaf 
de vorm aan van de tomaat. De nagels verwezen naar de 
kleur rood. (De Marokkaanse vrouwen maken op Islami
tische feesten hun nagels rood met henna). Het gebaar 
voor zaterdag was het afpellen van een sinaasappel: dan 
was er fruitmarkt in Marokko. 

Vanuit deze gebaren en hun konkrete leefwereld in het 
gezin, werd in augustus 1980 door drie parttime onder
wijsmensen van het Instituut voor Doven in Sint-Mi
chielsgestel, begonnen met het aanleren van de Neder
landse taal. Niet op het instituut, maar in een lokaal van 
een basisschool in hun direkte omgeving, in Zeelst. De 
vier bleven zo bij elkaar, er was ook een intens kontakt 
met hun familie, hun kuituur. Ze komen uit een gezin met 
een enorm warm en harmonieus klimaat, wat een zeer 
grote stimulans voor alle betrokkenen is geweest, om dit 
werk te beginnen. 
Om de taalverwerving sneller te laten verlopen - het 
spreken en liplezen kwamen moeilijk op gang - werd 
overgegaan op vingerspelling. Dit systeem kun je om
schrijven als: 'schrijven in de lucht'. 
Steeds weer werd uitgegaan van hun eigen beleving, er 
werd gewerkt met projekten, b.v. een winkelprojekt, dat 
omvatte: supermarkt, V en D, markt, diverse winkels, 
slager, bakker, boekwinkel, boodschappen doen, geld, 
rekenen, plattegronden etc. 
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Ook het aanvragen en verlengen van verblijfsvergun
ningen, het aanvragen van een uitkering, kwam in die 
eerste tijd aan de orde, situaties waar ze in het dagelijks 
'even mee te maken hadden. 
En zo kon het gebeuren, dat ze na twee jaar onderwijs, de 
woorden uit een taaltest zoals: wip, konijn, kabouter, niet 
kenden (i.t.t. kleine dove kinderen van de voorschool) 
^aar wél woorden als: verblijfsvergunning, sociale 
dienst, paspoort, stempel etc. 
°at kultuurgebonden testen weinig zeggen van deze 
'eerlingen, zal ook voor veel andere buitenlandse kinde
ren wel op gaan' 

^a afloop van deze twee jaar, waren Houria en Saida zo 
ver, dat ze in augustus '82 opgenomen konden worden in 
een apart klasje op Eikenheuvel. Han Alferink, een van 
de werkers van het eerste uur, was hun klasseleerkracht. 
Een jaar later kwamen er nog twee andere leerlingen bij, 
net werd toen een normale klas voor deze afdeling. 
De jongens konden na één jaar arbeidsvoorbereiding op 
de L.T.S. in Sint-Michielsgestel, geplaatst worden op de 
Ergon-bedrijven in Eindhoven. De meisjes kwamen op 
net L.H.N.O. en zitten nu in de eerste klas van de boven
bouw. 
Het zijn prettige leerlingen, zeer gemotiveerd en leergie-
ri9. waar je als lerares ontzettend veel aan kwijt kunt, 
maar die ons door hun manier van leven ook heel veel 
'eren. De leerkrachten die hen de eerste jaren opvingen 
9aven dit zo weer: 'Zij zijn in hun omgang met elkaar en 
,en opzichte van ons veel socialer, veel warmer dan wij'. 
En: 'Dankzij deze dove Marokkaanse kinderen heb ik 
weer gezien, wat voor elkaar zorgen betekent'. 

Ondertussen is Houria weer beter en om u enig idee te 
geven uit welk isolement deze kinderen gehaald zijn, heb 
'k ze gevraagd iets op te schrijven over school en het 
verschil tussen Nederland en Marokko. 
Het resultaat vindt u hieronder, expres niet gekorngeerd 
°m een duidelijk beeld te geven van wat ze nu kunnen. 

^e verslag over de school (door Houria) 

'n 1980 waren wij een nieuwe school in Zeelst. Toen wij 
wisten niet. Dat is vreemd! 
Wij kunnen niet liplezen, taal, vingerspellen en praten. 
Wij moeten veel oefenen en veel leren gewerkt. Wij 
kunnen goed taal en vingerspellen. Wij gaan in 1982 
naar Eikenheuvel gekomen. En kwamen we ook naar de 
E-H.N.O. Wij vinden heel erg blij, dat we weer op Eiken-
neuvel en L.H.N.O. gekomen. 
Wij kregen met leerlingen in de klas bij Han. Han geeft 
°ns les gegeven. Wij vinden het heel taal en leren leuk 
gewerkt. 
Wij willen graag leren. 
Hoe we weten alles. 
Wij kunnen met leerlingen mee te spelen of praten. Wij 
vinden heel erg leuk over T.W.V. (textiele werkvormen) 
kookles, typles en talen. Ik heb een T.W.V. en kookles 
9emakkelijk dan taal. Dat is zo niet moeilijkheid. Ik soms 
zo moeilijke taal. 
Maar ik vind het erg leuk. Omdat ik zo al 21 jaar ben. 

Saida heeft gemakkelijke taal dan mij. Zij is zo vlugger 
dan mij. 

Verslag over: Verschil de tussen Nederland en Marokko 
(door Saida) 

In 1979 verhuisden we naar Nederland. 
We vonden toen erg vreemde leven. 
We konden toen niks zelfstandig. We konden niks lezen 
en schrijven, omdat in Marokko geen dove-school heeft. 
We zijn nu al gewend aan aanpassen in Nederland. We 
kunnen nu wel alles zelfstandig. 
Ik zal iets vertellen, waarom we moeten aanpassen in 
Nederland: De vrouwen in Marokko dragen gewoonte 
sluiers aan. De vrouwen in Nederland hoeven geen slui
ers aan dragen. De meisjes uit de dorpen gaan bijna niet 
naar school en werken. Ze moeten thuis om te werken 
blijven. De meisjes in Nederland zijn precies zich aan
passen als de mensen uit Nederland. De moeders 
mogen zelf boodschappen doen als haar man werk of 
weg gaat. Ze mogen naar de cursus en lessen of zo 
De moeders in Marokko blijven hele dag thuis moeten. 
Wat vind u verschil tussen Marokko en Nederland? 

