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Ten geleide Openingswoord 

Dit is het tweede nummer van Van Horen Zeggen dat 
geredigeerd is door de nieuwe eindredaktie. We hopen 
dat nummer drie van deze jaargang bij U in goede orde 
ontvangen is. Mocht U storende fouten ontdekt hebben, 
dan hoop ik dat U ons dat niet kwalijk zult nemen. Het 
kost toch enige tijd om je in te werken in de vooral 
technische aspecten van het redigeren van zo'n blad. 
Het lijkt me een goed idee om U in dit nummer iets meer 
over de eindredakteuren te vertellen. Hun namen en 
adressen vindt U aan de binnenzijde van de voorkaft. 
Mw. Hermine Boudens is werkzaam als lerares aan het 
V.S.O. van het Rudolf Mees Instituut in Rotterdam. Dhr. 
Bert Hofman werkt als articulator op de J.C. Amman-
school in Amsterdam en ondergetekende is leraar 
Nederlands aan het V.S.O. van de Weerklank in Leiden. 
Deze eindredaktie is een interim-redaktie. In het begin 
van dit jaar is er onder een aantal doveninstituten en 
scholen voor onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak- en taalproblemen een enquête 
gehouden over de inhoud en de vormgeving van Van 
Horen Zeggen. 

De redaktie van Van Horen Zeggen zal de uitkomsten 
van deze enquête bespreken met de besturen van de 
VeDON en de VeBOSS. Te zijner tijd wordt U in Van Horen 
Zeggen hierover geïnformeerd. 
In hoeverre er een nieuwe invulling van het eindredak-
teurschap zal komen is in dit kader nog niet duidelijk. 
Voorlopig zult U het dus met ons moeten doen. 
De inhoud van dit nummer van Van Horen Zeggen is 
voor een deel gewijd aan de toespraken die gehouden 
zijn op de VeBOSS-conferentie van 13 maart jl. Dat zo 
laat pas tot publicatie overgegaan kan worden heeft te 
maken met de late toezending van de kopij van zowel 
de toespraken van deze als van de VeDON-conferentie. 
U zult merken - voor zover U op de VeBOSS-conferentie 
aanwezig was - dat de weergave van een deel van de 
toespraken gevat is in de vorm van een - uitgebreide -
samenvatting. Dit vanwege het veelvuldig gebruik van 
dia's, overhead-projector en videorecorder. 
Ik hoop dat desondanks de boodschap van de sprekers 
duidelijk zal overkomen. 

Namens de eindredaktie: 
Dick Kuyt 

V.l.n.r.: H. Boudens, 
B. Hoffman, D. Kuyt. 

VeBOSS-conferentie, 13 maart 

R.S. van der Veen, voorzitter 

Dames en heren, de VeBOSS houdt voor de 35ste keer 
zijn studie-conferentie, het zevende lustrum. We waren 
eigenlijk van plan om er enige luister aan bij te zetten: 
een groots opgezette tweedaagse studie-conferentie 
met een aantal extra's. Helaas is het bescheidener van 
omvang geworden. Van twee dagen moesten we terug 
naar één dag. Door de brand, die de Blije Werelt in juli 
van het vorig jaar trof, is de vergaderaccommodatie 
ontoereikend om de grote groep conferentie-bezoekers 
van andere jaren onder te brengen. Er is onvoldoende 
ruimte om deelvergaderingen en werkwinkels te houden. 
Toch hebben we geprobeerd om de kwaliteit van het 
programma niet aan te tasten. Het programma dat we 
u tussen nu en ± 17.00 uur bieden heeft veel elementen 
die u in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken. We hopen 
dat u er begrip voor kunt opbrengen dat we dit jaar op 
deze wijze gestalte geven aan onze jaarlijkse bijeen
komst. Volgend jaar kunnen we gebruik maken van een 
prachtige nieuwe accommodatie. 
Aanvankelijk dachten we dat we tot beperkte inschrijving 
van deelnemers voor deze dag moesten overgaan. 
Gelukkig bleek dit niet nodig te zijn. Het zal u duidelijk 
zijn dat dit een welkom inhoudt aan ieder die hier 
aanwezig is. We zijn blij dat u er de lange reis voor over 
hebt gehad om hier te komen. 

In het welkom wil ik in het bijzonder onze ere-voorzitter, 
de heer L. Pille, betrekken. Hij was één van de eersten 
die de VeBOSS gestalte gaf. We zijn blij dat mede voor 
het baanbrekende werk, dat hij in de VeBOSS deed, het 
Hare Majesteit de Koningin behaagde hem vorig jaar te 
benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ik 
weet dat hij de benoeming zeer gewaardeerd heeft. De 
VeBOSS is er trots op dat zijn voortrekkers zo geëerd 
worden. 
Een ere-lid dat we vandaag node missen is de heer P.J. 
Evertse. Op 3 juni 1986 overleed hij op 88-jarige leeftijd. 
Onze secretaris de heer J. van der Hoeven schreef in 
het jaarverslag 1986: 
'Vast staat dat het een man was die zich voor méér dan 
100% heeft ingezet voor het slechthorende en spraak-
gebrekkige kind, op alle fronten en vele, vele jaren lang. 
Niet voor niets was hij Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
We zullen hem niet meer zien op onze jaarlijkse confe
rentie. We zullen hem ook niet meer zien, staande voor 
de vergadering met opgeheven vinger, ons altijd weer 
manend door te gaan met ons werk voor de aan ons 
toevertrouwde kinderen.' 
Tot zover het jaarverslag. 
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Van de heer Evertse hebben we veel kunnen leren. Velen 
heeft hij het vak geleerd en we merken iedere dag weer 
hoe moeilijk het is om op de hulpvraag van het kind, dat 
bij ons komt, in te gaan. Niet alleen de moeilijker 
wordende vraag wordt gesteld, maar ook het aantal 
kinderen dat met die vraag komt, wordt groter. Blijkens 
gegevens van het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen bezochten in april 1986: 
1.382 slechthorende kinderen het S.O., 
877 leerlingen het V.S.O., en 
1.998 kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden het 
S.O. 
Totaal 4.257 leerlingen op onze scholen (hierin zijn niet 
meegeteld meervoudig gehandicapte kinderen van onze 
M.G.-scholen, omdat die in een aparte M.G.-scholen-
groep zijn ondergebracht). 
Aantallen, die in het niet vallen bij scholengroepen als 
L.O.M, en M.L.K. met respectievelijk 39.264 en 32.277 
leerlingen. Bij deze scholengroepen gaat het om leer
lingen in de leeftijd van 6/7 t/m 20 jaar, terwijl onze 
scholengroep zich richt op kinderen in de leeftijd van 3 
t/m 18 a 20 jaar. Een opvallend gegeven hierbij is 
bovendien dat het aantal kinderen onder de 8 jaar ± 
1.300 bedraagt. Dat is bijna 40% van het totaal aantal 
kinderen dat ons S.O. bezoekt. Hieruit wordt wel duidelijk 
dat onze zorg zich sterk richt op de jongere kinderen, 
die in hun spraak-/taalontwikkeling ernstig vertraagd of 
gestoord zijn. Ik hoef u niet te vertellen hoe funest de 
gevolgen daarvan zijn op met name de persoonlijkheids-
ontwikkeling. 
De laatste tijd wordt er veel gesproken over de groei van 
het (V.)S.O. Naar die groei wordt onderzoek gedaan. Het 
eerste onderzoek werd afgesloten op 21 oktober jl. Op 
de diverse onderzoeksresultaten met conclusies ten 
aanzien van mogelijke oorzaken van de groei hebben de 
onderwijskoepels forse kritiek gehad. Het voert ons nu 
te ver om daar nader op in te gaan. In december '86 werd 
besloten tot een onderzoek door externe, onafhankelijke 
deskundigen onder verantwoordelijkheid van de Staats
secretaris van O. en W. en de onderwijskoepels. De 
heren prof. dr. L. Stevens (R.U. te Utrecht) en prof. dr. 
K. Doornbos (Universiteit van Amsterdam) zullen het 
onderzoek leiden, waarvan gepland is dat het van januari 
t/m juni 1987 zal duren. Doel van het project is inven
tarisatie en analyse van beschikbare kennis omtrent de 
expansie in de afgelopen 36 jaar (1950-1986). Er is 
gekozen voor een interdisciplinaire benadering (ortho
pedagogisch, onderwijskundig, sociologisch, psycholo
gisch, medisch etc). 
De werkzaamheden zijn voorlopig in twee deelprojecten 
geordend. 
Het eerste behelst de totstandkoming van een boek, dat 
geschreven wordt door de projectleiders en door gere
nommeerde deskundigen, in het boek wordt aandacht 
geschonken aan interne (individuele), interactionele, 
institutionele en maatschappelijke facetten. 
Het tweede deelproject is meer gericht op inventarisatie 
en analyse van beheersmatige aspecten (regelgeving, 
bestuurlijke omgang met voorschriften etc). Het accent 
ligt op een serie interviews en enkele hearings met 
figuren op sleutelposities in de beheersstructuur en de 

praktijk van het onderwijs. Voorwaar, een hele klus. Toen 
we hoorden van dit onderzoek hebben we, als VeBOSS, 
direct contact gezocht met prof. Stevens. We hopen dat 
hij gebruik kan maken van ons aanbod om een bijdrage 
in dit onderzoek te leveren. 
Ik moet dit openingswoord beëindigen om plaats te 
maken voor mevrouw Brüggeman-Winter, die iets zal 
vertellen over VISI-C, en haar lezing de ondertitel gaf: 
Hoe wij dove en slechthorende kinderen ermee kunnen 
helpen. Daarna vertelt mevrouw Mildenberg iets over 
methodieken voor het leren lezen aan leerlingen met 
leer- en leesproblemen en tenslotte mevrouw Aarts over 
lichaamstaal. 
Voorts nodig ik u allen uit voor de ledenvergadering aan 
het eind van deze dag. Hiermee open ik de 35ste 
conferentie van de VeBOSS en ik hoop, dat ieder van 
u een fijne en leerzame dag heeft. 

Persbericht 

Mensen die lijden aan het Usher-syndroom zijn vanaf 
hun geboorte slechthorend en doof. Later, meestal rond 
de puberteit, openbaart zich een oogziekte, die Retinitis 
Pigmentosa heet. 
Voor mensen met het Usher-syndroom, hun relaties en 
andere belangstellende werd op 16 mei 1987 in De 
Reehorst te Ede een voorlichtings- en ontmoetingsdag 
gehouden. 
Het verslag van deze dag is onlangs verschenen. Het 
bevat de teksten van de lezingen, een samenvatting van 
het forumgesprek en de antwoorden op een aantal 
vragen over het Usher-syndroom, die door de deelne
mers gesteld zijn. 
U kunt het verslag bestellen bij de Stichting Doof-
Blinden, Postbus 587, 3500 AN Utrecht. Telefoon: 030-
340506, 030-311088 (teksttelefoon). 
Het is in grootschrift en kost ƒ 10,-, inklusief verzend
kosten. Er zijn ook brailleèxemplaren beschikbaar. 

Van 7 tot en met 11 maart 1988 organiseren de Stichting 
Doof-Blinden en de Volkshogeschool Allardsoog/'t Öl-
dorp in Bakkeveen (Friesland) een training voor mensen 
die vrijwilligerswerk met doof-blinde mensen willen gaan 
doen. Doof-blinde mensen zijn mensen die doof of 
slechthorend zijn in kombinatie met blind- of slechts-
ziendheid. 
Bij dit vrijwilligerswerk kan gedacht worden aan bege
leiden bij vakantieweken of ontmoetingsdagen, samen 
met de doof-blinde in de rekreatieve sfeer aktiviteiten 
ondernemen, gezelligheidsbezoek, etcetera. 
Tijdens de training leren de deelnemers hoe ze met doof-
blinden kunnen kommuniceren en wat er voor nodig is 
om ze te begeleiden. 
Voor nadere inlichtingen en een informatiefolder kunt u 
bellen of schrijven naar: bovenstaand adres. 
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Methodieken voor het leren 
lezen aan leerlingen met leer
leesproblemen 

VeBOSS-conferentie, 13 maart 
Mevr. Drs. M. Mildenberg 

Inleiding 

Het verzoek om de voordracht, die ik op 13 maart jl. hield 
op schrift te stellen voor publicatie in dit tijdschrift, gaf 
mij wat problemen: alle onderwerpen die aan de orde 
zijn gekomen zijn al uitgebreid beschreven en op ver
schillende plaatsen gepubliceerd. 
Daarom nu slechts zeer globaal, aan de hand van de 
vertoonde overzichten en onder nadrukkelijke verwijzing 
naar de betreffende literatuur een verslag van hetgeen 
ik die dag vertelde. 

Deelvaardigheden en strategieën 

Voorafgaand aan de bespreking van de methodieken 
voor het leren lezen volgt eerst een taakanalyse van het 
leren lezen, bestaande uit deelvaardigheden van het 
lezen van een los woord en strategieën om tot lezen te 
komen: 
1. spellend (leren) lezen; 
2. (leren) lezen d.m.v. directe woordherkenning; 
3. anticiperend lezen (fig. 1). 

3 s t r a t e g i e ë n ( l e ren) lezen 

A / / i e / n 
koppeling g. / f . 

visuele discr. 

T 
t i e n 
v i s u e l e analyse 

J 
t i e r 

^ / V / i e n / 
visuele 
.synthese 

-4/ 
auditieve 
ynthese 

'jz: >'tiet/ 
d i r e c t herkennen 

J-£Lk t e l t o t . . . . 
an t i c ipe rend lezen 

De deelvaardigheden kunnen in een hiërarchisch model 
worden geplaatst, dat vooral een diagnostische functie 
heeft. De deelvaardigheden moeten niet na, maar naast 
elkaar worden aangeleerd en voortdurend worden geïn
tegreerd vanaf het eerste begin (fig. 2). 
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Taakspecifieke voorwaarden 

Alvorens verder te gaan moet er eerst een stapje terug 
gedaan worden naar de voor het lezen taak-specifieke 
voorwaarden (fig. 3). 
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Methodieken 

Zetten we de meest voorkomende kenmerken van 
leerlingen met leer-leesproblemen op een rij, dan zien 
we welke implicaties daaruit voortvloeien voor het ont
wikkelen van methodieken (fig. 4). We gebruiken de term 
'methodiek' liever dan 'methode' om aan te geven dat 
het in de eerste plaats gaat om de wijze van lesgeven. 
Pas in de tweede plaats gaat het om de materialen 
waarmee dat gebeurt. 
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Speciaal Onderwijs (CALSO, Wolters Noordhoff, Gronin
gen) is bedoeld voor het aanvankelijk technisch lezen 
tot + vier maanden groep drie en houdt rekening met 
de kind-kenmerken in figuur 4. 

Cyclus Calso 

-Auditieve synthese en analyse 
veel woorden met nieuw aan te 
leren letters 

-Introductie koppeling foneem/grafeem 
+ geheugensteuntjes 

-Basiswoorden en nieuwe woorden 
(die auditief al geoefend waren) 
lezen via weg 1 (= integratie 
koppeling f/g + auditieve synthese 

-structuuroefeningen t.b.v. verkorting 
en oriënteren op weg 2 

-tekst(je) lezen om directe herkenning 
en anticiperend lezen te bevorderen 

-voortdurende herhaling van al 
geleerde letters 

De organisatie in de groep blijft het grootste probleem. 
Om hieraan tegemoet te komen moeten we aandacht 
schenken aan de aspecten genoemd in figuur 6. 
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Audio-visuele hulpmiddelen 

Met betrekking tot het gebruik van audio-visuele midde
len geeft fig. 7 een voorbeeld: auditieve analyse en 
auditieve synthese oefeningen op language-master-
kaarten ingesproken en getekend. 
Ook het oefenen, inslijpen van letters en structuurrijen 
kan de leerling zelfstandig met behulp van de language-
masters doen. De leerkracht bepaalt wat geoefend moet 
worden en controleert. 
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In de methodiek leerstofpakketten voor de Oefening van 
Technisch en Begrijpend lezen: LOTEB (Boek- en leer
middelen Controle, Arnhem) worden alle facetten uit fig-
6 toegepast. In figuur 8 vindt U een deel van een 
leerstof pakketoverzicht. 
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De Kijk- en luistermethode (De Ruiter, Gorinchem) is 
ontwikkeld voor leerlingen die op AVI 1 kunnen lezen, 
maar te lang spellend (of radend) blijven lezen. Deze 
methodiek biedt vele toepassingsmogelijkheden. 
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Literatuur: 
Artikelen van A.J.C. Struiksma en M. Mildenberg in: Dyslexie 
congresbundel, 1984, Swets & Zeitlinger, Lisse. En de (hand
leidingen van de) genoemde methodes. 



