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Ten geleide 
Voor u ligt het eerste nummer van jaargang 31 van Van Horen 
Zeggen. 
Zoals u weet, had de redactie al enige tijd het plan eenmaal 
per jaar een themanummer uit te geven. Nu doet zich voor het 
eerst de gelegenheid voor dit plan ten uitvoer te brengen. 
In september 1989 vond in Groningen het symposium plaats 
waarvan u de titel op de voorkant van dit nummer ziet staan. 
Een onderwerp dat geheel is toegespitst op een deel van 
onze populatie kinderen met spraak/taalmoeilijkheden. 
Op dit symposium stond naast enkele theoretische lezingen, 
de specialistische aanpak op het Belgische Koninklijk Instituut 
voor doven en spraakgestoorden O.L.Vrouwe, Maagd der 
Armen (K.I.D.S.) uit Hasselt centraal. 
De redactie achtte dit symposium van een dergelijk belang, 
dat besloten werd de teksten van de lezingen integraal op te 
nemen. 
Voorzitter in Groningen was mevrouw dr. S.M.Goorhuis-
Brouwer. Zij introduceerde iedere spreker zo sprankelend, dat 
we haar inleidingen letterlijk opnamen. 
Als laatste vindt u een artikel, geschreven door enkele ouders 
van kinderen met spraak/taalmoeilijkheden. Dit artikel hoort 
als zodanig niet bij het symposiumverslag. W i j vonden echter 
dat het goed was over zo'n onderwerp ook de stem van de 
ouders te horen. 
W i j hopen dat lezing van dit nummer u veel leerzaams biedt. 

De redactie. 



"Hoe moet ik het zeggen?" 

Therapeutische (on)mogelijkheden voor afatische en 
dysfatische kinderen 

Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer 

Inleiding en opening 

Dames en heren, 

Namens de organisatie van het symposium 
"Hoe moet ik het zeggen?", heet ik u allen van 
harte welkom Het is verheugend dat zoveel men
sen zich willen buigen over de therapeutische 
mogelijkheden en onmogelijkheden van afati
sche en dysfatische kinderen. 
De manier waarop aan kinderen met spraak-
en/of taalproblemen therapie is gegeven, is in 
de loop van de jaren nogal veranderd, zowel 
naar inhoud als naar vorm. W e kunnen bijvoor
beeld denken aan sensomotorische trainingspro
gramma's, aan verbale imitatietechnieken of 
aan 'taalbadmethoden'. 
Recent is het boek Gezegd en Gezwegen gepu
bliceerd (Goorhuis-Brouwer, de Boer 1939], 
waarin vanuit de verschillende benaderingswij
zen die mogelijk zijn, een pragmatisch-rationalis-
tisch standpunt is ingenomen: de suggesties voor 
de taaitherapie gaan steeds uit van het totale 
ontwikkelingsbeeïa van het kind en het kind 
wordt geplaatst binnen zijn psychosociale omge
ving. Met eventueel kindgebonden beperkingen 
wordt ook rekening gehouden. 
De klinische praktijk leert dat veel spraak- en 
taalgestoorde kinderen met een dergelijke aan
pak geholpen kunnen worden. Er is echter een 
kleine groep kinderen bij wie dat niet lukt. Over 
deze kinderen spreken wij vandaag. Het gaat 
om die kinderen die zulke sterke kindgebonden 
beperkingen hebben, dat nadere overweging 
van de huidige stand van zaken noodzakelijk is. 
Het gaat om die kinderen, die hun taal aanvan
kelijk goed ontwikkelden, maar op basis van 
een hersenbeschadiging (door een trauma, door 
convulsies, door progressieve neurologische 
ziektebeelden) stoornissen in de taal gaan verto
nen. Hun taaibegrip gaat achteruit, hun zinnen 
lopen niet meer vlot, er zijn woordvindingspro-
blemen e.d. W e spreken van een verworven 
afasie. 
Ook gaat het om kinderen die, zonder aantoon
baar hersenletsel, toch, ondanks de extra aan
dacht die ze voor de taal krijgen, zich niet naar 
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nelijk zo weinig taalgevoel hebben meegekre
gen, dat het lijkt alsof het om een blijvende 
handicap gaat. W e spreken van een dysfati
sche ontwikkeling. 
Deze kinderen zijn er gelukkig niet veel, maar er 
zijn er genoeg om een symposium over dit on
derwerp te vullen. De meesten van ons kennen 
een of twee van dergelijke kinderen binnen een 
patiëntenbestand. 
Ook wij kennen weinig van deze kinderen. O p 
de gezamenlijke ervaring van de afdeling neu
ropsychologie en het Centrum voor Stem-, 
Spraak- en Taalstoornissen, kennen we ca. 
25 kinderen over een periode van 1 5 jaar. 
leder mensenkind is er één, en hoe zeldzaam 
het probleem ook is, we zullen ons moeten bui
gen over de meest adequate aanpak voor deze 
kinderen. Moet elke school het opbrengen om 
voor twee of drie kinderen het onderwijspro
gramma aan te passen? Is het misschien beter 
tot centralisatie van de opvang van deze kinde
ren te komen? Wi j weten het nog niet. W e 
hopen vandaag de discussie hierover te begin
nen. 