U ziet het: Houria heeft het goed door, dat haar jongere 
zusje vlugger vooruitgaat. Die heeft dan ook haar leeftijd 
mee! Maar ze is dolgelukkig met alles wat ze zelf kan en 
dat is veel, vooral bij de praktische vakken, en dit wordt 
thuis zeer gewaardeerd. De meisjes menen ook wat ze 
zeggen! Hoewel ze toch 11 respektievelijk 16 jaar lang in 
hun moedertaal (dit is hun esoterische gebarentaal) ge
dacht en gekommuniceerd hebben, hebben ze deze taal 
na 41/2 jaar onderwijs helemaal opzij gezet. Thuis maken 
ze nog wel gebaren, omdat voor sommige familieleden 
kommunikatie in het Nederlands moeilijk is. 
Maar op school zien we Saida nooit meer een gebaar 
maken, ook niet in gesprek met haar zusje. Ze drukt zich 
helemaal in onze spreektaal, d.m.v. vingerspelling, uit. 
Ook proberen ze beiden steeds meer te gaan spreken, 
maar dat zal wel altijd moeilijk blijven. 

De verslagjes zijn ondertussen samen met de leerlingen 
taalkundig verbeterd en ze hebben er beiden weer iets 
bijgeleerd. 
Zo gaan we fijn nog een poosje door1 
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Doven en dramatische 
vorming 

Jet Dijkshoorn en Anne Wibaut 

Dit artikel gaat over het belang van d.v. (d.v. = dramati
sche vorming) voor dove kinderen. Wij denken dat de 
bijdrage, die door middel van dramatische vorming ge
geven kan worden aan de ontwikkeling van auditief ge
handicapten, tot op heden onderschat is. 
De interesse voor het vak dramatische vorming op 
scholen voor dove en slechthorende kinderen begint te 
groeien, maar wij staan aan het begin van een ontwikke
ling. Men raakt, ook in het buitenland, steeds meer over
tuigd van het belang van dramatische vorming voor dove 
kinderen. Nodig is echter dat er nu meer ervaring, kennis 
en bekendheid met het vak komt. 

Doofheid blijkt een enorme handicap te zijn. Het heeft 
ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van een kind 
op velerlei gebieden. Zo kunnen er problemen ontstaan 
op het cognitieve, het sociaal-emotionele en het per
soonlijke vlak. Wij denken dat d.v. op deze gebieden 
stimulerend in de ontwikkeling van het dove kind kan 
werken. Bij d.v. wordt aandacht geschonken aan de 
ontwikkeling van de verbale en lichamelijke uitdruk-
kingsvaardigheden en aan de sociale en emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. 

Enkele doelstellingen van het vak d.v. zijn: 
- het leren van spelvaardigheden en uitdrukkingsvaar-
digheden; 
- het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals sa
menwerken, leren rekening houden met elkaar, elkaar 
vertrouwen, verkennen van het eigen gedrag, het effect 
daarvan op anderen en improviseren; 
- de durf zichzelf te presenteren. 

Wij zullen deze doelstellingen nu nader uitwerken m.b.t. 
de waarde die zij hebben voor de ontwikkeling van dove 
kinderen. 

1. Gesproken taal is niet de natuurlijke taal voor een 
doof kind. Het moet het spreken thuis en later op school 
met erg veel moeite aanleren. Een horend kind vangt de 
hele dag gesproken taal op. Dit komt niet alleen de 
taalontwikkeling ten goede, maar levert hem ook een 
enorme hoeveelheid informatie op over de wereld om 
hem heen. Het dove kind mist al die informatie die het 
horende kind als vanzelf oppikt. Het kan zo lastig en 
moeilijk zijn hem of haar iets uit te leggen en het kost 
zoveel tijd dat dit vaak achterwege blijft. Een gevolg 
hiervan is dat dagelijkse ervaringen voor het dove kind 
vaak verbrokkelde beelden blijven. De structuur en sa
menhang blijven het kind onduidelijk, de ervaringen blij-
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ven los van elkaar staan. Dove kinderen hebben meer 
oefening nodig in het onderkennen van samenhangen. 
Het zien van samenhang en het aanbrengen van structu
ren is een belangrijke component van de cognitieve 
ontwikkeling, die bij het dove kind weinig gestimuleerd 
wordt. 
Bij dramatische vorming zijn kinderen zelf bezig een 
verhaal op te bouwen en er structuur in aan te brengen. 
Het kind begint te begrijpen, door in spel zélf te doen. Bij 
het maken van b.v. toneelstukjes rond dagelijkse the
ma's, kunnen ze de informatie die ze hebben ordenen en 
kunnen ze, door de inbreng van anderen, nieuwe dingen 
leren. 
Bovendien worden zowel de lichamelijke als de verbale 
uitdrukkingsvaardigheden ontwikkeld in het spel. De 
dove heeft er, net als ieder mens, recht op op welke 
manier dan ook zijn gedachten en gevoelens tot uitdruk
king te brengen. Het dove kind heeft er veel baat bij als 
het zich bewust wordt van de zeggingskracht van het 
lichaam. Het visueel maken van intenties en gevoelens 
door middel van lichaamsbewegingen en -houdingen is 
iets wat voor doven erg belangrijk is. 