Wat is Visi-C en hoe dove en 
slechthorende kinderen 
ermee geholpen kunnen 
worden 

VeBOSS-conferentie, 13 maart 1987 

Mw. M.G.L. Brüggeman-Winter 
Mw. L Looyschelder 

Inleiding 

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning in de 
communicatie met dove en slechthorende kinderen, die 
zowel een visuele als manuele component hebben. 
Sommige verwijzen naar begrippen, zoals gebarentalen 
en gebarensystemen, andere geven het schriftbeeld 
weer, de vingerspelling. Een derde groep verwijst naar 
het klankbeeld, hiertoe behoren klankgebaren, het 
mond-/handsysteem en Visi-C, waar wij vandaag iets 
meer over willen vertellen. 

Visi-C betekent: Visuele Spraakinformatie-Cornett en is 
de Nederlandse naam voor Cued-Speech. Vorig jaar 
heeft Dr. P. Kuyper hier op de conferentie er al over 
9esproken. Dit jaar willen we dieper ingaan op de 
achtergronden en mogelijkheden van Visi-C. 

Hoe en waarom is Visi-C ontstaan 

Hiervoor moeten we terug naar 1967. Dr. R. Orin Cornett 
was toen als fysicus verbonden aan het Gallaudet 
College, een Universiteit voor dove en horende studen
ten, in Washington. Het verbaasde hem dat zijn dove 
studenten zoveel moeite hadden met het begrijpen van 
geschreven teksten. 
Hij zocht daarom naar een systeem om de taalvaardig
heid van doven te verbeteren. Hij was er namelijk van 
overtuigd dat lezen voor veel doven 'the window of the 
world' zou kunnen zijn. Dr. Cornett beheerste zowel het 
A.S.L. als het vingerspellen maar vond toch dat deze 
systemen niet helemaal voldeden. Bij het opstellen van 
Cued-Speech is hij uitgegaan van een aantal eisen 
waaraan het systeem zou moeten voldoen: 
1 • Het moet een aanvulling zijn op het lipbeeld. 
2- Het moet de spreeksnelheid benaderen. 
3- Het kind moet er op een natuurlijke, ongedwongen 

manier vertrouwd mee kunnen raken. 
4. Het moet gemakkelijk leerbaar zijn voor de gebruikers 

(ouders, leerkrachten en familie). 

Ten eerste: het moet een aanvulling zijn op het 
•ipbeeld 

Uit Uw ervaring weet U hoe moeilijk en vermoeiend 

spraakafzien voor de kinderen is. Veel klanken geven 
hetzelfde mondbeeld, bijvoorbeeld P/B/M/. Zelfs een 
zeer geoefende liplezer heeft nog moeite met het zien 
van het verschil tussen papa/mama. Visi-C heft deze 
dubbelzinnigheid op door de klanken met nagenoeg 
hetzelfde mondbeeld met een verschillende handvorm 
aan te geven. Andere klanken zijn helemaal niet zicht
baar, zodat papa, mama en pak maar op lipbeeld bijna 
niet te onderscheiden zijn. Visi-C maakt ook deze niet 
zichtbare klanken zichtbaar. 
Natuurlijk spelen ook andere factoren een belangrijke rol 
bij het spraakafzien, zoals: 
- De context. 
- Kennis van de taal. 
- Vroegere ervaringen. 
Maar juist deze factoren ontbreken bij onze jonge 
kinderen, vandaar dat het noodzakelijk is de spreektaal, 
van jongsaf, zo duidelijk en volledig mogelijk aan te 
bieden. En dat is nu juist het principe van Visi-C. Door 
het mondbeeld aan te vullen met tips wordt het klank
beeld van een taaluiting precies weergegeven. Dit wil 
zeggen dat de laatste klank van 'paard' en 'maart' 
hetzelfde wordt getipt en dat bij een woord zoals douche 
het schriftbeeld wordt losgelaten. Dit vraagt wel enige 
oefening, omdat wij ons niet realiseren hoezeer wij 
gebonden zijn aan het schriftbeeld. bv. Dank U wel/ 
Dangkuwel. 

Ten tweede: het moet de spreeksnelheid benaderen 

Dit is nodig omdat de spreker zich anders beperkt voelt 
in zijn spontane uitingen, vooral als men geëmotioneerd 
is, bv. boos. 
Bij het gebruik van Visi-C is het mogelijk om de spreek-
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snelheid te benaderen, omdat het vrij eenvoudig opgezet 
is. Slechts met 8 handvormen en 5 plaatsen op of bij het 
gezicht kunnen alle klanken en klankverbindingen zicht
baar gemaakt worden. Bovendien worden bij Visi-C de 
consonant-vocaal verbindingen geclusterd. 
Het effect van het clusteren is dat ook het spreekritme 
zichtbaar is, bv. LOpe, WANdele, chocoLA. Je kunt zelfs 
liedjes zingen. 

Ten derde: het kind moet er op een natuurlijke 
manier vertrouwd mee raken. 

Omdat je als spreker je handen altijd bij je hebt, kun je 
doorlopend gebruik maken van Visi-C (behalve natuurlijk 
als je toevallig twee handen vol met boodschappen 
hebt). De spreker kan gebruik maken van de volledige 
taalschat en wordt dus niet belemmerd in zijn spontane 
woordgebruik. Het kind kan doorlopend in het gesprek 
betrokken worden. 

Ten vierde: het moet gemakkelijk leerbaar zijn voor 
de gebruikers. 

Visi-C is in 10 lessen te leren en al vanaf de tweede les 
te gebruiken in de communicatie met het kind. Wel moet 
men er rekening mee houden dat het automatiseren niet 
alleen tijd kost maar ook een flinke portie doorzettings
vermogen. Hetzelfde geldt voor het dove/slechthorende 
kind. We moeten het kind de tijd gunnen om aan Visi-
C te wennen, voordat het er ten volle van kan profiteren. 
Van diverse kanten heb ik gehoord dat de horende 
broertjes en zusjes Visi-C vaak 'en passant' oppikken en 
geen lessen nodig hebben. Hieruit blijkt duidelijk dat Dr. 
Cornett er inderdaad in is geslaagd om een systeem te 
ontwerpen dat aan deze vier eisen voldoet. 

Wat zijn de mogelijkheden van Visi-C in de praktijk? 

Uit onze eigen ervaringen met onze dove zoon Gijs van 
10 jaar hebben we gemerkt dat Visi-C een grote steun 
voor hem is. Wat ons direct opviel toen we met tippen 
begonnen, was de enorme vooruitgang in het gelaatge-
richt zijn van Gijs en zijn geduld om te wachten tot we 
waren uitgesproken. Gijs had heel veel steun aan de tips, 
omdat hij door zijn slechte visus te weinig zag van de 
lipbewegingen. Door het tippen gingen als het ware mijn 
lippen meer voor hem spreken. 
Ik voel me nu meer moeder dan juf, terwijl dit vroeger 
omgekeerd was. Vroeger was ik doorlopend aan het 
uitleggen en verduidelijken wat ik zei. Ik was er nooit 
zeker van of hij inderdaad begrepen had wat ik zei, 
gebaarde, vingerspelde, schreef of tekende. Nu vraagt 
hij zelf naar de betekenis van nieuwe woorden. Deze 
week vroeg Gijs bijv.: 'Waar is Harm?' 
Ik antwoordde: 'Die is boven zijn proefwerk aan het 
leren'. Waarop Gijs direct reageerde met de vraag: 'Wat 
is dat, proefwerk'...enz. 

Ik kan nu van onderwerp veranderen in een gesprek 
zonder dat ik Gijs daarop hoef voor te bereiden. 
Gijs begrijpt me niet alleen goed, maar is ook veel 
genuanceerder geworden in zijn eigen taalgebruik. Hij 
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gebruikt woorden zoals: eten, ontbijten, warm eten, aan 
tafel. Ook ter correctie van zijn eigen uitspraak is Visi-
C goed te gebruiken. 

Liesbeth Looyschelder, logopediste 

Ook op school kan Visi-C heel zinvol gebruikt worden, 
zowel in de klas als in de spraaklessen. 
Ik ben als logopediste met Visi-C begonnen, toen in een 
vergadering naar voren kwam dat een van mijn leerlin
gen zo'n moeite had met spraakafzien. Samen met de 
klasseleerkracht en de moeder van deze leerling heb ik 
toen de cursus gevolgd. Toen ik eenmaal de tips in mijn 
spraakles ging gebruiken, ontdekte ik aldoende steeds 
meer mogelijkheden, ook met andere leerlingen. Inder
daad worden het spraakafzien en de gelaatgerichtheid 
erdoor bevorderd. Maar tot mijn grote verrassing bleken 
de tips ook een enorme steun bij de uitspraak, omdat 
de kinderen ze zelf helemaal spontaan gingen gebruiken 
als manuele feed-back en geheugensteun. 
Langzamerhand ben ik Visi-C ook in de lopende spraak 
gaan gebruiken. De gesprekjes met de leerlingen ver
liepen daardoor veel vlotter en levendiger, omdat de 
kinderen minder vaak hoefden te vragen: 
'Wat zeg je?' 
Een heel belangrijk logopedisch aspect is datje met Visi-
C alle assimilaties zichtbaar kunt maken en daardoor het 
vloeiend spreken bevordert. 
Niet alleen de zwaar slechthorende kinderen profiteren 
van Visi-C. Uit een onderzoek door twee pilot-studies 
van het Academisch ziekenhuis in Utrecht met zeven 
dyspractische kinderen, blijkt dat ook horende spraak-
/taalgestoorde kinderen veel steun hebben aan Visi-C 

Tot slot 

Wij hopen U met deze informatie duidelijk gemaakt te 
hebben hoe enthousiast en overtuigd we zelf zijn over 
het gebruik van Visi-C en we hopen U hiermee geïnspi
reerd te hebben. 

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot: 
Stichting Visuele Spraakinformatie-Cornett, 
Emmalaan 9, 
3481 VB Harmeien, 
tel.:03483-1881. 

Aankondiging kongressen 

Van 3 tot 8 juli wordt in Montreux, Zwitserland, het 3rd 
congress of the Hard of Hearing gehouden. 

In april 1988 vindt in Israël het 3rd World Congress of 
Jewish Deaf plaats. 

Het 19th International Congress of Audiology wordt van 
5 tot 10 juni in Jeruzalem georganiseerd. 

Informatie-adressen zijn bekend bij de redaktie. 



Interview: Visi-C in praktijk 
gebracht op de Weerklank 
te Leiden 

Dick Kuyt 

Tijdens de lezing van Mevr. M. Brüggeman werd een 
groot aantal videobeelden vertoond die uiteraard niet in 
de samenvatting van haar lezing opgenomen konden 
worden. Een aantal van die beelden kwamen van de 
Weerklank, school voor slechtshorende kinderen en 
kinderen met spraak-/taalproblemen. De videobeelden 
waren een weergave van diverse lessituaties waarin 
Visi-C in praktijk werd gebracht. Om dit gegeven toch 
enigszins een plaats te geven werd het volgende inter
view gehouden met twee leerkrachten van de Weer
klank, Thea van Zelderen en Alie de Velde. Zij werken 
met leerlingen in de leeftijdsgroep van drie t/m zeven 
laar. 

Hoe zijn jullie met Visi-C in aanraking gekomen? 
Wij zochten een mogelijkheid om enkele zwaar slecht
horende kinderen verder te kunnen helpen, zowel met 
'ogopedie als in de klas. Het spraakafzien was voor hen 
nl- niet voldoende. We wilden hen daarom iets extra's 
bieden ter ondersteuning van de spreektaal. 
Al snel werd er gedacht aan de toepassing van Visi-C. 
Enkele collega's hadden hierover een lezing bijge
woond; ook is de school sindsdien geabonneerd op het 
tijdschrift Visi-C. De kontakten waren dus snel gelegd. 
Enige maanden hierna werd er een cursus Visi-C 
9egeven op de Weerklank waar zowel ouders, leerkrach
ten en logopedistes aan meededen. 

Waaom zijn jullie het in de klas gaan gebruiken'? 
Allereerst wordt Visi-C niet alleen in de klas toegepast 
maar ook bij logopedie. Het leek ons een goed systeem 
orn op een natuurlijke en spontane wijze spraakklanken 
- die van alleen het mondbeeld niet af te lezen zijn - te 
'aten waarnemen. Bij dit systeem lopen handgebaren en 

mondbeeld parallel. De gebaren kunnen niet zonder het 
mondbeeld begrepen worden. Het systeem volgt in alles 
de normale spreektaal. We kunnen dit in de klas goed 
toepassen bij allerlei groepsaktiviteiten: dus niet alleen 
bij taalaktivering maar ook in het zwembad en tijdens de 
gymles. 

Wanneer zijn jullie met Visi-C begonnen? 
In oktober 1986 zijn we met de cursus gestart. Na de 
eerste lessen begonnen we al wat eenvoudige woorden 
te tippen in de klas. Dit om onszelf hierin te oefenen en 
met het systeem vertrouwd te raken. De beste manier 
om Visi-C te leren is door het vaak te gebruiken. Hier 
zijn we dan ook dagelijks mee bezig. Nu tippen we 
eenvoudige zinnen, wat we steeds meer willen gaan 
uitbreiden. En misschien kunnen we het in de toekomst 
toepassen bij het zingen van liedjes. 
Hoe waren in het begin de reakties van de leerlingen? 
Ze waren erg verbaasd toen we opeens begonnen te 
tippen. Eén jongen voor wie het oorspronkelijk bestemd 
was, draaide zijn hoofd om en zei: 'doe niet zo gek!' Bij 
sommige kinderen werkte het aanstekelijk; ze tipten 
dadelijk mee. Ook waren er kinderen die door het gebruik 
van Visi-C een stuk gelaatgerichter werden. 

Wat vonden jullie de grootste moeilijkheid bij het gebruik 
van Visi-C? 
Moeilijk was om bijvoorbeeld over de weerstand van een 
van de leerlingen te komen. Hij voelde zich in een 
uitzonderingspositie geplaatst omdat hij de enige binnen 
de groep was waarbij het in eerste instantie toegepast 
werd. Een andere moeilijkheid was om zelf een bepaalde 
vingervlugheid te krijgen en om daarbij het tippen en 
spreken parallel te laten lopen. Ook het omzetten van 
schriftbeeld in klankbeeld en het verbinden van de 
woorden was in het begin moeilijk. 

Vinden jullie het vervangen van het schriftbeeld door het 
klankbeeld geen bezwaar? 
In het begin was het voor ons erg verwarrend omdat je 
toch automatisch het schriftbeeld voor ogen hebt. Een 
nadeel kan zijn dat de kinderen bij het leren schrijven 
meer spellingsfouten gaan maken. Het voordeel is dat 
je aansluit bij de normale taalontwikkeling van het kind. 
De kinderen zien direkt hoe je een bepaald woord 
uitspreekt. Doordat dit een fonetisch systeem te leren 
de kinderen ook ook de assimilaties. Bijvoorbeeld bij 'dat 
is zo' wordt 'zo' met een 's' getipt. 



Wat vinden jullie tot nu toe van de resultaten? 
Ze zijn er wel, al durven we ze nog niet hard te maken 
omdat we hiervoor nog te kort bezig zijn. Wel ervaren we 
dat de kinderen een stuk gelaatgerichter worden en dat 
de articulatie van sommige kinderen beter wordt. Ook 
merken we dat de kinderen het verschil leren zien tussen 
op elkaar lijkende woorden zoals: kaas, laars en het 
aantal lettergrepen; Het is niet bo-tram maar bo-ter-ham. 
We krijgen ook de indruk dat het visueel maken van de 
klanken stimuleert om woorden beter te onthouden. 

Kunnen jullie aangeven voor welk soort kinderen in 
welke leeftijdsfase Visi-C geschikt is? 
Dat is moeilijk aan te geven omdat het gebruik van Visi-
C nog in een experimenteel stadium is. Wij passen het 
toe bij (zwaar) slechthorende kinderen in de leeftijd 
variërend van drie tot zeven jaar. Visi-C wordt ook 
gebruikt bij enkele kinderen met spraak-/taalproblemen. 