Misschien is het wel goed om op te merken, dat 
één kind de aanleiding was tot de organisatie 
van dit congres. Eén kind was genoeg, belang
rijk genoeg, om hulpverleners binnen een zieken
huis en binnen twee scholen tot nadenken aan 
te zetten. 

Met de hoop dat we vanavond met z'n allen 
met genoeg denk- en discussiestof weer naar 
huis kunnen gaan, verklaar ik hiermee het sym
posium "Hoe moet ik het zeggen?" voor ge
opend. 



Standaardiseren of individualiseren 

H.Nakken 

hr sagt: "Der Umgang mit Kindern ermüdet uns". 
Inr habt recht. 
Inr sagt: "Denn wir mussen zu ihrer Begriffswelt hin-
untersteigen, uns herabneigen, beugen, kleiner ma-
chen". 
'hr irrt euch. Nicht das ermüdet uns. Sondern, dass 
w i r zu ihren Gefühlen emporklimmen mussen. Em-
porklimmen, uns ausstrecken, auf die Zehespitzen 
stellen, hinlangen. Urn nicht zu verletzen. 

yeze pedagogische wijsheid van Janus Korczak 
(1925) is nog steeds actueel. 
m de hulpverlening zijn we vaak geneigd te letten 
op wat een kind niet kan. Dan moeten we inder
daad afdalen. Zoeken naar een niveau waarop 
aanknopingspunten liggen om het kind zich verder 
•e laten ontwikkelen. We vergeten daarbij vaak dat 
kinderen ook sterke ontwikkelingskanten hebben en 
dat deze zeker niet verwaarloosd mogen worden. 
Stel dat een kind een sterk tekentalent heeft en een 
zwak taaltalent. Moet dit kind dan eindeloos taal-
oereningen doen, omdat de maatschappij dat nu 
eenmaal vraagt? Kan het misschien, met een zwak
kere uitdrukkingsvaardigheid, niet beter een goed 
tekenaar worden? De vraag is eigenlijk hoe we ster
ke en zwakke kanten van kinderen tegen elkaar 
moeten afwegen en ook hoe we daar in het onder-
W|js en in allerlei therapeutische benaderingswijzen 
rekening mee moeten houden. 
Prof. dr. Han Nakken zal in zijn voordracht 
Standaardiseren of individualiseren' deze vraag 
met ons bespreken. 

Inleiding 

Toen ik ongeveer drie jaar oud was, de histori
sche feiten zijn niet geheel betrouwbaar, ging 
mijn moeder naar de dokter. Zij vertelde dat ik 
nog nauwelijks een woord zei en vroeg zich af 
°f er iets met mij aan de hand was. De dokter 
meende na een klinische blik, en hij zei dat in 
1943, dat het allemaal wel goed zou komen. 
W e weten nu dat die klinische blik er nogal 
vaak naast is, doch in mijn geval had de dokter 
gelijk, tenzij u mijn dialect zou diagnostiseren 
als een spraakafwijking. 
Ondanks mijn 'ervaring' als een late spraakont-
wikkelaar (als 'false positive') ben ik echter geen 
deskundige op hef gebied van taal- en spraak-
stoornissen en al helemaal niet op het gebied 
van diagnostiek en behandeling van afatische/ 
dysfatiscne kinderen. Mijn onderzoeksinspan-
ning is gericht op de problemen bij het opvoe
den van kinderen met vooral ernstige geestelijke, 
motorische, zintuiglijke of meervoudige beperkin

gen en zijdelings met de problemen bij het op
voeden van kinderen met ernstige leerstoornis
sen, waarbij ik het onderwijs zie als een onder
deel van het opvoeden. 