2. Rondom het dove kind komen, door communicatie
stoornissen, veel misverstanden en onbegrip voor. Door
dat hem weinig wordt uitgelegd, voelt het dove kind zich 
vaak buitengesloten. 
Ook het contact met horende leeftijdgenootjes verloopt 
moeizaam. Binnen de bescherming van de dovenschool 
is er vaak weinig contact met de buitenwereld, en zo 
minder gelegenheid om kennis van dagelijkse dingen en 
inzicht in de sociale werkelijkheid op te doen. Dit kan 
leiden tot problemen bij het oplossen van conflicten en in 
de dagelijkse omgang met anderen. 
Dove kinderen hebben vaak niet voldoende geleerd wat 
er van hen verwacht wordt en waarom, of hoe ze op 
aanvaardbare wijze hun wensen en behoeften ingewil
ligd krijgen. Ze zijn te weinig weerbaar in deze maat
schappij. Door de eindeloze reeksen van communicatie
stoornissen, vertrouwen doven hun omgeving vaak niet, 
omdat ze hem niet begrijpen. Door al dit falen en al deze 
frustraties zijn doven geneigd zich in hun eigen beperkte 
leefwereld op te sluiten. 
In de d.v.-lessen kan het oefenen van de sociale vaar
digheden uitstekend aan bod komen. D.v. vindt altijd in 
een groep plaats. Samenwerken is een onontkoombaar 
gegeven. De samenwerking bevordert het leren omgaan 
met zichzelf en anderen. Binnen spelopdrachten kunnen 
de kinderen experimenteren op het gebied van commu
nicatie. Ze zullen daarbij mogelijkheden ontdekken om 
zich in de samenleving vrijer te bewegen en om zich 
beter uit te drukken. 
Daarnaast wordt er een appèl gedaan op de fantasie en 
de verbeeldingskracht van een kind. Het kind leert crea
tief vorm geven aan eigen ideeën en leert improviseren. 
Vooral voor dove kinderen is dit een belangrijke vaar
digheid, omdat zij, als gevolg van de moeizaam verlo
pende communicatie, vaak in lastige situaties terecht 
komen. 

3. Het beeld dat doven van de eigen groep hebben is 



overwegend negatief: de horenden weten altijd alles be
ter! Aan het dove kind worden eisen gesteld vanuit een 
horende wereld. Er wordt niet uitgegaan van het doof-
2iJn. Doofheid wordt door horenden vaak niet (h)erkend 
ei"i geaccepteerd. Dove kinderen krijgen dikwijls te horen 
dat ze dingen niet goed doen. Het gevolg is dat het kind 
zichzelf negatief gaat waarderen, 
uitgangspunt van de lessen d.v. is het kind zelf; wat het 
wèl kan. D.v. is gericht op het eigene van het individu. 
Speciaal de presentatie van een spel is voor dove kinde
ren een belangrijk onderdeel van de lessen d.v. Het 
bevordert de acceptatie van zichzelf en de durf zich te 
'aten zien. 

Dove kinderen ontwikkelen zich anders. De beleving van 
de werkelijkheid van een dove is anders dan die van een 
horende. Doven hebben een eigen identiteit. Deze posi
tief te waarderen en doofheid te accepteren is van be
lang voor de emancipatie van doven. 
Met d.v. reiken wij hen een middel bij uitstek aan om zélf 
vorm te geven aan deze eigen identiteit en om hun eigen 
cultuur op te gaan bouwen. 

Amsterdam, mei 1985 

Logopedie en Foniatrie 

januari 1986 
Joline Everwijn, lid van de redaktie 

1- M.F.J.G. van Wijmen, Spraakles en doofheid 
Een verslag van lessen logopedie aan een 21 -jarige 
dove vrouw die haar uitspraak wilde verbeteren. Oefen-
Punten en ervaringen worden vermeld. 

2. M. Breeuwer, Spraakafzien aangevuld met auditieve 
informatie 
Het artikel behandelt een onderzoek naar effektiviteit 
van aanvullende informatie in kombinatie met spraakaf
zien op verstaanbaarheid bij doven. 

3. L. de Vries, Grafische oefengang voor verbale apraxie 
Schrifttaai als gekozen invalshoek om iemand met een 
globale afasie te behandelen. Er wordt gebruik gemaakt 
van een mondbeeldkaart om de artikulatieplaats van 
medeklinkers aan te geven. 

4 H.F.M. Peters en L. Boves, Subglottale drukopbouw in 
bloeiende spraak bij stotteraars 
Bij de 'Berichten' wordt melding gedaan van een nieuw 
Auditief Taalbegripsprogramma. 

Symposion 'Het nut van het 
V.B.O. aan dove, slechthoren
de en spraak-Aaalgestoorde 
kinderen in verleden, heden 
en toekomst' 

Amsterdam 7 juni 1985 

Th. Kortekaas en B. Hofman 

Dit symposion werd gecombineerd met het afscheid van 
de heer L.J. Pille als hoofd aan de A.G. Bellschool te 
Amsterdam. 

In Amsterdam kwam de tram niet door de plassen. Hier
door vond de opening van het symposion wat aan de late 
kant plaats. Eén kop koffie zonder aanvullende troost 
moest het wachten in een slechtverwarmde zaal zo aan
genaam mogelijk maken. 

Na de opening krijgt de oud-leerling ft van Schagen het 
woord. Hij spreekt over zijn ervaringen als leerling van de 
Prof. H. Burgerschool uit welke later de A.G. Bellschool 
voor V.B.O. is voortgekomen. Gedurende de lagere 
school-periode wordt hij voorbereid door de heer Gren
del op de M.U.L.O.-opleiding. In die tijd wordt M.U.L.O. in 
vijf jaar gedaan. Er waren toen vier leerkrachten die les 
gaven in de verschillende vakken. Een van deze vier was 
de heer Pille. 

Destijds zat de heer van Schagen met drie a vier leer
lingen in een klas. Later zijn dit er meer geworden. Aan
sluitend vertelt de heer van Schagen over zijn schoolver
laten en de intrede in de maatschappij. 
Als corrector kwam hij bij de krant. Dit werk doet hij nog 
steeds. Hij zegt op de Burgerschool een fantastische 
jeugd te hebben gehad, ook op de M.U.L.O., de huidige 
A.G. Bellschool. In 1965 werd de A.G. Bellschool als 
zelfstandig VBO. gesticht. 