Jullie vertelden in het begin dat er ook ouders aan de 
cursus meededen. Wat is hun inbreng bij de kinderen? 
Visi-C heeft het meeste effect als het in zoveel mogelijk 

situaties wordt toegepast, dus ook thuis. Het wordt dan 
geen schoolse aktiviteit maar een middel dat overal en 
op elk moment toegepast kan worden. 

Visi-C staat nogal in de belangstelling; kunnen jullie 
daarover iets vertellen? 
Ja, dat merken we de laatste tijd voortdurend. Het 
gebruik van Visi-C verkeert nog in een pril stadium maar 
krijgt wel steeds meer bekendheid. We krijgen bijvoor
beeld nogal wat bezoek van andere scholen aan onze 
groepen. Er is laatst ook een krante-artikel verschenen 
in een regionaal blad over het gebruik van Visi-C binnen 
de gezinssituatie. Ook is er een studente psychonomie 
van de Rijksuniversiteit in Utrecht bezig om op onze 
school het effect van Visi-C te onderzoeken. We zijn ook 
van plan om in het kader van de cursus speciaal 
onderwijs die we volgen een scriptie over het gebruik 
van Visi-C te maken. Ja, en dan nog de videobeelden 
die op de VeBOSS-conferentie vertoond werden en nu 
weer dit interview! 
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De lichaamstaal van het 
helpen 

VeBOSS-conferentie, 13 maart 
R- Aarts 

'• Gedragsmicroscoop 

Colwyn Trevarthen uit Edinburgh en Daniel N. Stern uit 
New York zijn al vanaf het begin van de zeventiger jaren 
de ouder-kind communicatie aan het onderzoeken met 
behulp van video. Door beeld-voor-beeld analyse kan 
de takenuitwisseling tot in fracties van seconden op 
microniveau geanalyseerd worden. Vooral de informatie 
0ver geslaagde interacties tussen ouders en kinderen 
biedt een rijke informatiebron voor de hometraining. 
Door ook in de hometraining gedragsmicroscopie toe te 
Passen, kan het gedrag van de helper tot in de kleinste 
details vergeleken worden met het natuurlijk gedrag van 
ouders die helpen. Tevens is het mogelijk om het effect 
van de hulp op het gezin zichtbaar te maken zowel op 
microniveau door detailanalyse als ook op macroniveau 
door registraties over een langere periode. 

2- Het helpen in het gezin 
l n natuurlijke situaties, zoals in het gezin of andere 
vormen van dagelijkse samenlevingsverbanden, probe
ren mensen elkaar voortdurend te helpen als dat nodig 
is- Er is een spontane loyaliteit. Niet elk gezinslid is even 
hulpbehoeftig. De pasgeborene start in een heel afhan
kelijke hulpbehoevende rol, maar naarmate het kindje 
9foeit wordt het zelfstandiger en onafhankelijker en kan 
bet zich zelf in steeds meer situaties redden. 
Deze sociale ontwikkeling is te vergelijken met de 
ontwikkeling van een hulpvragend gezin bij de start van 
de hometraining. 
De communicatie in het gezin tussen de ouders en de 
Pasgeborene, baby en peuter, verloopt voor honderd 
Procent via nonverbale uitwisseling of lichaamstaal. 
Welke lichaamstaal de pasgeborene gebruikt en welke 
de ouders kan geregistreerd worden met video. 
Voorbeeld: De pasgeborene is stemmingslabiel, heeft 
kortdurende aandachtsmomenten en af en toe sociale 
uitwisseling met de ouders. De ouders zijn daar helemaal 
°P ingesteld. Ze worden niet geïrriteerd door dit gebrek 
aan sociale vaardigheden, maar ze gebruiken een 
'ichaamstaal die de baby in een goede stemming brengt 
en houdt, die de kortdurende aandachtsmomenten on
dersteunt en telkens iets langer maakt en ze beantwoor
den de sociale tekens die de baby geeft en we zien met 
de dag dat het aantal uitwisselingen toeneemt. 
Bij analyse van geslaagde hometrainingen blijkt dat de 
belper dezelfde lichaamstaal gebruikt als de ouders. Hij/ 

zij brengt telkens weer opnieuw het gezin in een goede 
stemming. De aandachtsmomenten die de gezinsleden 
voor elkaar hebben worden ondersteund en de helper 
stimuleert de uitwisselingen en ondersteunt ze zodat ze 
telkens iets langer kunnen duren. 
Heel concreet betekent dit dat de ouders bij een 
huilende of pruilende baby het kindje gaan helpen om 
in een goede stemming te komen. Ze gaan niet mee
huilen of -pruilen, ook al lijkt dit op papier heel invoelend 
en meelevend. De negatieve signalen van de baby 
worden als het goed is ook niet genegeerd, maar de 
ouders worden actief. Ze gaan naar het kindje toe en 
gaan het helpen om zich weer goed te voelen. 'Je hoeft 
niet te huilen, ik ben toch bij je, wij gaan samen leuke 
dingen doen, wat wil je graag, ik zal je helpen om dat 
te bereiken.' Bij deze helpende babbel gaat het niet om 
de woorden, want de pasgeborene beheerst de woord-
taal nog niet, maar wel om de stemming die de ouder 
in zijn babbel meedeelt via de intonaties en om het 
helpend gedrag, namelijk dat de baby wordt aangehaald, 
wordt toegeknikt en toegelachen met oogcontact. 
Ook als de baby stopt met huilen, gaan de ouders door 
met de communicatie. Ze helpen de baby om aandach
tig met hen en de omgeving bezig te zijn en benoemen 
in de babytalk op conversatietoon wat het kindje en 
zijzelf zien, horen en voelen. Bij video-analyse blijkt dat 
ze bewegingen, houdingen, hoofdbewegingen en ge
zichtsexpressies spiegelen en positieve intonaties imi
teren en beantwoorden. Met de dag zien we een 
aanzienlijke toename van deze uitwisseling van tekens 
van de lichaamstaal. 

3. De lichaamstaal van de helper tijdens de home
training 

Bij de analyse van geslaagde hometrainingen zien we 
hetzelfde gedrag terug bij de helper. De helper reageert 
niet op de ontstemming van het gezin door zelf ook 
ontstemd te raken, maar helpt het gezin op een hele 
primaire manier, vergelijkbaar met de lichaamstaal van 
de ouders in contact met de pasgeborene, om in de 
goede stemming te komen. Hij babbelt, benoemt op een 
conversatietoon instemmend wat de gezinsleden zien, 
horen en voelen en ondersteunt de onderlinge uitwis
seling die niet alleen beperkt is tot de spiegeling van 
positieve gevoelens maar waarbij ook het samen han
delen, samen spelen, samen eten en samen praten een 
rol speelt. 
Het effect van dit helpersgedrag op het gezin is enorm. 
We zien met de week een aanzienlijke toename van de 
goede stemming, van de conversatie, van het instem
mend benoemen, van de aandacht voor elkaar en van 
de beurtwisseling. Ook gezinnen met ernstige sociale 
problemen kunnen op deze manier effectief in enkele 
maanden tijd geholpen worden. Hierbij wordt video 
gebruikt om het gezin de momenten van geslaagde 
uitwisselingen terug te laten zien. 

4. Alternatief voor uithuisplaatsing 

Er is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met Orion 
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Hometraining als alternatief voor uithuisplaatsing. Het is 
gebleken dat de Orion Hometraining vaak op korte 
termijn, dat wil zeggen binnen een halfjaar, gezinnen kan 
helpen waarvan men besloten had de kinderen uit huis 
te plaatsen. De hometrainer is dan niet dagelijks aan
wezig maar een of twee maal per week en het effect 
betreft niet alleen de onderlinge communicatie in het 
gezin, maar ook de sociale ontwikkeling van het gezin 
in het grotere maatschappelijk verband. De gezinnen zijn 
vaak in een sociaal isolement, zowel ten aanzien van de 
buurt als ook in relatie tot hun eigen familie en meestal 
hebben de gezinsleden ook problemen op het werk, in 
verenigingen en op school. Door de groei naar grotere 
sociale zelfstandigheid, dank zij de hometraining, kun
nen de gezinsleden zich ook beter redden in de sociale 
milieus buitenshuis. Het blijkt dat de therapeutische 
toepassing van de informatie over de lichaamstaal in het 
gezin hele nieuwe perspectieven opent. Door de video 
kan de helper dit effect ook nog met eigen ogen 
constateren en meegenieten van de blijdschap en 
ontroering van gezinsleden die elkaar in de omgang van 
elke dag weer kunnen vinden. 

5. Duurzaam effect van de hometraining 

Door de samenwerking met scholen heeft Orion een 
follow-up mogelijkheid. 77% van de verwijzingen betreft 
kinderen van 8 jaar of jonger. Hun ontwikkeling kan het 
grootste deel van de schooltijd gevolgd worden. Onze 
ervaring is dat geslaagde hometrainingen het begin zijn 
van een opwaartse spiraal. Dit blijkt uit de schoolresul
taten en de sociale vaardigheden in de klas- en speel-
situaties. 
De opgaande spiraal in de ontwikkeling van gedragspro-
blematische kinderen in pedagogisch sterke gezinssitu
aties is onderzocht door Sameroff e.a. (Sameroff and 
Chandler 1975- Sameroff e.a. 1982). 

De 120 follow-up studies, waarop hun conclusie is 
gebaseerd, tonen aan dat het pedagogisch sterke gezin 
de vroegtijdig geconstateerde gedragsstoornissen mini
maliseert. Het pedagogisch zwakke gezin maximaliseert 
dezelfde stoornissen. Dit neergaande spiraaleffect wordt 
ook gevonden bij één categorie van de pedagogisch 
sterke gezinnen, namelijk bij de gezinnen, die de opvoe
ding overgeven aan de professionele hulpverlening. 
Onze ervaring is dat pedagogisch sterke ouders van 
nature de neiging hebben zich extra in te zetten voor het 
'hulpbehoevende' kind. Bij inschakeling van professio
nele hulp wordt de ouderdynamiek uitgeschakeld. De 
Orion hometraining helpt de pedagogisch sterke ouders 
weer hun eigen krachten aan te spreken. 
De pedagogisch zwakke gezinnen worden sterk ge
maakt door ondersteuning van de uitwisseling in het 
gezinsleven van elke dag. 

vooruit geschoven waarop men weer in de neergaande 
spiraal terechtkomt. 
Orion hometraining is kortdurend. Ouders en kinderen 
willen niets liever dan geslaagde uitwisseling. Zo gauw 
ze hebben ervaren hoe het kan, begint de opgaande 
spiraal, omdat de nieuwe omgang zichzelf beloont. Het 
gezin kan, meestal na enkele weken of maanden, al op 
eigen kracht verder. 

7. Orion schoolbegeleiding 

Tegelijk met de hometraining heeft de schoolbegeleiding 
in '85 en '86 een snelle ontwikkeling doorgemaakt. 
Doelstelling is de kinderen in het gewone onderwijs te 
houden, in samenwerking met scholen en onderwijsbe
geleidingsdiensten. De verwijzingen 1986 uit Weert e.o. 
geven deze trend goed weer. 
20 verwijzingen O.B.D. en scholen Weert e.o. 
9 kinderen van 5 jaar, waarvan 1 kind naar de ZMOK 
school. 
4 kinderen van 6 jaar. 
6 kinderen van 7 en 8 jaar. 
1 kind van 12. 
Slechts 1 kind is tijdelijk naar het speciaal onderwijs 
overgeplaatst. 

De Orion schoolbegeleiding realiseert het beleid dat 
zorgverbreding wordt genoemd. Kinderen die voorheen 
naar het speciaal onderwijs werden verwezen, blijven nu 
in het gewone onderwijs. Aangezien de hometraining op 
korte termijn effect heeft, is de zorgverbreding een 
tijdelijke belasting voor de scholen. 

8. Cursussen en informatieavonden 

De Orion schoolbegeleiding is niet beperkt tot de leer
krachten van de 'hometrainingskinderen'. In samenwer
king met het O.B.D. zijn er cursussen voor schoolteams, 
die veel kinderen met sociale ontwikkelingsproblemen 
hebben, bv. de openbare school Weert. Er wordt video 
gebruikt in de klas. De 'lichaamstaal' van het leidingge
ven en van de uitwisseling is een eye-opener. 
Orion verzorgt ook videopresentaties op de ouderavon
den van scholen en peuterspeelgroepen. 
Dank zij de snelle ontwikkeling in 1985 van hometraining 
en schoolbegeleiding is het in 1986 mogelijk alle ver
wijzingen op deze manier te helpen. 
De verwijzingen van gezinnen kunnen alleen met home
training geholpen worden, terwijl voor de verwijzingen 
van 'probleem'kinderen dagbehandeling ook geen zin
nig alternatief is, gezien onze ervaring van het tijdelijke 
effect, die door onderzoeken gestaafd wordt. 

6. De duur van de behandeling 

Hulpprogramma's die niet gericht zijn op het helpen bij 
de dagelijkse omgang, duren vaak jaren. Hoe langer het 
kind in behandelng blijft, des te verder wordt het punt 
102 



Adem, accent en spreek-
verstaanbaarheid* 

•-• Speth, logopedist 

l n het Jaarverslag van het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel verscheen in 1958 onze studie 'Adem en 
Accent in verband met het spreekonderwijs aan dove 
kinderen'. 
De interesse voor dit thema blijkt nog steeds actueel te 
ziJn. Wij laten hier een samenvatting ervan volgen met 
enkele aanvullingen en nieuwe ontwikkelingen. 

°e aanleiding tot de studie in 1958. 
Bi i het spreken van dove kinderen constateerden wij 
onjuiste adembewegingen en slechte adembeheersing. 
De stemmen waren vaak hees, geknepen en te hoog. 
Er viel weinig tot geen accentuering in hun spreken waar 
'e nemen. In de vakliteratuur werd geregeld gewezen op 
het belang van een goede ademhaling bij dove kinderen. 
Maar nergens werden richtlijnen aangegeven, die tot 
verbetering ervan konden leiden. 

°oel van de studie. 

Wij stelden ons tot doel om de stemmen van dove 
kinderen door middel van een juiste ademtechniek te 
verbeteren en via ademverbetering het accent in hun 
spreken aan te leren/te corrigeren. Wij verwachtten, dat 
dit een toename van de spreekverstaanbaarheid tot 
9evolg zou hebben. 

° e ademhaling. 

De ademhaling heeft primair een biologische functie. Ze 
moet goed kunnen functioneren wil zij geschikt zijn om 
haar bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het 
sPreken bij dove kinderen. 
B ' i de ademhaling kunnen wij drie hoofdmomenten 
onderscheiden: 
'• de inademing 
2- de uitademing 
3- de adempauze(n). 

Omdat de uitademing in het geheel van de ademhaling 
2 0 belangrijk is, zullen wij daar bijzonder aandacht aan 
schenken. 

' • De inademing. 

De inademing die het lichaam van zuurstof voorziet, 

* Tschr. voor Log. en Aud. 1986 (16/-3) 

maakt uitademen mogelijk. De lucht kan op twee ma
nieren de longen bereiken: door de mond en door de 
neus. De neusademhaling geniet in dit verband de 
voorkeur. Door de langere neusweg wordt de inade-
mingslucht enigermate verwarmd, bevochtigd en wor
den de stembanden wat ontlast. Bovendien zorgt de 
neusademhaling voor een diepere inademing. Neusver-
stoppingen worden er eerder door vermeden. 
Er zijn omstandigheden dat neusademhaling plaats 
maakt voor inademing door de mond. Wij denken aan 
(top)sport, (solo)zang, (toe)spreken, gespreksvoering: 
grotere hoeveelheden lucht moeten dan snel beschik
baar zijn. 
In alle andere omstandigheden, waaronder met name de 
therapeutische situaties, wordt de neusademhaling aan
bevolen. 

2. De uitademing. 

De uitademing heeft verscheidene functies: 
2.1. de biologische functie. 
Door de uitademing wordt de mens in staat gesteld zich 
te ontdoen van overtollig koolzuur, stikstof, schadelijke 
stoffen. 
2.2. de psychische functie. 
Het emotionele leven van de mens uit zich onder andere 
ook in zijn ademhaling: sneller ademen, het stokken van 
de adem, zuchten, snikken. De eerste schreeuw van de 
pasgeborene is een uitademing, nadat de longen met 
vitale lucht gevuld zijn. De baby geeft op een niet mis 
te verstane wijze aan, dat men rekening met hem dient 
te gaan houden. 
Het leven van de mens eindigt met een laatste zucht. 
2.3. de communicatieve functie. 
Door het verlengen van de uitademing namelijk is de 
mens in staat om zich via spreekgehelen te uiten: 
woorden, accentgroepen, enkelvoudige en samenge
stelde zinnen. De uitademing wordt dan actief. 

3. De adempauze(n). 

Na de uitademing, en in iets mindere mate na de 
inademing, volgt een adempauze, een ontspannen mo
ment in het ademhalingsproces. Het belangrijke mid
denrif is dan in rust. 
Hoe nerveuzer en gejaagder men is, hoe minder er van 
de adempauzen terecht komt. 

Ademhalingstypen. 
In het algemeen kan men de volgende ademhalingsty
pen onderscheiden: 
- het schouderademhalingstype 
- het borstademhalingstype 
- het buikademhalingstype 

- het gecombineerde lage ademhalingstype. 

Aan dit laatste type wordt de voorkeur gegeven. 
Hierbij wordt de zogenaamde lage ademhaling gebruikt. 
Overheersing van een van de eerste drie bovenstaande 
typen valt sterk te ontraden. 
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jcliouétr tont 
ademhaling 

e* profit! 
en jat*. 

adembalinq 

Er zijn factoren die invloed op de adembewegingen 
kunnen uitoefenen: 
- iemands lichaamsbouw, onder andere lang/slank of 

kort/fors; 
- de leeftijd: bij oudere mensen kan de ademhaling 

veranderen door minder soepele gewrichten, verlies 
van veerkracht in de ribben en in de longblaasjes; 

- afwijkingen in het aanzetstuk die tot een oppervlakkige 
ademhaling kunnen leiden. 

- het langdurige aannemen van eenzelfde houding op 
school, bij bepaald werk of een typische sport (scher
men). 

u u 
langdurig verUeerót 
houding op school 

Onderzoek. 

Bij het zoeken naar een goede ademhaling deden wij 
onderzoek bij 50 dove jongens, 30 dove meisjes, 30 
horende jongens en 30 horende meisjes, allen variërend 
in de leeftijd van 6 jaar tot 14 jaar. De dove kinderen 
hadden een hoorverlies boven de 90 dB en waren allen 
prelinguaal doof. Er waren geen meervoudig gehandi
capte kinderen bij. 

De ideale ademhaling. 

Bij ons speuren naar de meest efficiënte en harmo
nieuze ademhaling zijn wij ervan uitgegaan, dat wij deze 
moesten vinden in die situaties waarbij kinderen zich in 
een niet-gespannen en niet-geforceerde lichaamshou
ding bevinden, dus vrij en ongedwongen zijn. 
Wij vonden deze ideale ademhaling bij de kinderen in 
twee omstandigheden: 
a. in de slaap 
b. gedurende het spontane spel en de vrije sport. 
In deze twee situaties constateerden wij de gecombi
neerde lage ademhaling, waarbij de buikstreek (onder 
de navel), de flanken (en de rugstreek) in een gelijkma
tige harmonische beweging uitzetten bij de inademing 
en weer introkken bij de uitademing. Het geheel vond 
soepel plaats en zonder overheersing van één gebied. 
Bij het literatuuronderzoek werden wij met name door de 
Yoga-geschriften in onze bevindingen gesterkt. 

Het proces bij de ideale ademhaling. 

In een harmonische ademhaling kunnen wij de volgende 
gang van zaken opmerken: 
- bij inademing (door de neus) vullen de longen zich met 

zuurstofrijke lucht; 
- de longen zetten uit; 
- het middenrif maakt een neerwaartse beweging (lage 

ademhaling); 
- door deze neerwaartse beweging ondergaat de buik

holte een zekere druk, die resulteert in uitzetting naar 
voren en zijwaarts; niet naar beneden, omdat het 
bekken stabiel blijft; 

- dan volgt de adempauze; 
- bij de uitademing keert het geheel weer terug naar zijn 

uitgangspositie. 
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°e keuze van het ademhalingstype. 

Op grond van de gegevens uit ons onderzoek geven wij 
^et nadruk de voorkeur aan de lage gecombineerde 
ademhaling. 
D e borstademhaling en vooral de schouderademhaling, 
d e zogenaamde hoge ademhaling, veroorzaken vaak te 
grote spierspanningen, al kan ook het omgekeerde het 
9eval zijn. 
^ is met name het geval rond het strottehoofd, de 
stembanden. Ze staan een goede stemgeving in de weg. 
Bovendien is er bij deze hoge ademhaling, evenals bij 
sen eenzijdige buikademhaling, te weinig uitademings-
'ucht beschikbaar. Er moet frequenter ingeademd wor
sen. De lage gecombineerde ademhaling daarentegen 
draagt ertoe bij, dat spanningen rond het strottehoofd 
w°rden opgeheven. Bij de lage ademhaling is er ook 
meer uitademingslucht beschikbaar. En deze is nodig 
voor het spreken. Door meer aandacht te besteden aan 
de juiste adembeheersing, worden spierspanningen in 
"et gebied van de stemgeving minder; een betere stem 
kan het gevolg zijn. 

Ontspanning. 

Een goede en efficiënte ademhaling hangt samen met 
een ontspannen lichaam en een gezonde geest. Zijn er 
overmatige spierspanningen, is de lichaamshouding 
krampachtig, zijn de bewegingen geforceerd, dan heeft 
dat zijn uitwerking op de ademhaling en het spreken. Wij 
mogen rustig zeggen, dat genoemde verschijnselen aan 
°nze jachtige maatschappij niet vreemd zijn. Ontspan
ningsoefeningen kunnen hulp bieden bij het aanleren 
van een goede ademhaling en in een breder kader door 
fe in te bouwen in het leren spreken aan en van dove 
k|nderen, als dat nodig blijkt. In 'Motorische oefeningen 
v o°r gezonde en gehandicapte kinderen' (Lochem 
19803) staan er verschillende beschreven (9). De aard 
van deze oefeningen zit hem niet zozeer in het aantal 
dat uitgevoerd wordt. Van meer belang is het overdragen 
van de idee, het gevoel, het intuïtief leren aanvoelen en 
overnemen van de ontspanning, waar dat nodig is. Het 
betekent geen aanbeveling van een slap lichaam, noch 
oen aankweken van futloze bewegingen. 
°'i ernstige vormen van gespannenheid is het nodig 
ontspanningstherapieën door deskundigen te laten ge
ven. 
Bii emotionele problemen kan de oorzaak dieper liggen 
e n valt een goede orthopedagogische begeleiding aan 
t e bevelen. 

ontspanning in de spreekopvoeding van dove kinderen 
kan onder andere bevorderd worden door: 
" te zorgen voor een blije ontspannen sfeer; 
~ bij kleintjes gezellig te brabbelen bij spel en bezighe

den; 
* het competitie-element zo min mogelijk te stimuleren; 
' het goede voorbeeld van de spreekopvoeder(s); 
" de stappen in moeilijkheidsgraad zo didactisch en 

verantwoord mogelijk te doseren; 
~ een duidelijke en consequente benadering te realise

ren. 

De ademoefeningen. 

Het is dus een goede zaak om voorafgaand aan of 
samen met de ademoefeningen ontspanningsoefenin
gen in te bouwen. 
Er kan spontaan geoefend worden in daartoe geëigende 
situaties. Vooral bij jongere kinderen is een speelse 
benadering aan te bevelen. Men moet niet te gauw 
bewuste ademoefeningen doen, alleen in een therapeu
tische situatie. In dit geval moeten de ademoefeningen 
er steeds op gericht zijn om via de lage ademhaling en 
uitademing geleidelijk aan te verlengen. 
Bij het jonge dove kind is het zaak in te spelen op de 
fase van de zelfimitatie in zijn spraakontwikkeling. Men 
moet tegen de dove kleuter blijven praten in alle voor
komende situaties. Waarderen van zijn gebrabbelde 
spreekpogingen en vocalisaties is van groot belang, als 
het plaatsvindt in eenvoudige gespreksvormen, die 
leiden tot de ontwikkeling van gespreksgedrag. 

moeder enkind 
en hop^apparekafc 

Maar ook de nonverbale aspecten in de preverbale 
periode van het dove kind horen erbij, met name 
uitdrukkingen van waardering, bevestiging, uitnodiging. 
Voor het aanhouden van vocalisaties en gebrabbelde 
spreekpogingen is het ook van het grootste belang, dat 
het zeer jonge dove kind zo vroeg mogelijk wordt 
uitgerust met een of twee hoorapparaatje(s). Zelfs voor 
het zeer dove kind is het mogelijk met de huidige 
krachtige hoorapparatuur ritmische en soms melo
dieuze spreekpatronen alsook omgevingsgeluiden waar 
te nemen. Maar daartoe moet het kind tot geluidgericht
heid worden opgevoed. 
Over het algemeen kan men dove kinderen rond de tien 
jaar al bewuster met hun ademhaling laten omgaan als 
dat nodig is voor stemgeving en adembeheersing. 

Dit kan in drie houdingen plaatsvinden: 
- liggend. 

De handen worden onder het hoofd gehouden en de 
benen opgetrokken. Men ligt op een vaste onder
grond. 

- zittend. 
Het kind zit met een rechte romp iets voorover en de 
handen worden in de zij geplaatst. 

- staand en lopend. 
Dezelfde volgorde van bovenstaande houdingen is niet 
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noodzakelijk. Men begint met de houding die voor het 
kind het gunstigste uitwerkt. 
Maar altijd, in welke houding dan ook, moet men met 
uitademen beginnen, het gewoon leeg ademen van de 
longen. Anders is de start al fout. Om dat aan het dove 
kind duidelijk te maken, blaast men zelf tegelijkertijd op 
de hand van het kind onder het uitademen. 

Manuele ondersteuning bij kinderen met adempro-
blemen. 

A. Bij het aanvankelijk oefenen van een goede adem
haling plaatst de spreekopvoeder zijn handen links en 
rechts boven de heupen van het kind (de duimen op de 
buikstreek en de vingers op de flanken). 
- Gedurende het uitademen oefenen zijn handen een 
lichte druk op de gewenste ademplaatsen van het 
lichaam van het kind uit (buik en flanken). 

uitademing één keer rustig te slikken (adempauze), 
alvorens weer in te ademen. 
- Bij het inademen gaan de handen van de spreekop
voeder mee met de ademuitzetting van het kind. Het kind 
gaat zo ervaren waar de adembewegingen plaatsvinden. 

B. Na enige tijd wordt aan het kind voorgesteld zijn eigen 
handen boven de heupen te plaatsen. De spreekopvoe
der legt zijn handen op de handen van het kind en samen 
ondersteunen en controleren zij de adembewegingen. 

C. Tenslotte moet het kind het zonder hulp zelf kunnen 
(vingers op zijn buikstreek en duimen achterwaarts op 
zijn flanken). 

- Ten aanzien van de adempauze na het uitademen 
wordt aan het kind gevraagd om even met ademen te 
wachten. Men kan ook met het kind afspreken na de 
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Om de uitzetting van de flanken krachtiger te maken, laat 
men het kind de ademoefeningen soms liggend op zijn 
buik doen. Het lichaamsgewicht zorgt voor tegendruk, 
zodat de lage zijwaartse uitzetting toeneemt. 
Ademoefeningen moeten rustig uitgevoerd worden. Het 
gaat niet om topprestaties. 
De uitademingsoefeningen kunnen in de volgende va
riaties gedaan worden: 
- op stemloze glijders; f, s. 
- op stemhebbende medeklinkers; w, m. 
- op klinkers; aa, oo. 
- combinaties; mamamama, bobobobo, enz. 

Enkele praktische opmerkingen. 
Niet te veel louter blaasoefeningen doen. Deze kunnen 
onzes inziens tot gesluierde stemmen aanleiding geven. 
Stemhebbende spraakklanken kunnen met een zwak
kere luchtstroom langer gecontinueerd worden als de 
stem voldoende sonoor, klankrijk is. 
De mate van inademen moet corresponderen met de 
lengte van het gesprokene. Er zijn geen enorme inade
mingen nodig voor het spreken van korte woorden of 
accentgroepen. 



BiJ liggende ademoefeningen is het gebruik van een 
ademhalingsbank in een therapeutische sessie een 
uitkomst. 

Clusteren. 

Is het dove kind in staat zijn adem goed te beheersen 
via de lage gecombineerde ademhaling, dan kan het zijn 
uitademing leren verlengen. 
Daardoor kan het kind woorden gaan clusteren; het 
spreken van accentgroepen in één =>Hom uunrri» mnnfiliik 

Bijvoorbeeld: in de 

bruikt worden om het temporele accent in te oefenen: 
A. het blaasorgeltje (12). 

M y a a i i o i u o i v / n > n , i<*^i 

madem wordt mogelijk. 

bus 

Maasorge/ 

op vakant ie 

naar mama en papa 
Het accent (de klemtoon) 

Het leren van een goede klemtoon is een volgende stap 
°m de spreekverstaanbaarheid van dove kinderen te 
verbeteren. 
Accent is het domineren van sommige spraakgeluiden 
0ver andere die er één groep mee vormen. 
Dit domineren kan op drie manieren plaatsvinden: 
a- door nadruk, kracht van geluid. 
Bijvoorbeeld vader, molen, genot, ontzag. De stem wordt 
harder. Wij noemen het dynamisch accent (dynamis is 
kracht). 
h- door een hogere toon. 
Bijvoorbeeld Wat? Is hij geslaagd? 
Dit geeft verschil in toonhoogte, in melodie weer. 
Wij noemen het melodisch accent. 
C' door langere tijdsduur. 
Bijvoorbeeld Ben jij ja...rig? 
Het vindt plaats door verlenging, aanhouden in de tijd. 
Wij noemen het temporeel accent. 
Bij de gebruikelijke accentuering worden de drie hier 
genoemde accenten meestal gelijktijdig gebruikt, met 
dien verstande, dat er gewoonlijk één van de drie 
domineert. 

Welk accent voor dove kinderen? 

Bij het invoeren van de 'Geluidsmethode' (13) werd het 
Melodisch accent met veel animo geoefend. Uitwendige 
suggesties werden vaak aangewend, die tot een vorm 
van dynamisch accent leidden. En deze resulteerden 
dikwijls in een te hoge of rauwe stemgeving. 
'n ons onderzoek bleek het temporele accent het beste 
aan te slaan en de spreekverstaanbaarheid te bevorde
ren. Bovendien ging het melodisch accent vaak samen 
met het temporeel accent. 
Maar met de huidige hoorapparatuur is het mogelijk om 
de lage tonen te versterken. Dit geeft het dove kind meer 
informatie over melodie. 

Instrumentele hulpmiddelen. 

De volgende instrumentele hulpmiddelen kunnen ge- wnloJiiat. 

In 1984 heeft de audioloog Fr. Coninx een elektronisch 
blaasorgeltje ontworpen, dat naast aanzienlijke verbe
teringen van het oude ook meer mogelijkheden biedt: 
- het blaast zeer licht; 
- er zijn geen problemen meer ten aanzien van de 

inwerking van het speeksel; 
- het geluid kan naar believen versterkt worden, ook via 

loudspeakers in het vrije veld, zodat het zelfgeprodu-
ceerde geluid in het eigen lichaam gevoeld kan 
worden. 
(Resonantie voelen voor de zwaar dove kinderen); 

- crescendo en decrescendo, zowel in continue als 
discontinue tonen, kunnen geoefend worden; 

- het spelen van accoorden wordt mogelijk, evenals het 
spelen van een langere melodie op één adem. (In 
principe kan elk toonhoogtebereik gebruikt worden 
door middel van elektronische orgels); 

- het is ook mogelijk de ademstroom zichtbaar te maken 
op papierrecorder of computerscherm. 

B. de melodica. 
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C. een gewone fluit (ontwikkelingslanden!). 

£U'3«vüoo«' f4 uit 

N.B. Wij maken geen gebruik van trommels of ander 
slagwerk. Een verlenging in de tijd is daar niet mee aan 
te geven. 

Het metrum (maat). 

Bij het oefenen van het temporeel accent hebben wij het 
metrum als uitgangspunt genomen. Wij onderscheiden 
in de klassieke metra de volgende versvoeten (maat
soorten): 
- tweedelige metra: 
trocheus b.v. vader 
jambe b.v. trompet 
- driedelige metra: 
dactylus b.v. autobus 
amfibrachys b.v. kalender 
anapest b.v. apparaat 

Vanuit ontspanning en een lage gecombineerde adem
haling wordt op een blaasorgeltje in één ademstroom het 
metrum van een woord, een accentgroep, een korte zin 
geblazen. 
De hoofdvormen van het metrum worden aanvankelijk 
niet door elkaar geoefend. Er wordt met één structuur 
begonnen. Als het kind zich die eigen heeft gemaakt, 
volgt een tweede structuur, enz. 