J. Greefhorst, hoofd V.B.O., Nijmegen. 
De heer Greefhorst stelt zich voor als hoofd van een 
V.B.O.-school voor slechthorenden en kinderen met 
spraak-taalproblemen. Hij beschouwt heden en toe
komst. Het uitgangspunt van zijn betoog betreft de I.O.-
wet van 1920. Hij merkt op dat het (V).B.O. dezelfde 
vakken dient te onderwijzen zoals die in de reguliere 
evenknie worden gegeven met dit verschil dat er ortho
pedagogische, remediërende, probleembegeleidende 
en emancipatorische uitgangspunten bij komen. Hij 
noemt de sociale-, manuele-, expressieve vaardigheden 
en attituden binnen het kader van een therapeutisch 
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klimaat. Daarnaast de typen onderwijs naar welke V.B.O.-
leerlingen kunnen doorstromen t.w. A.V.O.. M.B.O., 
K.M.B.O. en de arbeidsmarkt. 
Middels een retorische vraag probeert de heer Greef-
horst te komen tot het specifieke element in het ge
noemde VBO. 
De kleine klassen? Het multidisciplinair handelen? De 
samenwerking met de centra? Hij concludeert dat niet 
één van deze dingen/aspecten afzonderlijk verantwoor
delijk is voor het specifieke element, maar dat het geheel 
van voorzieningen en medewerkers de zaak gestalte 
geven. Dit is uniek en dit unieke wordt z.i. veroorzaakt 
door de hulpvraag van de leerlingen. 
In de toekomst zullen er op het niveau van voorzieningen 
in de scholen èn in de maatschappij verbeteringen moe
ten worden tot stand gebracht. 
Terloops vermeldt G. dat er S.H.-scholen voor VS.O. in 
Nederland zijn bijgekomen. Er zijn er nu acht. 
Verbeteringen die hij ziet voor de toekomst: 
- Verdergaande samenwerking met het L.B.O. 
- Beroepsopleidingen in symbiosevorm 
- AVO. op V.S.O. met gelijk gewaardeerde examens en 
diploma's 
- Ambulante begeleiding voor K.M.B.O., M.B.O., H.B.O. 
- Differentiatiemogelijkheden uitbreiden 
- Verbeteringen in de formatiemogelijkheden binnen de 
V.S.O.-scholen. 
Leerlingen zitten niet voor niets op deze scholen. Binnen 
het onderwijs aan het V.S.O. wordt er gestreefd naar het 
bereiken van een sfeer waarbinnen de leerling zoveel 
mogelijk zichzelf kan zijn. 
Greefhorst besluit zich af te vragen of de slechthorende 
leerling in het reguliere V.O. kan halen wat hij/zij in het 
V.S.O. haalt. 

L.M. Stevens, prof. dr., R.U. Utrecht. 
Bij het overheidsbeleid met betrekking tot het B.O. is het 
van belang dat er een goede probleemformulering op 
tafel komt. Vanuit de praktijk moeten we voor onze cate
gorie gehandicapten tot een goede probleemformule
ring komen om het beleid van de overheid optimaal de 
kans te geven aansluiting te vinden. Dat de overheid 
vindingrijk en kordaat is in de uitvoering van bezui
nigingen op posten, heeft S. niet gekozen als uitgangs
punt van zijn rede. Hij wil spreken over de niet-materiële 
voorzieningen, de inhouden. Deze worden door de over
heid met omzichtigheid en voorzichtigheid benaderd. De 
probleemformulering is een zaak van de deskundigen, 
niet die van de overheid. Het gaat om de ouders, de 
leerlingen, de leerkrachten, de begeleiders. Gespreks
partners van de overheid zijn de Arbo, Appo en andere 
adviesraden. De overheid bemoeit zich dus niet direct 
met ons werk. De toelatingscommissie bi|voorbeeld is 
wettelijk voorgeschreven. Zi] dient te zoeken naar het 
antwoord op de vraag: 'In welke risicocategorie past dit 
aangemelde kind?' Een dergelijke opstelling komt voort 
uit het medisch model. 

Het ontstaan en bestaan van onze scholen is gebaseerd 
op de vaststelling van een medische risicocategorie. Het 
doen van screeningsonderzoek (audiometreren) is niet 