Concrete uitwerking van de versvoeten. 

Op basis van versvoeten zijn wij woorden (accentgroe-
pen) gaan indelen. Een liggend streepje boven een 
lettergreep geeft de verlenging aan. Dat is de beklem
toonde lettergreep. Boven de niet-beklemtoonde letter
grepen worden punten gezet. 
De uitwerking ziet er als volgt uit: 

^ • B aap 

aas 

uur 

oor, enz. 

in 

af* enz. 

kapot 

kapel 

il bal 

het lam, enz. 

apparaat 

apotheek 

• • — 
in de bus 

• • — 
van het dak, enz. 

• tTfel 

moeder 

kilo, enz. 

-̂— • • 
I • autobus 

M M • • 
bedelen 

appelboom 

pereboom, enz. 

• — • 
!• kabouter 

• — • 
gelopen 

• ̂ — • 
vakantie 
• M M • 
op tafel, enz vy uiei, enz. 

Voor jongere kinderen die nog onvoldoende woorden 
kunnen spreken kan er ook eenvoudiger, speels geoe
fend worden op lettergrepen als ma, bo, la, enz.: 

mamama, bobo, lalala. 

op 

Van blazen naar spreken (integratie) 

Wordt een bepaald metrum door een doof kind op het 
blaasorgeltje goed geblazen, dan volgt een sprekende 
toepassing ervan. Voor de microfoon verbonden aan een 
spraakversterker spreekt het die woorden/accentgroe-
pen, die dezelfde structuur hebben als het geblazen 
metrum. 

Wat wordt er in de beklemtoonde lettergreep ver
lengd/aangehouden? 

Bij de beklemtoonde lettergreep moet men erop bedacht 
zijn, dat niet alleen de klinkers maar ook de medeklinkers 
verlengd/aangehouden kunnen worden. Dat wordt aan
gegeven door een streepje onder de beklemtoonde/ 
verlengde spraakklank te zetten. 
Bijvoorbeeld: 

- b a l l o n ; 

de korte klinker _o wordt ge-
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volgd door een nasaal; de ri 

wordt verlengd. 

* gevangen; 

de korte klinker a wordt ge

volgd door een nasaal; de ng 

wordt verlengd. 

* Passen; 

de korte klinker a wordt ge

volgd door een glijder; de _s 

wordt verlengd. 

"* lopen; 

de klemtoon valt op een lange 

klinker; de .0(0) wordt ver

lengd. 

"* bakker; ' 

de korte klinker a wordt ge

volgd door een ploffer. De 

occlusie (sluiting) van de 

ploffer wordt verlengd en de 

explosie even uitgesteld. De 

k wordt stemloos even vast

gehouden. 

Ket ritme. 

Alles wat leeft ademt ritme. 
°'i het spreken is ritme opeenvolging en afwisseling van 
'an9er en korter, beklemtoond en onbeklemtoond, hoger 
e n lager, het inlassen van pauzes (de supra-segmentale 
asPecten). Het metrum dient als basis voor het ritme en 
heeft (in de poëzie en de muziek) een egaal accent, 
'"'et ritme heeft een variërend accent en bespeelt en 
overstijgt het metrum om aldus uiting te geven aan de 
Menselijke vrijheid en creativiteit. 
'n onze oefengang wordt nu vanuit het metrum toege-
Werkt naar het ritmischer afwikkelen van het spreken. De 
streepjes en punten boven de woorden en accentgroe-
Pen, zoals die bij het oefenen v.an het metrum werden 
9ebruikt, verdwijnen geleidelijk aan. Daarvoor in de 
P'aats komen de zogenaamde 'melodiebogen' boven 
°f onder de woorden/de accentgroepen. Bijvoorbeeld: 

Ik pak een koekje uit de kast. 

Het spreken van zinnen. 

Is een doof kind zover gekomen, dan is het voor hem 
mogelijk zinnen correct te gaan spreken. Zinnen worden 
onderverdeeld in accentgroepen. Er worden door de 
spreekopvoeder of het kind melodiebogen bij geplaatst 
en streepjes gezet onder de aangehouden/verlengde 
spraakklank van de accentlettergreep. Bijvoorbeeld: 

als het regenen ophield. 

Op den duur gaat een doof kind spontaan ritmischer 
spreken. 
Hulpmiddelen gaan achterwege blijven, behalve natuur
lijk de versterkingsapparatuur. Maar dan moet zijn spre
kende omgeving ook optimaal meewerken door rustig, 
duidelijk en in accentgroepen te spreken. Op die manier 
worden de spreekpatronen goed aangeboden. 

Vanuit en samen met het taalonderwijs kan verdere 
opklimming in moeilijkheden aan de orde komen, zoals 
hoofd- en bijaccenten, tegenstellingsaccenten, enz. 

Bij het zinsaccent kunnen wij nog onderscheiden: 
a. het logisch accent (soms ook tegenstellingsaccent) 
Dit wordt bepaald door de betekenis van de zin; 
- leen me even je potlood (niet je viltstift); 
- leen me even jouw potlood (niet van een ander); 
- leen me even je potlood. 
b. Het emfatisch accent. 
Dit wordt bepaald door het gevoel. 
Verontwaardigd: Jij gelogen! 
Stellige zekerheid: Jij hebt gelogen. 
Minachting: Jij gelogen. 

De hoortraining, de hooropvoeding. 

Bij de oefeningen die verbeteringen van de stem, het 
accent, de spreekverstaanbaarheid ten doel hebben, 
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moet de hoortraining een geïntegreerde plaats innemen. 
En die kan niet vroeg genoeg beginnen. De lessen 
Muziek en Beweging sluiten hierbij aan. 
De laatste jaren zijn er wat de hoorapparatuur betreft 
weer ontwikkelingen waar te nemen, met name in de 
versterking van de lagere tonen, zoals wij reeds vermeld
den. De resultaten van consequente hoortraining zijn 
erdoor gestegen. Wij hebben bij enkele dove kinderen 
al kunnen constateren dat zij een melodisch accent op 
het gehoor (met behulp van de hoorapparatuur) kunnen 
produceren. In deze studie is een werkwijze geschetst 
die voornamelijk therapeutisch bedoeld is en zich ken
merkt door een stapsgewijze opbouw. In de realiteit van 
het dagelijks werk is het aan de logopedist(e) te bepalen 
hoe flexibel er met de hier besproken werkwijze wordt 
omgegaan. 
Rest mij tot slot om F. Conninx, R. van Hedel, M. van den 
Hoven, F. Neggers en E. van Os te danken voor hun 
kritische opmerkingen en de tekenaar V. Elemans voor 
zijn tekeningen. 
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Onderzoekssubsidie van ƒ 75 000 - voor FO-
DOK 

De Stichting 'Het Heinsius-Houbolt Fonds' heeft 
ƒ 75.000,- geschonken aan de FODOK (Nederlandse 
Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kin
deren). 
Het bedrag is bestemd voor een onderzoek naar de 
psychische problematiek, die zich kan voordoen bij dove 
kinderen. Het onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door 
de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechtho
rende Kind te Amsterdam, is bedoeld als bijdrage aan 
de deskundigheidsontwikkeling, die nodig is voor de 
behandeling van dove kinderen. 

Nederlandse psychiaters en psychologen zijn niet inge
steld op hulp aan dove mensen. De specifieke kennis 
ontbreekt, en bovendien is een vorm van communiceren 
vereist (o.a. met gebaren) die geen van hen tot nu toe 
beheerst. Het gevolg is, dat dove mensen verstoken zijn 
van een vorm van hulp die voor andere Nederlanders 
tot het normale voorzieningenpakket behoort. 

De FODOK bracht de problematiek aan het licht door 
middel van de uitgave 'En niemand heeft geluisterd..' 
door W. Frenay. Het boekje, met steun van het Heinsius-
Houbolt Fonds uitgegeven, bevat een waar verhaal, 
opgetekend door een moeder, over haar dove zoon die 
psychische problemen krijgt en die na een vergeefse 
tocht langs hulpverleningsinstanties door 'een misver
stand' overlijdt in een psychiatrische instelling. 

Enkele maanden geleden organiseerde de FODOK een 
symposium waar opnieuw aangetoond werd dat er 
sprake is van een onbegrijpelijk gat in de hulpverlening, 
juist met betrekking tot mensen die, door hun handicap, 
misschien wel de meest geïsoleerde bevolkingsgroep 
vormen. 
Het Heinsius-Houbolt Fonds heeft hierop gereageerd 
met het verstrekken van de onderzoekssubsidie. Het 
Fonds kan niet méér doen dan het geven van een 
stimulans, te beginnen bij de problematiek bij jonge 
kinderen. De geestelijke gezondheidszorg moet toegan
kelijk zijn voor de gehele Nederlandse bevolking. 

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie 
bij de GGZ-instellingen en bij de overheid. 

Het thans genomen particuliere initiatief is bedoeld als 
wenk in de richting van de overheidsinstanties, opdat de 
reeds begonnen initiatieven verder zullen worden ont
plooid, maar ook, opdat er tijdig faciliteiten zullen komen 
om straks daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. 



Slechthorendheid -
gehechtheid - speltherapie 

&rs. T. Raedts-Thomassen, Kinder-/Jeugdthera-
Peute 

'"leiding 
l n dit artikel houd ik mij bezig met de gehechtheidsrelatie 
Van het slechthorende kind. Vanuit het dagelijks werken 
^et deze gehandicapte kinderen ervaar ik, dat de 
ontwikkeling van het slechthorende kind anders verloopt 
dan bij 'normale' kinderen. Ook in de literatuur wordt dit 
ontwikkelingsverloop regelmatig beschreven. 
'n dit artikel wil ik de gehechtheidsrelatie in de ontwik
keling van het kind centraal stellen. De kwaliteit van de 
9ehechtheidsrelatie blijkt een samenhang te vertonen 
[°et uiteenlopende aspecten van de ontwikkeling van 
het kind. 
Ten gevolge van bepaalde aangeboren of vroegtijdig 
ontwikkelde eigenschappen van het kind is het risico 
aanwezig, dat deze groep kinderen niet komt tot een 
veilige gehechtheidsrelatie. 
Pe oorzaak hiervan ligt dan in het feit, dat deze slecht
horende kinderen het de opvoeder uiterst moeilijk ma
ken om ten opzichte van deze kinderen responsief te zijn 
e n te blijven. Ouders kunnen onvoldoende uitgaan van 
d e signalen die het kind geeft, maar handelen meer 
^anuit hun eigen inzicht en gevoel. 
^aast normale ontwikkelingsconflicten kunnen deze 
k|nderen specifieke conflicten hebben, welke gebaseerd 
z'in op de interactie tussen specifieke eigenschappen 
Van het kind en zijn omgeving. Veel ouders van gehan
dicapte kinderen hebben moeite met de acceptatie van 
dit kind, onafhankelijk van de ernst van de handicap. Ze 
v°elen zich schuldig, ook wel bestraft en neigen ertoe 
deze kinderen te beschermen en toegeeflijk te zijn. 
Bii de slechthorende kinderen in mijn werksituatie, welke 
"ngemeld worden voor kinder-/jeugdtherapie, is er 
sPrake van een onveilige gehechtheidsrelatie. Er zijn 
naast de handicap, interferenties aan te geven die de 
ontwikkeling van deze gehandicapte kinderen negatief 
hebben beïnvloed, waardoor er emotionele stoornissen 
2iin ontstaan. 

Definiëring van het begrip gehechtheid 

Gehechtheid definiëren we als een duurzame affectieve 
statie tussen een persoon en een specifieke andere 
Persoon. 
Ieder kind heeft aan het eind van het eerste levensjaar 
een gehechtheidsrelatie opgebouwd, maar niet iedere 
relatie is even 'goed'. Volgens Bowldu is er binnen een 
9ehechtheidsrelatie sprake van twee complementaire 
Sedragstendensen, enerzijds de neiging om de nabijheid 

te zoeken van degene aan wie het gehecht is, anderzijds 
de neiging om zich van die figuur te verwijderen, om de 
omgeving te exploreren. Van een veilige gehechtheids
relatie is sprake als beide polen min of meer in evenwicht 
zijn. 
Men onderscheidt verschillende gehechtheidstypen: 
- Veilige gehechtheid. In een weinig spanningsvolle 
situatie exploreert het kind en zoekt toch af en toe 
contact. Neemt de spanning toe, dan zal het kind meer 
de nabijheid van de opvoeder zoeken, hierdoor vermin
dert de spanning en het kind gaat weer op onderzoek 
uit. 
- Angstig-vermijdende gehechtheid. Dit kind zoekt nau
welijks contact met opvoeder, ook niet in spanningsvolle 
situaties. Ten opzichte van vreemden reageert het kind 
hetzelfde of zelfs vriendelijker. Bij deze kinderen is het 
evenwicht doorgeslagen naar het exploreren, wat echter 
van minder kwaliteit is dan bij veilig-gehechte kinderen. 
- Angstlg-afwerende gehechtheid. Het kind is ambiva
lent in zijn relatie met de opvoeder, zoekt enerzijds sterk 
contact, weert het contact echter ook af. Het vertoont 
weinig exploratief gedrag. 

Voorwaarden voor het ontstaan van een veilige 
gehechtheidsrelatie 

Voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie 
moet het kind de opvoeder kunnen vertrouwen. Hiervoor 
dient de opvoeder snel en adequaat te reageren op de 
signalen die het kind uitzendt. Met andere woorden, hij 
dient responsief te zijn. Om dit concrete gedrag te 
kunnen vertonen moet de opvoeder aan vijf voorwaar
den voldoen: 
- Signalen van het kind opmerken. 
- Ze juist interpreteren. 
- Willen reageren. 
- Kunnen reageren. 
- Effectief reageren. 

Oorzaken van het niet responsief zijn van de 
opvoeder 

Deze kunnen allereerst liggen in de aangeboren eigen
schappen van het kind. Deze kunnen het de opvoeder 
moeilijk maken om responsief te reageren. Bij slechtho
rende kinderen is het opmerken van signalen, ze juist 
interpreteren en het effectief reageren erg moeilijk voor 
de opvoeder. 
Tevens kunnen de oorzaken voor het niet responsief 
reageren gelegen zijn in de opvoeder zelf. We denken 
hierbij aan psychische problemen, spanningen, nega
tieve ervaringen opgedaan met zijn eigen opvoeders, 
een opvoedingsstijl welke niet aansluit bij de behoeften 
van het kind. 
Tenslotte kan de oorzaak liggen buiten kind en opvoe
ders, b.v. langdurige en regelmatige ziekenhuisopname 
van opvoeder of kind, waardoor de kans groot is, dat er 
geen stabiele relatie kan ontstaan met een vaste ver
zorger. 
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Gevolgen van het niet responsief kunnen zijn van de 
opvoeder 

De gevolgen van het niet responsief zijn worden zicht
baar in de opvoeder-kind interactie-stijl. 
Wanneer een opvoeder consequent niet responsief is, 
d.w.z. de signalen van het kind niet opmerkt, onjuist 
interpreteert, niet wil, niet kan, of niet effectief reageert, 
ontstaat er een angstig-vermijdende gehechtheidsrela-
tie met het kind. 
Door deze concrete interactie-ervaringen voelt het kind 
zich niet geaccepteerd. Wanneer een opvoeder incon
sequent (niet) responsief is, d.w.z. de signalen dan weer 
wel en dan weer niet opmerkt en juist interpreteert, soms 
wel, soms niet reageert, ontstaat er een angstig-afwe-
rende gehechtheidsrelatie. Deze ervaring lijkt voor het 
kind of de opvoeder niet te vertrouwen is. Dit laatste komt 
veelvuldig voor bij slechthorende kinderen. 

Gevolgen van een onveilige gehechtheidsrelatie 
voor de ontwikkeling van het kind 

1. Persoonlijkheidsvariabelen 
In de literatuur worden twee persoonlijkheidsvariabelen 
genoemd, welke in verband gebracht worden met de 
eerste gehechtheidsrelatie: ego-veerkracht en ego
controle. Onveilig gehechte kinderen kunnen niet of 
onvoldoende reageren in situaties. Ze blijven rigide en 
passen zich niet aan aan de veranderde eisen van hun 
omgeving (ego-veerkracht). De veilig gehechte kinde
ren bleken zich op 4 a 5-jarige leeftijd in het midden van 
de ego-controle-schaal (Arend, Gove en Sroufe, 1979) 
te bevinden. 

- Angstig-vermijdende kinderen gingen meer naar de 
under-controle-pool; gekenschetst door ongeremdheid, 
het onmiddellijk en direct uiten van emoties en impulsen, 
het onvermogen om beloning uit te stellen en snelle 
afleidbaarheid. 
- Angstig-afwerende kinderen (neigden naar een over-
controle; waren geremd, conformistisch, persevererend 
en weinig expressief) 

2. Omgang met anderen 
- Onveilig-gehechte kinderen interacteerden, in verge
lijking met veilig-gehechte kinderen, minder met hun 
opvoeders. Ze vertoonden minder bereidheid tot samen
werking en internaliseerden regels minder adequaat 
(Londerville en Main, 1981). 
- Het is begrijpelijk dat, wanneer kinderen met hun 
opvoeders minder interacteerden, dit generaliseert naar 
interacties met anderen. 
Connell en Ainsworth onderscheiden hierbij: 
a. De angstig-vermijdende kinderen, welke wel direct 
meegaan met andere volwassenen in vreemde situaties. 
b. De angstig-afwerende kinderen weigerden mee te 
gaan met volwassenen in vreemde situaties, zonder hun 
opvoeders. 
Beide groepen, dus zowel de angstig-vermijdende als-
wel de angstig-afwerende, gingen op een minder ade
quate wijze met volwassenen om. 
- Veilig-gehechte kinderen zijn meer competent in de 
omgang met leeftijdsgenoten dan onveilig gehechte 
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kinderen. In een onderzoek van Waters, Wippman en 
Sroufe, bleek, dat veilig gehechte kinderen zich actiever, 
directiever en meer meevoelend opstelden naar leef
tijdsgenoten dan de onveilig gehechte kinderen. 
- Uit onderzoek (Waters, 1979) blijkt, dat onveilig ge
hechte kinderen minder nieuwsgierig, leergierig zijn en 
een minder taakgerichte houding hebben bij probleem
oplossingen. 

3. Ontwikkelingsniveau 

Al meerdere malen is de kwaliteit van de eerste gehecht
heidsrelatie in relatie tot intelligentie en taalontwikkeling 
van het kind onderzocht. 
Een groter actief vocabulair werd er bij de veilig ge
hechte kinderen geconstateerd, terwijl er in taaibegrip 
geen verschil werd gevonden. Taal bevordert het sym
bolisch spel en het symbolisch spel heeft een gunstige 
invloed op de taalontwikkeling. Bij de groep slechtho
rende kinderen verloopt de spelontwikkeling vertraagd 
(Robbroeckx en Brandenburg, 1983) en komt het doen-
alsof-spel weinig voor. Een kind zal via het spel ervaren 
welke mogeljkheden en onmogelijkheden hij ontmoet en 
al 'spelenderwijs' met deze ervaringen leren omgaan. 
De onduidelijke signalen van het slechthorende kind bij 
zijn doen-alsof spelinitiatieven zijn onduidelijk en te 
weinig uitlokkend geweest voor de volwassenen om ze 
verder te kunnen stimuleren. 
Emoties als angst, jaloezie, verlangens e.d. kunnen in het 
spel geuit worden en op deze manier bijdragen tot een 
emotioneel evenwichtige ontwikkeling. Machtsgevoel 
en onmachtsgevoelens (welke veelal door slechtho
rende kinderen worden ervaren) kunnen via het spel een 
compensatie vormen voor wat bij het kind in werkelijk
heid niet tot uiting komt. 

Cliënt-centered speltherapie met 'onze' groep 
gehandicapte kinderen 

De cliënt-centered therapie richt zich op de neiging tot 
zelfactualisatie van de cliënt. Dit veronderstelt, dat bij de 
cliënt het vermogen aanwezig is tot het ontwikkelen van 
een zelfgevoel tot een zelfbeeld, tot stand komend via 
ervaringen als individu en in relatie tot zijn omgeving. 
Door het structureren van de therapie-situatie geeft de 
therapeut de cliënt de gelegenheid problemen zowel 
emotioneel, als cognitief te exploreren. Het ervaren 
staat, als basis voor het handelen, centraal binnen de 
cliënt-centered therapie. 
De organisatie van nieuwe ervaringen geschiedt via 
regels (structuren, schema's) die in het lange-termijn-
geheugen zijn opgenomen (Wexler, 1974). 
Belangrijk voor het verwerken van informatie is, dat de 
persoon regels of betekenisstructuren vormt, waarin 
nieuwe ervaringen geïntegreerd kunnen worden. Deze 
integratie is een voortgaand proces van bijstelling van 
het oude en het nieuwe samen. Betekenisstructuren 
differentiëren zich zo steeds meer, waardoor de persoon 
steeds meer verschillende informatie kan verwerken. Als 
er te veel dezelfde informatie binnen komt, zullen de 
betekenisstructuren steeds minder differentiatie gaan 
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vertonen, ze krijgen een gesloten karakter. Is de ont
stane betekenisstructuur sterk negatief gekleurd, dan 
kan positieve informatie niet geïntegreerd worden, het 
negatieve zelfbeeld van de persoon wordt steeds ster
ker. Zo kunnen emotionele problemen ontstaan (Wexler, 
1974). Doel van de therapie is het flexibeler maken van 
^e betekenisstructuren zodat deze zich opnieuw diffe
rentiëren. 

Mijn ervaring is, dat bij slechthorende kinderen een
zelfde therapeutisch proces op gang te brengen is door 

doelgericht te interveniëren. Dat betekent vertrouwen 
hebben in hun zelf-actualisatie, hun mogelijkheden. 
Omdat bij 'onze' groep gehandicapte kinderen de kans 
op een onveilige gehechtheidsrelatie zeer groot is, lopen 
deze kinderen meer risico om in nieuwe situaties terug 
te grijpen op oude, rigide gedragspatronen. Als zich 
interferenties in de ontwikkeling voordoen wordt de kans 
op emotionele problemen groter; deze kinderen zijn extra 
kwetsbaar. Bijvoorbeeld kan een ziekenhuisopname bij 
een slechthorend kind veel harder aankomen dan bij een 
horend kind. De betekenis van een ontwikkelingsinter-
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ferentie wordt voor een deel bepaald door de fase waarin 
het kind zich bevindt. 
De cliënt-centered therapie is een zeer goede methode 
om 'onze' groep gehandicapte kinderen te behandelen. 
Deze dient echter aan bepaalde voorwaarden te vol
doen. De kinderen die bij mij in spelbehandeling komen, 
hebben vaak een onveilige gehechtheidsrelatie met hun 
opvoeder gehad. Hun opvoeder heeft niet responsief op 
hen kunnen reageren. Als therapeut is het belangrijk om 
zoveel mogelijk responsief te zijn, dat wil zeggen, de 
signalen die het kind uitzendt juist te interpreteren en 
vervolgens effectief op het kind te reageren. We stimu
leren het kind uitdrukkelijk om zich te uiten. 
Er blijken barrières te zijn, die m.b.v. therapie overwon
nen kunnen worden. Deze barrières kan men niet alleen 
zien bij de inhoud van het spel, maar eveneens in de 
wijze waarop het kind speelt. 
Tevens dient de therapeut aan de volgende 'cliënt-
centered' basisattitudes te voldoen: 
- Het ontwikkelen van een warme, vriendschappelijke 
relatie met het kind, het kind accepteren zoals het is. 
- Het herkennen en weergeven van emoties. Het kind 
krijgt ruimte om zijn onmacht en boze gevoelens over 
zijn handicap te uiten. De handicap wordt niet langer 
ontkend, maar raakt in zijn zelfbeeld geïntegreerd. 
- Het activeren van het kind, het zelf verantwoordelijk 
maken voor zijn ontwikkeling. 
'Onze' groep gehandicapte kinderen is vaak extreem 
afhankelijk van volwassenen. Velen van onze slechtho
rende kinderen durven de dubbelzinnige betekenis van 
spel niet aan te gaan. Ze blijven meer in de werkelijkheid 
steken, om toch tot spel te komen hebben ze veiligheid 
en grote stimulans nodig. 
Ze dienen echter te leren zelf competent te worden. Dit 
maakt, dat ze meer waarde aan zichzelf hechten. 
- Bij kinderen tot ± 14 jaar is therapie d.m.v. spel 
mogelijk. Spel is van grote betekenis voor het opgroei
ende kind. Het spel verplaatst ons in een andere wereld; 
- Omdat ze meer bij zichzelf gebleven zijn, hebben ze 
onvoldoende oog gehad voor modellen vanuit de bui
tenwereld. In de therapie zal de therapeut expliciet 
model moeten staan en aan moeten reiken, zodat de 
kinderen zelf hiermee kunnen exploreren en ervaren wat 
het beste bij hen past. 
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Het voortgezet speciaal 
onderwijs aan slechthorende 
kinderen orthopedagogisch 
verantwoord? 

I. Bosman 

Inleiding 
In dit artikel wil ik mijn bevindingen weergeven van het 
onderzoek(je) dat ik in het kader van de vakbekwaam
heid Speciaal Onderwijs gehouden heb onder leer
krachten en directeuren van scholen voor V.S.O. aan 
slechthorende leerlingen m.b.t. de orthopedagogische 
benadering van deze doelgroep. 

Motivatie 

In mijn werk als leerkracht aan voornamelijk slechtho
rende leerlingen, word ik vrijwel dagelijks geconfron
teerd met leerlingen die als gevolg van hun handicap 
een negatief zelfbeeld ontwikkelen of ontwikkeld hebben 
en moeite hebben met de acceptatie van die handicap. 
Wij hebben dit probleem vrijwel nooit in het voltallige 
team besproken en dus ook geen afspraken gemaakt 
over de wijze van omgaan met deze problematiek. 
Daarnaast staat in de Interimwet op het Speciaal On
derwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO), 
art. 13 lid 1, dat tot een school voor (V.)S.O. slechts die 
kinderen toegelaten dienen te worden, voor wie vast
staat dat overwegend een orthopedagogische en ortho-
didactische benadering noodzakelijk is. Om antwoord te 
krijgen op de vraag of het V.S.O. voor slechthorenden 
al zover is dat we kunnen spreken van orthopedagogi
sche instituten, heb ik bovengenoemd onderzoek ge
houden. 

Achtergronden 

Na een grondige bestudering van literatuur over slecht
horendheid en de invloeden daarvan op de mens, van 
de identiteitsontwikkeling van adolescenten en de in
vloeden daarop, van de acceptatie van slechthorend
heid en de orthopedagogische benadering van slecht
horenden, durfde ik wel van de stelling uit te gaan dat 
er veel slechthorenden in de leeftijd van 12 tot 20 zijn 
met acceptatieproblemen en een negatief zelfbeeld. 
Hoe herken je deze problematiek in de praktijk? Het blijkt 
o.m. uit: 
- het niet durven dragen van een hoorapparaat; 
- het niet durven vragen om herhaling of uitleg; 
- het niet durven aangeven van de slechthorendheid; 
- het niet durven vragen om aanpassing van de situatie 

wanneer dit met het oog op de slechthorendheid wel 
gewenst zou zijn; 
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" het uit de weg gaan van moeilijke situaties; 
" negatieve faalangst; 
• het wijten van succes bij leertaken aan externe 

factoren; 
- het vertonen van vermijdingsgedrag; 
- initiatiefloos zijn; 
~ depressiviteit en wantrouwen. 
Er zijn veel zaken van invloed op deze problematiek 
2°als: de voorafgaande persoonlijkheidsontwikkeling, de 
wijze waarop er op school, in het gezin en de omgeving 
^et de slechthorende omgegaan wordt, de intelligentie 
e n de lichamelijke ontwikkeling. 
Daarom is het van belang dat we - voor we met deze 
ieerlingen gaan handelen - eerst uitvoerig de gegevens 
bestuderen, zoals de anamnese en de gezinssituatie. 
Wanneer we daarnaast de leerling goed observeren en 
het gedrag met behulp van een observatieschaal of 
standaardlijst beschrijven, vervolgens deze gegevens 
klateren aan hetgeen we reeds gevonden hebben, is 
het mogelijk de globale, voor vrijwel elke slechthorende 
'eerling geldende hulpvraag: 'Help mij mijn handicap te 
accepteren en leer me hoe ik me staande kan houden 
en gelukkig kan voelen in deze maatschappij' te con
cretiseren, zodat het mogelijk wordt een individueel 
handelingsplan op te stellen. 
Wanneer we op die manier te werk gaan, ons hande-
'ingsplan regelmatig met alle betrokkenen evalueren en 
bijstellen, kunnen we het V.S.O. voor slechthorenden met 
recht orthopedagogisch onderwijs noemen. 

°e aanpak van mijn onderzoek 

'k heb alle scholen voor V.S.O. aan slechthorende 
kinderen aangeschreven met het verzoek mee te wer
ken aan mijn onderzoek naar de orthopedagogische 
benadering van slechthorende jongeren met een nega
tief zelfbeeld en acceptatieproblemen. Een van de 
scholen reageerde meteen al afwijzend met de opmer
king dat men dat soort leerlingen op school niet had (!). 
De scholen die positief reageerden, ontvingen elk vier 
Vragenlijsten, een voor de directeur en drie voor leer
krachten. Uiteindelijk werkten zeven directeuren en 
eenentwintig leerkrachten van acht scholen mee. De 
Vragen die directeuren en leerkrachten beiden voorge
schoteld kregen, handelden over het al dan niet bekend 
2iin met de problematiek en de uitingsvormen en over 
handelingsplanning. Daarnaast gingen de vragen aan 
de leerkrachten dieper in op de wijze van handelen en 
waren de vragen aan de directeuren meer gericht op de 
crganisatie van de leerlingbesprekingen. 

Mijn bevindingen 

De antwoorden varieerden enorm. Er waren verschillen 
'ussen de directeur en leerkrachten van een school, 
'ussen de leerkrachten onderling en tussen de verschil-
'ende scholen. Zo komt het voor dat op een van de 
scholen een leerkracht beweert geen leerlingen in de 
klas te hebben met een negatief zelfbeeld, terwijl op 
diezelfde school een andere leerkracht een handelings
pan opstelt voor deze leerlingen. 

De problematiek van het negatieve zelfbeeld en de 
moeilijkheden met de acceptatie van de auditieve han
dicap blijken volgens directeuren en leerkrachten vooral 
uit: negatieve faalangst, het vertonen van vermijdings
gedrag, het niet durven uitkomen voor de slechthorend
heid en wantrouwen. 
Met de vraag naar de wijze van vermelden van het 
orthopedagogisch handelen in het schoolwerkplan, heb 
ik blijkbaar een teer punt geraakt, want uit de antwoorden 
blijkt dat weinigen precies weten wat er in het school
werkplan staat, terwijl dat toch ons handelingsplan op 
mesoniveau is. Zo gebeurde het dat van één school de 
directeur aangeeft dat er een apart hoofdstuk aan het 
orthopedagogisch handelen gewijd is, een leerkracht 
vertelt dat het in de algemene doelstelling verwerkt is, 
een andere leerkracht zegt dat de verschillende hulp
vragen met de daarbij mogelijke handelingen in het 
schoolwerkplan staan en weer een andere leerkracht 
van dezelfde school vermeldt niet te weten in hoeverre 
dit in het schoolwerkplan voorkomt. 

Op vrijwel alle scholen wordt er geobserveerd en worden 
gesprekken met leerlingen gevoerd, maar het bestude
ren van de anamnese, verwijzingsrapportage en uitkom
sten van psychodiagnostisch onderzoek gebeurt relatief 
weinig. Van de leerkrachten bestudeert 70% de anam
nese, 25% de verwijzingsrapportage en slechts 10% zegt 
de problematiek in beeld te krijgen door psycho-diag-
nostisch onderzoek. Volgens 86% van de directeuren 
wordt de verwijzingsrapportage bestudeerd, 43% noemt 
bestudering van de anamnese en 57% geeft aan dat 
psycho-diagnostisch onderzoek gedaan wordt en resul
taten oplevert. 
Een handelingsplan opstellen door hulpvraag, handelin
gen en wijze van evaluatie vast te leggen, gebeurt 
volgens 33% van de directeuren en volgens 25% van 
de leerkrachten. Wanneer een handelingsplan wordt 
opgesteld, wordt dat over het algemeen ook geëvalu
eerd. 