het moeilijkst denkbare, maar het is redelijk objectief als 
basisgegeven voor een argumentatie. Een sensorische 
handicap echter is meer dan een vaststelling van de 
mate van uitval. In het niet zo verre verleden bepaalde 
het audiogram van de aankomende leerling de beslis
sing rond zijn toelating of afwijzing. Met deze beslissing 
werd de gehandicapte ondergebracht in een medische 
risicocategorie. Dit 'categorie-stempel' bleek in de 
meeste gevallen onherroepbaar, terwijl men, ook toen, 
toch moet hebben geweten dat de ontwikkeling van de 
mens, dus ook die van de gehandicapte mens, relatief 
onvoorspelbaar is. De verwachting van de ontwikkeling 
omvat meer dan de vaststelling van de mate van louter 
fysiek bepaald sensorisch functioneren. Het uitspreken 
van een voorspelling op grond van gegevens binnen 
langs de smalle weg verkregen belijnde tolerantiegren
zen is daarom niet juist. Derhalve dienen wij de risicoca
tegoriediagnoses te verlaten. Dit geldt niet in de laatste 
plaats voor de auditief gehandicapte; hoe verleidelijk 
objectief het audiogram als argument ook kan worden 
aangevoerd! 
Het diagnose-therapiemodel moet worden ingeruild voor 
het vraag-antwoord model, het pedagogisch model of 
het pedagogisch-interventiemodel. Helaas vinden we 
een benadering tegen de achtergrond van dit perspec
tief nog niet overal terug binnen het functioneren van 
toelatingscommissies. 
De overheid zal daarom de nadruk moeten leggen op 
handelingsplannen. Onderwijs en opvoeding staan cen
traal in de school; niet de tests en hun uitslagen. We 
kunnen stellen dat de overheid met een dergelijke aan
pak bij de tijd is. Veel bekwaamheid en aanpakbe-
reidheid veronderstelt zij dan bij de leerkrachten. Coör
dinatie en bundeling van deze know-how zou door de 
leden van bi|voorbeeld een toelatingscommissie kunnen 
plaatsvinden. Tenslotte hebben zij langer gestudeerd! 
Helaas, zij staan ontkracht bij het verlenen van hulp. 
Actief bezigzijn met leerkrachten problemen te formule
ren gebeurt nog niet zo lang. Meestal neemt de school
psycholoog of een orthopedagoog deze taak op zich. 
Om reële mogelijkheden te scheppen heeft de overheid 
testassitenturen ingesteld. De psycholoog en de ortho
pedagoog verliezen op deze manier hun routineuze werk 
en de overheid bezuinigt ermee. (Een testassistent is 
goedkoper dan een extra psycholoog.) 
Het instrumentarium van de wetenschappelijke onder
zoeker wordt gekenmerkt door het betrouwbaarheidscri-
terium. Hieraan hebben ouders en leerkrachten geen 
behoefte. Bij hen bestaat wel een behoefte aan betrouw
bare onderwijsadviezen. 
De overheid ziet nu in dat het gaat om het handelen zelf. 
Een bijkomstig opwekkend feit is hierbij de bezuiniging 
die wordt opgeleverd (testassistent i.p.v. psycholoog). 
Stevens meent dat de opleiding van de leerkrachten en 
de begeleiders onjuist gescheiden plaatsvindt. De over
heid heeft een belangrijke taak bij de doorbraak naar een 
zuivere afstemming. 
Problemen waarmee de overheid kampt: 
De snelle uitbreiding van het V.B.O. 
De integratie in het regulier onderwijs (mainstreaming). 
De criteria voor de formaties, de schalen. 
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- De snelle uitbreiding van het V.B.O. wil de overheid 
niet. Daarom heeft zij maatregelen genomen die ons 
bekend zijn. Wij zijn voldoende overtuigd van het be
staansrecht en de uitbreiding van het V.B.O., maar wij 
hebben niet de beschikking over gegevens die genoeg 
overtuigingskracht bezitten de uitvoering van deze maat
regelen tegen te gaan. 
- De overheid blijft aandringen op integratie. Motieven 
voor en tegen zijn nog niet duidelijk geformuleerd op 
grond van overtuiging en ervaring. 
- Formaties: Gegevens, die zouden kunnen verklaren 
•hoe formatieregelingen uitwerken, ontbreken. We stellen 
alleen hoeveel minder nog aanvaardbaar is. De vraag
stelling hierbij kan niet met feiten worden gestaafd. In de 
Arbo-adviezen heeft men geprobeerd houvast te vinden 
in documentatie. Je komt dan terecht in de Verenigde 
Staten en in het Verenigd Koninkrijk. 
- Terugplaatsingsbeleid: De overheid vraagt terugplaat
sing naar het regulier onderwijs. De teruggeplaatste leer-
üngen echter worden niet systematisch gevolgd, zodat 
we niet weten hoe het hen vergaat. 

Stevens concludeert: De overheid is kordaat in haar 
optreden. Dit komt ten dele door de afwezigheid van een 
echt terzakekundige gesprekspartner. Er is een schat 
aan deskundigheid, aan ervaring en aan overtuiging, 
maar de wijze waarop hiervan wordt gebruiktgemaakt 
schiet hopeloos tekort. Dit geldt zowel voor ons beleid als 
voor de politiek. Ons beleid schiet tekort door de zorg 
voor de individuele leerling en door de zorg voor je eigen 
school. Beide zorgen verslinden tijd en energie. De on
macht is op te lossen door een samenwerking van on
derwijsgevenden met universiteiten, met schoolbestu
ren, met besturenbonden e.d. 
Zo zullen er meer kansen kunnen ontstaan voor het 
nadenken over beleid en over het verrichten van rele
vant onderzoek. 

Hierna volgde de lezing van de heer Pille. Hij zou de 
lezingen van de voorgaanden aan elkaar praten. Ver
plichtingen elders stonden mij niet toe zijn lezing te bele
ven. 

's Avonds werd de afscheidsreceptie van de heer Pille 
9ehouden. Een bijeenkomst van mannenbroeders. Na
mens de Ammanschool heb ik de heer Pille een cadeau 
overhandigd. Voor mij is het die avond daar niet laat 
geworden. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

1. Hörgeschadigte Kinder, 4e kwartaal 1985 (BRD) 
- Hoe ik mijn eigen slechthorendheid ervaren heb. Een 
jonge vrouw vertelt, hoe zij in haar late kinderjaren 
slechthorend werd; hoe zijzelf en haar omgeving hier
mee heeft leren omgaan. 
- De communicator. Hulpmiddel bij het onderricht aan 
gehoorgestoorde leerlingen met een zware dyspraxie. 
Kort artikel. 
- De situatie in India, Pakistan en Bangladesh. Het ver
volg van een artikel in het vorige nummer. 
- Enkele maanden uit de jonge bestaansgeschiedenis 
van een school voor dove leerlingen in Malawi (Centraal 
Afrika). 

2 The Journal of the B.A.T.O.D., nr. 6, november 1985 
(UK) 
Dit tijdschrift brengt ondermeer de volgende artikelen: 
- Veranderingen in de benadering van het stimuleren 
van de taalontwikkeling van dove leerlingen. Een gang 
door de geschiedenis. 
- Het spreekonderwijs aan dove leerlingen. Een uitge
breid artikel, dat het spreekonderwijs vanaf het begin van 
deze jaartelling tot op de dag van vandaag schildert. 