Op de vraag hoe gehandeld wordt met betrekking tot 
leerlingen met een negatief zelfbeeld en acceptatiepro
blemen, scoren gesprekken met leerlingen het hoogst 
(90%), daarna gesprekken met ouders (70%) en 45% 
stuurt de leerling door naar psycholoog of maatschap
pelijk werker. Verder verwijst men door naar remedial 
teacher, orthopedagoog en het RIAGG. 
Ongeveer de helft van de leerkrachten vindt dat de 
handelingen nauwelijks effect hebben, de andere helft 
meent dat er resultaten merkbaar zijn. Een positief 
resultaat wordt vooral toegeschreven aan een goede 
observatie en diagnose, een duidelijk handelingsplan 
met een goede evaluatie en een goede samenwerking 
met verschillende disciplines. Een negatief of wisselend 
resultaat wordt voornamelijk geweten aan de omstan
digheden, het te vakgericht bezig zijn, te weinig eens
gezindheid, onkunde en de hoeveelheid tijd die het 
vraagt om gedragsveranderingen te bewerkstelligen. 

Als handelingen geen merkbare veranderingen teweeg
brengen, wordt vooral overlegd met teamleden en ou-
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ders en een andere stategie bepaald. Daarnaast wordt 
de leerling vaak doorverwezen naar een andere hulp
verlener. 
Uit de vragenlijsten van de directeuren blijkt dat: 
- op alle scholen leerlingbesprekingen gevoerd worden; 
- de frequentie varieert van 2 tot 6 keer per schooljaar; 
- deze besprekingen geleid worden door de mentor van 

de groep (29%), door de directeur (29%) of afwisse
lend door de directeur, de mentor en de orthopedag
oog (42%). . 

- 60% een verslag van deze besprekingen maakt, dat 
vooral ter inzage is voor teamleden, maar in enkele 
gevallen ook voor ouders en leerlingen; 

- maar op 1 school de ouders aanwezig zijn bij de 
leerlingbesprekingen. 

Tot slot 

Samenvattend durf ik wel te stellen, dat er maar weinig 
scholen zijn die de naam 'orthopedagogisch instituut' 
waardig zijn. Wat vooral opvalt, is dat er binnen de school 
te weinig afspraken bestaan over de orthopedagogische 
benadering van slechthorende jongeren. 
Een gedeelte in het schoolwerkplan dat handelt over de 
orthopedagogische benadering van slechthorenden 
vind je maar op enkele scholen, hoewel ik daar onmid
dellijk aan toe moet voegen dat het op enkele andere 
scholen wel in ontwikkeling is. Hier en daar wordt 
gewerkt met handelingsplannen, maar dat is zelden een 
in het schoolwerkplan opgenomen, bij alle betrokken 
personen bekende en door alle teamleden uitgevoerde 
bezigheid. Velen geven wel aan dat positieve resultaten 
vooral bereikt worden doordat er één lijn getrokken wordt 
en allen proberen de betreffende leerling op dezelfde 
manier te benaderen, hetgeen wijst op de noodzaak van 
uit teamoverleg naar voren gekomen en genoteerde 
afspraken over de orthopedagogische aanpak. 
Veel leerkrachten werken misschien wel op een goede 
(lees: orthopedagogische) manier, maar doordat er te 
weinig afspraken zijn of nageleefd worden, wordt de 
leerlingen niet die ononderbroken ontwikkeling geboden 
waar ze volgens de ISOVSO recht op hebben. 
Het ziet er naar uit dat veel scholen erg gericht zijn op 
het bieden van een opleiding aan leerlingen met een 
auditieve handicap en dat dat dan ook het enige speciale 
aan het speciaal onderwijs is. Dat een auditieve handi
cap meer is dan alleen maar wat minder horen, mag 
bekend verondersteld worden, maar ik vraag me af of 
de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan 
slechthorende kinderen daar voldoende op inspelen. Uit 
mijn onderzoek blijkt dat niet. Ik denk dat de kennis en 
ervaring die men opdoet in de cursussen gericht op het 
speciaal onderwijs zinvoller zouden zijn, wanneer deze 
ten goede zouden komen aan een heel schoolteam. 
Gezien de grote diversiteit in de antwoorden gebeurt dat 
in de praktijk weinig. Teamgerichte nascholing zou een 
belangrijk middel kunnen zijn om veranderingen in de 
benadering van leerlingen te bewerkstelligen. 

'Scriptie orthopedagogiek' verkrijgbaar door overmaking 
van ƒ 25,-op giro 3398398 t.n.v. I. Bosman te Arnhem. 

Boekbespreking 

Dr. A. van Uden, 
De gebarentalen der doven 

P. Oléron, Sorbonne, Parijs. 

Prof. Dr. Pierre Oléron, hoogleraar in de psychologie aan 
de Universiteit René Descartes, Sorbonne, Parijs, heeft 
aan bovengenoemd boek van Dr. A. van Uden, in de 
gereviseerde Engelse uitgave, een bespreking gewijd, 
die daarin als voorwoord is opgenomen. Deze bespre
king wordt hier in een Nederlandse vertaling weergege
ven. 

Dr. van Uden presenteert in dit boek aan al degenen, 
die zich een beter idee van gebarentalen van doven 
(GTD) willen vormen, een werk van zeer bijzondere 
betekenis. In wezen is het een kritische studie. Er zijn 
over dit onderwerp in de laatste 15 jaar talrijke publica
ties verschenen, hoofdzakelijk in Amerika, maar ook 
verspreid in vele andere landen, sommige daarvan van 
auteurs, die hun bekendheid alleen maar daardoor 
verkregen hebben dat ze die publicaties reproduceer
den. Dit heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van 
onjuiste voorstellingen over deze gebarentalen. Voorze
ker, deze voorstellingen zijn wel dóórgedrongen, dank zij 
het steeds weer herhalen en dank zij een verbreiding 
door middelen die lijken op propaganda, en ook al, omdat 
men zijn toevlucht genomen heeft tot wetenschappelijk 
aandoende methoden in het verzamelen en analyseren 
van gedragswijzen. Daarom is het belangrijk, deze 
publicaties kritisch na te gaan en duidelijk te maken, 
waarom en onder welke opzichten ze niet geldig zijn. 

Later, als men in de historie terug kan kijken, zou iemand 
zich wel eens over deze publicaties, of over wat ervan 
is overgebleven (!), kunnen verbazen. Men zou namelijk 
een merkwaardige ontdekking doen. De geschiedenis 
van het wetenschappelijk onderzoek toont immers aan, 
dat dit ertoe heeft bijgedragen onzuivere of ook onjuiste 
menselijke begrippen over de aard van de werkelijkheid 
recht te zetten, ook al waren die in theorieën en dogma's 
gekristalliseerd. Denk bijvoorbeeld aan de observaties 
van Copernicus en Galilei, die het geloof aan het 
geocentrisme ondergraven hebben; de observaties van 
Newton maakten een einde aan het mechanisme van 
contact en invloed zoals Descartes dat leerde; de 
onderzoekingen van Pasteur toonden aan, dat leven niet 
uit levenloze stof ontstaan kan... Maar in deze studie 
ervaren wij een beweging in de omgekeerde richting. De 
onderzoekingen namelijk die in deze studie kritisch 
onderzocht worden, hebben tot gevolg, dat zij, ondanks 
een schijn van exactheid, een onjuiste voorstelling over 
GTD hebben opgeroepen. De auteurs van deze publi-
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caties hebben namelijk geargumenteerd ten gunste van 
een these, die zij reeds vooraf als een absolute, niet te 
betwijfelen waarheid gezien hadden, zonder echt nieuwe 
en onverwachte feiten te ontdekken. Deze werkwijze 
doet helaas denken aan de erfelijkheidstheorie van 
Lyssenko in de Sovjet Unie... 

Wat betreft de doven is het vooral de 'minoritaristische' 
ideologie geweest - zoals wij die genoemd hebben 
(Oléron, 1981) -, welke tot het accepteren van dogma
tische stellingnamen over de GTD gevoerd heeft. Daar
bij gaat men ervan uit, dat de GTD als taal van de 
minderheidsgroepering der doven in ieder opzicht op 
dezelfde wijze bestudeerd moet worden als de taal van 
de meerderheid (Engels, Frans, Duits enz.). Men kan hier 
de invloed van de formalistische theorieën over de 
spraakkunst van gesproken talen, zoals die in het 
bijzonder door Chomsky ontwikkeld zijn, niet buiten 
beschouwing laten. Deze hebben aanleiding gegeven 
'°t een menigte van onderzoekingen, welke echter de 
meest wezenlijke eigenschappen van iedere taal ver
waarloosd hebben, dat namelijk de mens spreekt in een 
intercommunicatieve situatie, en om iets te zeggen, dat 
wil zeggen om gesprekken te voeren die inhoud hebben. 
Deze laatste karaktertrek geldt op heel bijzondere wijze 
ook voor de GTD, maar hij is in de onderzoekingen die 
alleen maar in zijn formele karaktertrekken geïnteres
seerd waren, over het hoofd gezien. 

De GTD geldt als een zeer oorspronkelijke, originele taal, 
maar het bevestigen hiervan heeft om zo te zeggen niets 
origineels aan zich. Deze originaliteit springt iedereen in 
bet oog die zijn gebruikswijze observeert, omdat die 
steunt op het manueel-visuele kanaal van handen en 
ogen, en niet op het fonetisch-auditieve kanaal van klank 
en mond. De auteurs echter die door de 'minoriteits
ideologie' geïnspireerd zijn, gaan veel verder. Zij zijn van 
mening, dat de GTD een taal is van hetzelfde niveau en 
van dezelfde waarde als de 'majoriteits-taal', de taal van 
de overgrote meerderheid. Men zou deze opinie als een 
hypothese kunnen zien, die dan geverifieerd moet wor
den, bijvoorbeeld onder het opzicht van het vermogen 
tot intercommunicatie tussen de gebruikers, of van het 
vermogen, gedachten in verschillende graden van com
plexiteit en abstractie uit te drukken. Deze weg heeft men 
echter niet gevolgd, omdat, zoals van Uden aantoont, de 
betreffende ervaringen niet naar het dogma voeren. 
Bedoelde auteurs zijn dan ook een andere, hoofdzakelijk 
linguïstische richting ingeslagen, om te trachten aan te 
tonen, dat de kenmerken van de gesproken talen, dus 
van de 'majoriteits-talen', ook in de GTD zouden zijn 
terug te vinden. 

Deze werkwijze sluit een contradictie in. Als men van de 
originaliteit van de GTD uitgaat - welke, zoals we gezegd 
hebben, klaarblijkelijk origineel is -, dan zal men er 
'ogischerwijze toe komen, deze originaliteit te analyse
ren en de specifieke, onderscheidende kenmerken er
van te ontdekken, de kenmerken dus die zijn wezen 
bepalen en hem van de gesproken talen onderscheiden. 
Niettegenstaande deze logica hebben de bedoelde 

auteurs de tegenovergestelde richting genomen: name
lijk de kenmerken van de gesproken talen ook in de GTD 
terug te vinden. Als dus de eerste uit fonemen zijn 
opgebouwd, moeten ook de gebarentalen der doven uit 
een equivalent van het foneem ('cheremen') bestaan; 
wanneer de gesproken talen gekenmerkt worden door 
willekeurigheid, arbitrariteit, en door het conventionele 
karakter van de verbinding tussen symbool en beteke
nis, dan moet ook deze factor van willekeurigheid in de 
GTD te vinden zijn (vandaar de ontkenning, of in ieder 
geval de bagatellisering van de 'iconiciteit' van de 
gebaren, dus van hun aanschouwelijkheid); wanneer 
gesproken talen over flexies, dit zijn verbuigingen en 
vervoegingen, beschikken, dan zal men ook in de GTD 
flexies moeten vinden, enzovoort. 

De 'minoritaristische ideologie' beweert, dat dove en 
niet-dove mensen aan elkaar gelijk zijn. Reeds lang heeft 
niemand dit nog ontkend. Bovendien hebben leerkrach
ten, dank zij hun competentie, hun kennis, hun toewijding 
en hun inspanningen, deze gelijkheid vanaf een slechts 
in woorden beweerde, opgevoerd tot een werkelijke 
gelijkheid. Omdat ze dit gedaan hebben, dat wil zeggen 
omdat ze voor hun dove leerlingen de toegang tot de 
cultuur en tot het beroepsleven en het sociale leven 
geopend hebben, door hun de taal van hun eigen 
vaderland bij te brengen, heeft men ze schaamteloos 
beschuldigd slechts agenten van een verdrukkende 
'majoriteit' te zijn, de majoriteit namelijk van de niet-
doven, die zouden streven naar een onderdrukking van 
de 'doven-minoriteit'! (Noot van de vertaler: Waarschijn
lijk doelt Prof. Oléron hier op het boek van Dr. Christian 
Cuxac 'Le langage des sourds', uitgave Payot, Parijs, 
1983). Maar zodra de vraag naar de taal van deze 
'doven-minoriteit' opkomt, worden de begrippen en de 
systemen, welke aan gesproken talen eigen zijn, erbij 
gehaald, en dan wordt uiteindelijk zogenaamd aange
toond, dat deze gebarentaal in werkelijkheid niets origi
neels over zich heeft. Hij zou slechts in die mate het recht 
kunnen hebben, dat hem de status van een authentieke 
taal wordt toegekend, naar mate hij tot slechts een 
modaliteit of een variant van de gesproken taal wordt 
gereduceerd. 

Van Uden bekritiseert op geschikte wijze de these van 
een 'fonologie' van de GTD. Zoals ik heb aangetoond 
(Oléron, 1983a), kan men iedere activiteit welke in een 
ruimte wordt uitgevoerd, naar positie en oriëntering (van 
de hand of van bepaalde andere delen van het lichaam), 
naar vorm of richting van de beweging enzovoort be
schrijven. Maar dit heeft niets te maken met een linguïs
tische beschrijving. Zulk een beschrijving doet zelfs in 
het geheel niet terzake, omdat ze zuiver mechanisch is. 
Bij iedere activiteit die een betekenis inhoudt, hoort iets 
wat aan de GTD eigen is, maar wat men ook vindt in 
de dans, in de pantomime, in expressieve gesties, in 
bewegingen van de kunstenaar, in het schilderen van 
een afbeelding enzovoort. Wij komen niets te weten over 
deze activiteiten als we ze in verbinding brengen met 
geometrische of kinetische coördinaten of vectoren, 
omdat dit geen werkwijze is om ze tot een systeem (zoals 
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het fonologische systeem) te construeren of in beteke
nisvolle eenheden te analyseren. 

Van Uden heeft gelijk, wanneer hij wijst op het belang 
van het werken met informanten in de onderzoekingen 
over de GTD. Zoals ik heb aangetoond (Oléron, 1983a), 
kan die GTD niet gescheiden worden van zijn gebrui
kers, zoals dit bij de moderne gesproken talen het geval 
is, welke namelijk bij afwezigheid van de zichtbare 
spreker, in geschreven teksten kunnen worden omgezet. 
De vraag naar informanten is belangrijk - ja men zou 
kunnen zeggen wezenlijk -, omdat hiervan de geldigheid 
van wat men over de GTD beweert, afhangt. 
Twee hoofdzaken moeten hier vermeld worden (vergelijk 
Oléron, 1983): 
1. De auteurs zeggen, dat ze in het algemeen zoge
naamde 'native signers' (geboren gebarenmakers) als 
informanten benut hebben, dat wil zeggen kinderen van 
dove ouders die de GTD als hun eerste taal geleerd 
hebben onder eenzelfde soort condities waarin niet-
dove kinderen in een niet-dove omgeving hun gespro
ken taal leren. We willen hier niet discussiëren over de 
echtheidscondities van deze taalverwerving (tweetalig
heid bij de ouders, verschil tussen de ouders, contacten 
met andere volwassenen of kinderen, zowel dove als 
niet-dove, instelling van de ouders ten opzichte van de 
GTD en ten opzichte van de gesproken taal, enzo
voort...); deze aspecten moeten op basis van een 
precieze observatie onderzocht worden. Maar de vol
gende schatting wordt in het algemeen als juist aange
nomen: nauwelijks 10% van de doven zijn 'native sig
ners' (het zouden er werkelijk nog veel minder zijn, 
wanneer men volgens de mening van Newport - 1981, 
1985 - alleen maar doven uit de derde generatie als 
'native signers' zou aanmerken, dat wil zeggen wanneer 
hun ouders ook weer dove ouders hebben gehad). Maar 
wat is dan in werkelijkheid die taal, welke in zulke 
bronnen beschreven wordt? Een ideaal, een norm, een 
mythe? Kan men dit de 'taal der doven' noemen in de 
zin van een sociologische werkelijkheid, wanneer in feite 
90% van de doven hem waarschijnlijk niet leert beheer
sen? 