3. Die Sonderschule, nr. 5 (DDR) 
Breed uitgemeten artikelen, waarvan de volgende aan
dacht verdienen: 
- De ontwikkeling van de woordenschat van dove voor
schoolkinderen. 
- Psycholinguïstische onderzoekaspekten m.b.t. geba
rentaal. 

4. Die Sonderschulde. nr. 6 (DDR) 
- Wiskunde-onderwijs in de onderbouw van de doven-
school. 
- De grammaticakennis en het gebruik maken ervan bij 
slechthorende leerlingen in de hogere leerjaren. 
- Ritmiek-onderwijs in scholen voor slechthorenden. 
- De ritmisch-muzikale aanpak bij kleuters met ver
traagde spraakontwikkeling. 
Tevens verscheen een catalogus van alle in 1984 ver
worven titels op het terrein van gehoor- en spraakstoor-
nissen van de 'Akademie der Padagogischen Wissen
schaften der DDR' in Leipzig. Belangstellenden kunnen 
contact met mij opnemen. 
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Boekbespreking Boekbespreking 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

Het leren van Engels als vreemde taal door leerlingen 
met een hoorstoornis: Studieverslag door Laetis Kuipers-
Alting, studente Engels Rijksuniversiteit Groningen. 

In dit verslag (55 blz. en in de Engelse taal) wordt in de 
inleiding de functie van het gehoor om in contact te 
treden met de omringende wereld benadrukt. Hoofdstuk 
2 behandelt het geluid in al zijn facetten en tevens de 
produktie en perceptie van spraak. In het erop volgende 
hoofdstuk staat het oor centraal; waar kan er iets fout 
gaan en hoe meet je gehoorverlies7 

Beide hoofdstukken zijn kernachtig geschreven en ver
tellen de Gehoorgestoorden-A diplomabezitter weinig 
nieuws. 
Interessanter wordt het verslag vanaf hoofdstuk 4. Na 
geschetst te hebben welke rol ons gehoor speelt in de 
taalverwerving (moedertaal en tweede taal) en waarom 
speciaal onderwijs voor de leerling met een hoorstoornis 
vaak een betere keus is. concentreert mevrouw Kuipers-
Alting zich op het leren van de Engelse taal als tweede 
taal: waar liggen de problemen? 
In hoofdstuk 5 een terugblik in de geschiedenis met 
achtereenvolgens de traditionele (grammaticale) bena
dering, de directe methode, de stimulus-respons metho
de, de cognitieve aanpak en tenslotte de taal als instru
ment voor de communicatie. De schrijfster toont zich 
een aanhanger van laatstgenoemde aanpak. 
In haar slotwoord onderstreept zij dit nogmaals, maar 
beseft tegelijkertijd dat de auditief gehandicapte om een 
meer visuele variant van deze leerwijze zal vragen. 
Het verslag wordt besloten met een uitgebreide appen
dix. Voorbeelden van audiogrammen (toon en spraak), 
klinkerdiagrammen, een tabel met veel voorkomende 
fouten in de uitspraak, de Nederlandse en de Engelse 
medeklinkers en enkele 'case-studies' (Mavo. 4e leer
jaar Dr. J. de Graafschool Groningen). Aan het eind een 
literatuuropgave. 

Geïnteresseerden kunnen een kopie van dit verslag 
aanvragen door het overmaken van ƒ 15.- op postgiro-
rekening 899733 t.n.v. J.J. Groothand. Westersingel 81 
te Groningen, waarna toezending volgt. 

Het onderwerp van dit studieverslag ('Ervaringen met 
het leren van de Engelse taal aan en door enkele zwaar 
slechthorende leerlingen') vindt men ook in 'Van Horen 
Zeggen', jaargang 25, nummer 4, blz. 123. 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

Spraakaudiometrie en testmateriaal; vier sets monosyl
labische woordlijsten nader beschouwd; Dissertatie van 
Laetis Kuipers-Alting, studente Engels Rijksuniversiteit 
Groningen. 

In haar voorwoord schrijft mevrouw Kuipers-Alting, dat 
deze dissertatie een uitwerking is van een eerder ge
schreven studieverslag, getiteld 'Het leren van Engels 
als vreeme taal door leerlingen met een hoorstoornis'. 
Dat is dan ook de reden waarom de hoofdstukken 2 en 3, 
resp. 'Geluid en Spraak' en 'Het Oor' eveneens in ge
noemd verslag voorkomen. 
Hoofdstuk 4 behandelt de testprocedures en het testma
teriaal in de (spraak)audiometrie. Vervolgens wordt in de 
twee volgende hoofdtukken een bepaald type test be
sproken, namelijk de eenlettergrepige woordlijsten. In 
hoofdstuk 5 betreft dat twee sets Engelse woordlijsten: 
de M.R.C.-en den Fry-lijst, terwijl in hoofdstuk 6 de 
Utrechtse en de Amersfoortse woordenlijst onder de 
loep worden genomen. 
Wetenschappelijk onderzoek vraagt om cijfers. Genoeg 
te vinden in hoofdstuk 7. waarin fonemen uit het Neder
lands en het Engels worden bekeken t.a.v. hun voor
komen in de woordenlijsten en de alledaagse spraak. 
Eerdere studies van Dewey, Huizing en Molenaar-Bijl 
dienen als referentiekader. 
Hoofdstuk 8 gaat in op de informatie, die spraakaudio-
metrie-tests verschaffen. Tevens op de relatie tussen 
spraak- en toonaudiometrie. 
De dissertatie eindigt met een serie slotopmerkingen 
m.b.t. de sets woordenlijsten en de testuniformiteit. 
Een bibliografie completeert het geheel, dat - uiteraard -
in de Engelse taal is geschreven en 70 blz. telt. 

Geïnteresseerden kunnen een kopie van deze disserta
tie aanvragen door het overmaken van ƒ 17,50 op post-
girorekening 899733 t.n.v. J.J. Groothand, Westersingel 
81 te Groningen, waarna toezending volgt. 
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Boekbespreking Logopedie en Foniatrie 

Joline Everwijn, lid van de redaktie 

Van Dijk, A. en W. van Alphen. Stotteren, hoe komt het? 
Wat kun je eraan doen? 
Intro, Nijkerk 1985, 52 p. 
De tekst van dit boekje werd geleverd door de Stichting 
tot Voorlichting over stotteren. 

In eenvoudige prettig leesbare taal probeert dit boek|e 
een antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is 
stotteren? Waar komt het door? Wat kun je eraan doen? 
Het is bedoeld voor volwassenen en kinderen die stotte
ren en voor allen die regelmatig met hen te maken 
hebben. 
Aan het begin van het boekje wordt ingegaan op gevoe
lens die ontstaan bij mensen die stotteren en bij luiste
raars. 
Vervolgens wordt in klare taal omschreven wat stotteren 
precies is en welke aspekten eraan zitten. Genoemd 
worden o.a.: uiterlijke kenmerken, emoties, negatief zelf
beeld en vermijdingsgedrag. Stotteren wordt opgevat als 
een in hoofdzaak verkeerd aangeleerd spreekgedrag. 
In hoofdstuk vier worden biologische faktoren en omge-
vingsfaktoren besproken die het stotteren kunnen ver
oorzaken of bevorderen. Daarna volgt een uiteenzetting 
over het begin en de ontwikkeling van het stotteren. 
Het verschijnsel 'hakkelen' komt ter sprake. Kenmerken 
die op een mogelijke negatieve ontwikkeling richting 
stotteren kunnen wijzen worden duidelijk aangegeven. 
Ook de ontwikkeling van met-bewust stotteren naar be
wust stotteren wordt besproken. 
In de laatste hoofdstukken komen hulp en therapie aan 
bod. 
Het zesde hoofdstuk bevat helder geformuleerde duide
lijke tips voor degene die stottert, de luisteraar, ouders en 
leerkrachten. 
Daarna komt de deskundige hulpverlening d.m.v. stotter-
therapieën aan bod. 
Een overzicht van kontaktadressen voor therapieën en 
algemene informatie maken het boekje kompleet. 
Samenvattend kan men in deze 52 pagina's een heldere 
beknopte kennismaking vinden met het verschijnsel 
'stotteren'. 
Het is zeker aan te bevelen voor mensen die op niet-pro-
fessionele wijze kinderen en volwassenen die stotteren, 
begeleiden (m.n. ouders en leerkrachten). 
ISBN 90 266 1805 0 
Verkoopprijs ƒ 10,-

oktober 1985 

B.G. Hofman 

Themanummer Lees- en spellingsproblemen 
De redactionele inleiding van dit themanummer schenkt 
aandacht aan de vraag: 'Wat behoort wel en wat behoort 
niet tot de taak van de logopedist bij de behandeling van 
lees- en spellingsproblemen?' 
Een aanvullende opleiding biedt de logopedist de moge
lijkheid verantwoord een breder terrein te beslaan bin
nen de lees- en spellingsproblematiek. 
Wetenschappelijk onderzoek toont steeds duidelijker het 
bestaan van verband tussen stoornissen in de taalont
wikkeling en moeilijkheden bij het lezen en het spellen. 
Daarom dit themanummer met zijn aandacht voor taal
problemen en de relatie logopedie/dyslexie. 

1. T. van Luyn-Hindriks, Wat is dyslexie? Kantteke
ningen bij een begrip. 
Mevrouw van Luyn-Hindriks is ervan overtuigd dat het 
begrip dyslexie geen ondubbelzinnige inhoud. 
Zich bewust van de handicap die dyslexie met zich 
draagt, staat mevrouw van Luyn stil bij de oorzaken die 
aan het verschijnsel ten grondslag kunnen liggen. Verder 
noemt ze een aantal belangrijke voorwaarden waaraan 
moet zijn voldaan om goed te kunnen lezen en spellen 
gevolgd door een typologie van dyslectici. 
Middels een analyse van de huidige stand van zaken in 
Nederland, brengt de schrijfster ons een viertal kernpun
ten onder ogen. 

2. J.J. Dumont, Leesproblemen en taalproblemen. Een 
psycholinguistische benadering. 
In zijn inleiding toont Dumont summier de beperkte reik
wijdte aan van het senso-motorisch model dat de mate 
van vordering bij het verwerven van de vaardigheden op 
school toeschrijft aan het ontwikkelingsnivo der senso-
motorische basisfuncties. 
De psycholinguistische benadering biedt z.i. breder pers-
pektief. Hier wordt de ontwikkeling van de taal verant
woordelijk gesteld voor de problemen bij het leren lezen 
en spellen. Lezen berust op taal, logisch, psychologisch 
en chronologisch. 

3. W.H.J. van Bon. Voorbeelden en Kanttekeningen. De 
relatie tussen mondelinge taalvaardigheid en lees- en 
schrijfproblemen. 
Het gaat hier om de vaardigheid in het orthografisch 
correct weergeven van gesproken woord, - met andere 
woorden het gaat hier om de juiste spelling. 
In veel gevallen kan men een relatie onderkennen tus
sen leerproblemen en taalproblemen. Alleen daarom al 
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lijkt het zinvol te letten op het spreken en verstaan van de 
probleemleerling. 
Van Bon stelt zich bevrijdend genuanceerd op ten aan
zien van verscheidene onderzoekers met hun verschil
lende methodepaden. 
Van Bon behandelt hierna het verschijnsel van de fone-
mische analyse; een aspect aan de taalbeheersing dat 
onontbeerlijk is bij het verwerven van de vaardigheden 
lezen en schrijven. 