2. De dove informanten die met deze onderzoekers 
samenwerken, moeten over een goede kennis van de 
twee betrokken talen beschikken; anders zou het niet 
mogelijk zijn vlot met hen te communiceren. Deze kennis 
moet wel op een hoog niveau functioneren, wanneer de 
onderzoekers vragen hoe de GTD gecompliceerde 
vormen van de gesproken taal weergeeft (of misschien 
enkel weer zou geven). De informanten moeten dan 
deze gecompliceerde vormen beheersen om ze te 
verstaan en dan aan te geven, wat in de GTD daaraan 
beantwoordt. We zijn er nog ver vandaan om spontane 
gedachtenwisselingen tussen doven nauwkeurig te ob
serveren; welke doven (en dit geldt op gelijke wijze voor 
de meeste van de dagelijkse gesprekken tussen niet-
doven) slechts zelden deze gecompliceerde vormen 
gebruiken. De waarde dus van deze 'informatie', in deze 
omstandigheden van informanten verkregen, is proble
matisch. Die informatie zegt ons, hoe ontwikkelde doven, 
die door hogere studies tot de fijnheden van de gespro

ken taal zijn doorgedrongen, er in slagen deze fijnheden 
in de GTD om te zetten (door middelen, welke aantoon
baar extralinguïstisch zijn). Het is moeilijk in dit alles een 
authentieke beschrijving van de GTD te zien. Men kan 
eerder zeggen, dat hier hun vaardigheid tot vertalen van 
bepaalde structuren of van eigenaardigheden van de 
gesproken taal in gegesticuleerde vorm naar voren 
komt. Deze vaardigheid blijft onbestreden - en is merk
waardig -, en reeds abbé de l'Epée heeft ze benut om 
dove kinderen op te voeden; ze komt ook naar voren in 
de kenmerken van 'signed English'-systemen (Engels in 
gebaren). Maar het benutten hiervan weerspreekt de 
stelling, dat de GTD, zoals deze auteurs tegelijkertijd 
voortdurend beweren, een geheel originele taal is, 
geheel onafhankelijk van de 'majoriteitstaal'! 

Deze originaliteit is elders te vinden. Ze is het duidelijkst 
te zien in het toevlucht nemen tot een manier van 
communiceren, welke de beperkingen die de auditieve 
informatie-overdracht aankleven, uit de weg gaat (dit is 
ook een moeilijkheid, echter alleen soms, bij niet-doven). 
Dieper gezien is ze verbonden met een toevlucht nemen 
tot zulk een wijze van symboliseren welke de weg opent 
tot het uitdrukken van gedachten zonder dat men de 
methode van de typische willekeurige systemen hoeft 
te volgen, zoals dat bij de gesproken taal het geval is. 
Dit maakt het voor de gebaren mogelijk betekenis
elementen van minstens virtuele waarde te behouden, 
of stelt zulke elementen in staat in de gebaren inge
bouwd te worden, zoals Van Uden terecht aantoont. 

Dit aspect werd in enige van de talrijke publicaties over 
de GTD, die in de laatste jaren verschenen zijn, onder
kend, zoals het ook onderkend is door degenen die het 
symbolisch gebruik maken van de ruimte in duidelijke 
voorbeelden hebben aangetoond. Dat ruimtelijk sym
bool is niet het enige. Een karakteristiek kenmerk van 
de GTD, ofschoon in de 'formalistische' studies verwaar
loosd, is juist het tonen van fantasie en vindingrijkheid 
in het uitbuiten van verschillende soorten van symbolen. 
Ruimtelijk symboliseren heeft het voordeel, dat men 
gemakkelijk iets kan demonstreren. Daarbij komt duide
lijk de tussenkomst van extralinguïstische elementen in 
de GTD naar voren, en dit bevestigt dus, dat deze GTD 
geenszins op dezelfde wijze behandeld kan worden als 
een gesproken taal; normalerwijze functioneert deze 
laatste zonder tot dit soort van handelingen toevlucht te 
nemen. 

Het belang een betrouwbare weergave van de GTD te 
ontwikkelen, is niet alleen maar een vraag van intellec
tuele eerlijkheid, van een zich vrij houden ten opzichte 
van a priori veronderstellingen of van wetenschappelijke 
exactheid. Het is ook een vraag in het belang van de 
dove zelf. 

Ofschoon Van Uden het in dit boek vermeden heeft over 
onderwijsmethoden te discussiëren, toont hij wel terecht 
aan, dat het weten omtrent de precieze aard van de GTD 
onvermijdelijk zijn consequenties ook in dit opzicht heeft. 
Er is hierover zoveel te zeggen, dat men er toch enige 
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woorden aan moet wijden. Zo is allereerst het feit te 
betreuren, dat een populariseren van de 'minoriteits
ideologie' en zijn stellingen, zonder nauwkeurige verkla-
ringen hiervan, ouders van dove kinderen verleiden kan 
tot de opvatting, dat al hun opvoedingsproblemen ge
makkelijk en definitief worden opgelost wanneer men 
eenvoudig de GTD in het onderwijs invoert. Wat voor 
argumenten door de voorstanders van de GTD ook naar 
voren worden gebracht, het feit blijft, dat het voor
naamste probleem voor dove kinderen de toegang tot 
de taal is (tot het Engels, het Frans, het Duits enz.), met 
alle kennis, de begrippenwereld, het 'know how', de 
vaardigheid tot handelen en tot zeggen die daarin 
begrepen zijn. Dit geheel geeft hun de mogelijkheid 
zowel te communiceren als praktisch te handelen, en 
draagt ertoe bij sociaal en intellectueel succesvol uit te 
groeien. 

Deze bewering is verbonden met een meer theoretisch 
Probleem, waarvan echter de consequenties niet minder 
zwaarwegend zijn. De ontwikkeling van onze cultuur 
namelijk en van onze intellectuele beschaving, heeft te 
doen met de ontwikkeling van de gesproken talen en niet 
met die der gebarentalen. Dit feit zou men als iets 
bijkomstigs kunnen zien, maar het kan niet eenvoudig 
maar door dogmatische beweringen weerlegd worden. 
Het is natuurlijk denkbaar, dat de situatie zich in dit 
opzicht kan wijzigen. We zijn zelfs reeds getuige van een 
ontwikkeling naar een beeldende cultuur, waarin een 
meer veralgemeend gebruik van gebarentalen geïnte
greerd zou kunnen worden. Is dit dan een 'progressie' 
°f een 'regressie', een vooruitgang of een teruggang? 
Wij willen ons houden aan wat de feiten ons leren. De 
Problemen, voor welke de dove kinderen ons stellen, zijn 
actueel. Acceptabele oplossingen van die problemen 
bunnen noch gevonden worden in a priori gestelde 
dogma's noch ook in utopieën... 

Wij willen Dr. Van Uden danken, dat hij ons door zijn 
gedetailleerde critische analyses tot dit verstaan van de 
werkelijkheid en de waarheid gebracht heeft. 

Literatuur: 
" Cuxac, Ch. 'Le langage des sourds'. Payot - Paris 1983. 
• Oléron, P. 'Aspects récents de l'étude psychologique des 

enfants sourds. Les enfants handicapés'. College Psycholo
gie d'auiourd'hui, Presses Universitaires - Paris 1981, p. 93-
152. 

" Oléron, P. 'Le langage gestuel des sourds est-il un langue"? 
Reeducation Orthophonique, 1983 (21), p. 409-430. 

- Oléron, P devaluation psychologique de l'enfant sourd'. 
Actualités psychiatriques, 1983a, p. 29-39. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

1. Die Sonderschule (DDR), nummer 4, 1987 
In dit tijdschrift voor diverse vormen van speciaal 
onderwijs zijn deze keer twee artikelen voor de Van 
Horen Zeggen-lezer interessant. Op de eerste plaats 
een artikel getiteld 'Astetische Erziehung gehörloser 
Schuier durch Musik'. Het beklemtoont de positieve 
uitwerking van muziek op de persoonlijkheidsontwikke-
ling van dove leerlingen met profitabele gehoorresten. 
Men leest er weinig nieuwe feiten of meningen in. 
Het tweede artikel 'Sprachbehandlung von Tumorpa
tiënten mit rekonstruierter Zunge'. De schrijfster bericht 
over wat opvalt in de spraak van genoemde patiënten, 
over de mogelijkheden van diagnostisering, over logo
pedische en sociale maatregelen, die tot doel hebben 
bij deze patiënten te komen tot een verstaanbare spraak. 
Voor de geïnteresseerde lezer wordt besloten met een 
literatuuropgave. 

2. Gehörgeschadigte Kinder (BRD), nummer 3,1987 
Dit tijdschrift, vooral bestemd voor ouders van kinderen 
met een auditieve handicap, tracht vanaf dit nummer alle 
artikelen rond een thema te plaatsen. Deze keer is het 
thema 'De opleidingsmogelijkheden van dove en slecht
horende kinderen'. In dit kader een artikel over de 
communicatie in een klas van zowel goed- als slecht
horenden op een gymnasium: ervaringen van leerlingen 
en docenten. Verder een artikel over de integratie van 
auditief gehandicapte leerlingen in het reguliere onder
wijs: ook in West-Duitsland kent men de symbiose vorm. 
In een ander artikel worden zowel de mogelijkheden als 
de grenzen van de integratie aangegeven: hier betreft 
het de situatie in Saarland. Voor- en nadelen van het 
plaatsen in het speciaal onderwijs worden nog eens op 
een rijtje gezet. Tevens worden mogelijke tussenoplos
singen geopperd. 

3. The Journal of the B.A.T.O.D., nummer 4, 1987 
Dit Britse tijdschrift brengt - zoals gewoonlijk - een 
beperkt aantal artikelen, welke vergezeld gaan van een 
uitgebreide literatuurlijst. Van de drie artikelen wil ik 
noemen: 'Onderwijs- en beroepstrainingsmogelijkheden 
voor doven en slechthorenden, aansluitend aan de 
school, in Engeland en Wales. Een onderzoek compleet 
met de nodige grafiekjes en getalletjes. 

4. The Volta Review (USA), nummer 4,1987 
The Volta Review mag beschouwd worden als een 
(semi-)wetenschappelijk tijdschrift met vele verwijzin
gen naar eerder verrichte onderzoeken, tabellen enz. 
Deze keer o.a. 'De relatie tussen lexicografische kennis 
en tekstbegrip bij prelinguaal dove leerlingen. Geen 
gemakkelijke leesstof voor de beginner! 
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Logopedie en foniatrie Bladvulling 

Juli/augustus 1 987 Kwakzalverij voor de doven 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

1. C.F. Slofstra-Bremer, Taaitherapie bij oudere kinde
ren. 
In dit artikel wordt taaitherapie aan jonge kinderen (2-
5 jaar) vergeleken met taaitherapie aan oudere kinderen 
(na de differentiatieperiode). In de meeste taaiprogram
ma's voor jonge kinderen staat het spelelement voorop, 
in de programma's voor oudere kinderen daarentegen 
het gericht oefenen van de onderdelen: taalvorm, taai-
inhoud en taalgebruik. 
Hier wordt bepleit om deze drie aspekten niet apart maar 
geïntegreerd aan te bieden om twee redenen: 
- transfer naar spontaan talig funktioneren zou groter 

zijn, 
- integratie van de drie elementen moet plaatsvinden bij 

ieder inter- en intra-persoonlijk gesprek. 
Verder wordt aandacht besteed aan het gebruikmaken 
van het metalinguïstisch vermogen dat een ouder kind 
ontwikkelt. 
Het kind moet geholpen worden dit vermogen verder 
te ontwikkelen en het leren gebruiken om z'n gewone 
taalgedrag te verbeteren. 

2. M. Blauw e.a., De discriminatieve waarde van de 
Tokentest voor taalpathologie bij kinderen. 
Een verslag van het toepassen van de Tokentest bij 
normale kinderen, kinderen met lees- en schrijfproble
men, kinderen met congenitale hemiplegie en kinderen 
met een verworven afasie. 

3. J. Blokhuis-Potasse, Een reactie op het boek 'Stut
tering Therapy'. 
Een ouder van twee kinderen die gestotterd hebben, 
reageert op het boek. Vooral de inhoudelijke kant wordt 
toegelicht. 

4. M. Bazen e.a. Congres van de Deutsche Gesellschaft 
für Sprachheilpadagogik. 
Kort verslag. Het adres waar het congresverslag is te 
verkrijgen wordt gegeven. 
In de kolom 'Boekbesprekingen' wordt besproken: Ou
ders verhalen, een onderzoek naar ervaringen van 
ouders van kinderen met spraak-taal- en/of hoorproble-
men in het kader van vroegtijdige onderkenning. 
Dit boekje lijkt me zeer de moeite waard voor alle 
medewerkers aan onze scholen. 
Uitgave van de Martinus van Beekschool, Ysbeerstraat 
31,6531 PL Nijmegen. Kosten: ƒ 10,- en ƒ 4,50 verzend
kosten. 

Amsterdam. - In het Juni-nummer van het Maandblad 
tegen de Kwakzalverij wijdt de redaktie een laatste artikel 
aan de gehoortrommels van Nicholson. Men weet, dat 
deze trommels (een koperen of verguld staafje, dat aan 
beide uiteinden een ongeveer dubbeltjes groot, gebogen 
vliesje draagt en voor de somma van ongeveer ƒ 30,-
verkocht wordt) tegen allerhande vormen van doofheid 
als panacee worden aanbevolen. Het Maandblad deelt 
nu mede, dat door het advertentie-bureau te Parijs aan 
de Nederlandsche dagbladen, die de advertentie van de 
Heer Nicholson opnamen, is medegedeeld, dat voor
taan, wegens de aanvallen waaraan deze trommels zijn 
blootgesteld, van een verder adverteeren moet worden 
afgezien. Door ijverige nasporingen is het Maandblad in 
de gelegenheid mede te deelen, dat van de 2 getuigen, 
die Nicholson in Nederland voor het goede resultaat 
zijner trommels opgeeft, de eene een brugwachter is, die 
volgens de verklaring van zijn omgeving slechts een 
weinig hardhoorend was en nog is en dat de andere, die 
op het oogenblik nog even doof is als vroeger, de 
geheele zaak als 'groote afzetterij' beschouwt. 
Hetzelfde blad deelt mede, dat Nicholson in een zijner 
advertenties aan hét 'Doovenhospitaal (!) te Amsterdam 
ƒ 5.000,- aanbiedt, indien hij proeven mag nemen met 
zijn gehoor-instrumentjes 'en niet het bewijs levert meer 
dooven te genezen dan de knapste Professor aldaar'. 

(Berichten Binnenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1887; 
31:658). 

Ned Tijdschr Geneeskd 1987; 131, nr 33 

Onderscheiding voor werk met doof-blinden 

Tijdens het negende wereldcongres van de Internatio
nale organisatie voor scholing van doof-blinden heeft 
Nederlandse Lieke de Leuw de Anne Sullivan Award 
gekregen voor haar werk met doof-blinde kinderen aan 
het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. 
Ze was onderwijzeres aan de school in Sint-Michiels
gestel, hoofd van de afdeling voor doof-blinden en is nog 
steeds verbonden aan het instituut voor doven. 
De onderscheiding werd zeven jaar geleden voor het 
laatst uitgereikt. 

Uit: Algemeen Dagblad, 25 aug. 1987. 
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'NSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

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 
2531 PW 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6564 CA 
6432 CC 
2332 KV 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3554 GJ 
3563 ET 
8012 VA 
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Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek/Ubbergen 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
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Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Heilig Landstichting 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
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. 'Ekkersbeek' 
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 vanBeekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-VS.O 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 1 
Bertha Mullerschool 2 
Bertha Mullerschool V.S.O. 
Enkschool 

'NSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062CJ 
1064 BX 
1067 EZ 
9752 AC 

9721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
S271 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.C.A.-school 
Alex G. Bellschool 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
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 
Hommelsëweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Nijmeegsebaan 21 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Pr. Margrietstraat 124 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 1 
Aalbersestraat 57 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Cornells Danckertsstr. 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 

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

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

01100-13407 
070-948994 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
08895-2547 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 

070-943042 
02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

020-178617 
020-132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 

010-4132280 
010-4552417 

04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-992021 
079-511151 

"iendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door 
" n de eindredaktie. 