4. L.H.Y Vader-Derkinderen, De Logopedist en de be
handeling van dyslexie bij kinderen. 
De naam Vader-Derkinderen staat garant voor een op 
de praktijk gerichte visie. 
Vanuit het Central Language Imbalance-model van 
Weiss wordt er verband gelegd tussen taalstoornissen 
en lees- en schrijtstoornissen. 
Op plausibele gronden legt de schrijfster de relatie tus
sen logopedie en dyslexie. 
Handige schema's, die ik, als ik logopedist zou zijn, zou 
uitknippen en bij de spiegel op een prikbord zou hangen. 

5. M.N. Schenk. Een tweetal casuistieken. Spellingspro
blemen. 
Op het gebied van de dyslexie en de dysorthografie is er 
de laatste jaren veel gepubliceerd dat voor een groter 
publiek toegankelijk is. Terecht waarschuwt mevr. 
Schenk voor het gevaar van simplificatie. 
In dit artikel probeert de schrijfster aan de hand van twee 
casuistieken duidelijk te maken hoe je verantwoord on
derzoek kunt plegen en hoe je beter onderbouwd tot een 
waardige conclusie kunt komen. 

6. G. Faber-Cleverens, Begeleiding in de vijftiger jaren. 
Orthodidaktiek in de kinderschoenen. 
Over hoe het was, - hoe moeilijk. 
Over hoe we ons inzetten ... toen. 
Over hoe we vastberaden volhielden. 
Tot wat we nu hebben bereikt. 

7. A. Vos, Dyslexie, onderschat leerprobleem. 
Een kort, fijn openhartig artikel dat vooral voor ouders is 
geschreven, - tenminste dat suggereert een korte sa
menvatting. 
Ik vind dat leerkrachten, schoolleiders, psychologen. 
(ortho)-pedagogen, (ortho)-didactici, zelfs logopedisten, 
andere deskundigen en pseudo-deskundigen de infor
matie uit dit stukje niet naast zich mogen neerleggen. 
Pak het op. Kom tot herkenning en/of erkenning. 

november 1985 

Joline Everwijn, lid van de redaktie 

1. A.J.M, van Erp, De sociale evaluatie van gespleten
gehemelte-sprekers 
Een onderzoek naar beoordeling van spraak van men
sen met een gespleten gehemelte door ongetrainde en 
getrainde luisteraars. 

2. G.J.C, ter Pelkwijk e.a., Vroege diagnostiek bij slecht
horende kinderen 
Een onderzoek naar verloop van de levensperiode voor
afgaande aan het vaststellen van slechthorendheid. 
(Enquête onder ouders van kinderen op een slechtho-
rendenschool.) 
Uit het onderzoek komen als belangrijkste konklusies 
naar voren: 
- Er is samenhang tussen de ernst van de perceptie-

slechthorendheid en de leeftijd waarop eerste klach
ten zich manifesteren, en de leeftijd waarop de diag
nose wordt gesteld. 

- Als de diagnose wordt gesteld heeft 50% van de ou
ders niet aan deze mogelijkheid gedacht. 

- Er ligt ongeveer 1,1 jaar tussen de leeftijd van de 
eerste klacht en de diagnose van een ernstige slecht
horendheid. Een aanzienlijke tijdsduur die volgens de 
schrijvers veroorzaakt wordt door gebrek aan goede 
voorlichting over symptomen aan ouders en allen die 
regelmatig met jonge kinderen in aanraking komen. 

3. P.J.M. Helders, Aspekten van ademtherapie 
De optiek van een fysiotherapeut. 

december 1985 
B.G. Hofman 

Themanummer Logopedie op scholen. 

1. C. Slofstra-Bremer, Een communicatieve benadering 
in de taaitherapie. 
'Een communicatieve benadering in de taaitherapie kan 
tevens een gestructureerde benadering zijn.' 
Toen ik dit las, bekroop mij onwillekeurig de neiging deze 
zin te herschrijven in: Een communicatieve benadering 
in de taaitherapie zal tevens een gestructureerde bena
deringen moeten zijn. 
Mijns inziens is taaitherapie geen echte taaitherapie 
wanneer de taal in de therapie niet wordt beleefd. (Com
municatie = samenbeleving) 
Echte therapie heeft pas zin wanneer zij doelgericht is. 
Het bereiken van het doel in de taaitherapie zal langs 
gestructureerde paden moeten plaatsvinden zonder dat 
de spontaneïteit in de communicatie geweld wordt aan
gedaan. 
Dat dit geen keurige samenvating van het artikel van C. 
Slofstra-Bremer is, geef ik toe. 
Dat het artikel voor logopedisten, in ieder geval voor 
leerkrachten die met logopedisten samen (proberen te) 
werken een 'must' is te lezen, staat tussen de regels. 

Ik blijf u, met betrekking tot het decembernummer '85 
van Logopedie en Foniatrie, de samenvatting van een 
resterend aantal artikelen schuldig. 
Plaatsgebrek in dit nummer noopt mij hier af te breken. 
Een vraag: 'Wie heeft mijn typemachine gevonden?' 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-Ztaalmoeiiijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
4812 GE 
4812 GG 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2565 EX 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6564 CA 
6432 CC 
2332 KV 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek _ 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Heilig Landstichting 
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.S.O. De Stijgbeugel 

.Mgr. Terwindtschool 
De Spreekhoorn 
Dependance de Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint-Marie 
School ,De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'De Grote Beek' 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
De Wylerberg, internaat 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 

- Mgr. Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
LW. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.S.O. 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1066 XE 
1066 AX 
9752 AC 

9721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool VSO. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afdeling van het I.V.D. 
De Wingerd, afdeling van het I.V.D. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr., Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Tiendendreef 5-7 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Nijmeegsebaan 21 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat2 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein2-4 
Cornelis Danckertsstraat 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 
076-132352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
08895-2547 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
010-552318 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 
030-510041 
030-612404 
038-212959 

020-178617 
020-141427 
020-151075 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 
010-132280 
010-552417 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-992021 
079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 
deeindredaktie. 