Welke bijdrage kan ik nu leveren aan deze stu
diedag? 
Ik wil de inspanningen in de hulpverlening plaat
sen in een opvoedingsperspectief voor in dit 
geval kinderen met ernstige taalproblemen, om 
zo aandacht te vragen voor het individu, 'het en
kele geval', als tegenhanger van een algemene 
aanpak, die standaard kan worden toegepast 
en die vaak doorklinkt in de term 'programma'. 
Ik wil dit doen door twee vragen te stellen: 
a. Is het nodig het gebied van de taa l / 

spraakstoornissen scherp af te bakenen om 
goed hulp te kunnen bieden (noodzaak tot 
specialisatie)? 

b. In hoeverre is het nodig en mogelijk om indi
viduele hulp te bieden binnen een situatie met 
een specifieke problematiek. 

Specialiseren en specifieke opvang 

Wanneer we de eerste vraag willen beantwoor
den over de noodzaak om te specialiseren, zal 
eerst duidelijk moeten zijn hoe uitgebreid of hoe 
klein het gebied kan worden gezien. W e kun
nen daar een indruk van krijgen uit een hoofd
stuk van Kinsbourne (1985) in het textbook of 
child neurology. Voor de Verenigde Staten van 
Amerika wordt daar aangegeven, dat er twee 
miljoen kinderen zijn met ernstige spraak- en 
taaiafwijkingen en nog een 5% met lichte afwij
kingen. Binnen de groep van 5% ernstige afwij
kingen kan men nog een onderscheid maken tus
sen verschillende problemen (zie tabel 1). Hierin 
vindt men de afatische kinderen vermoedelijk 
terug onder de term cerebral palsy spraak. 

Tabel 1 - Indeling van problemen binnen het da 
mein van de spraak- en taaiafwijking in de USA (naar 
Kinsbourne, 1 985 

funktionale articulatie-afwijking 
stotteren 
stemafwij kingen 
gespleten verhemelte spraak 
cerebral palsy spraak 
vertraagde spraakontwikkeling 
gehoorstoornissen met spraakafwijking 

3% 
.7% 
.2% 
A% 
.2% 
.3% 
.5% 



De groep kan groter of kleiner zijn al naar ge
lang men de spraak/taalproblemen centraal 
stelt. Wanneer een dominant ander probleem 
zich voordoet of voorop wordt gesteld, wordt de 
hulpverlening in eerste instantie vanuit dat ande
re gezichtspunt geboden. Te denken valt hier 
aan de hulpverlening aan doven, kinderen met 
motorische beperkingen of zwakzinnigen. Voor 
het Nederlands taaigebied heeft Goorhuis 
(1988) de groep gedefinieerd onder het hoofd 
'kinderen met taalontwikkelingsstoornissen'. 
Tot deze groep worden al die stoornissen gere
kend waarbij net kind in verhouding tot leeftijd
genoten nog niet, opvallend minder, of minder 
verstaanbaar spreekt en/of minder begrijpt van 
wat er gezegd wordt (gegeven een veronderstel
de normale gehoor- en intelligentie-ontwikkeling). 
Deze omschrijving sluit de laatste 5% van Kins-
bourne uit. Welke indeling ook gebruikt wordt, 
we blijven steeds met de vraag zitten, wat nu ei
genlijk een zuivere taalontwikkelingsstoornis is 
en wat er niet meer toe behoort. Of om het an
ders te zeggen: bij elke grens die we trekken bij 
het onderscheiden van stoornissen, bij elke spe
cialisatie die we onderscheiden, blijven we zit
ten met kinderen die problemen hebben op 
meerdere gebieden. 

Waar moeten we heen als een kind op ZMLK 
(zwakzinnig)-niveau functioneert en een duide
lijke taalontwikkelingsstoornis heeft? Wat veroor
zaakt wat, of versterkt het een het ander? Wat 
te doen als het probleem als een taalontwikke
lingsstoornis te beschrijven is, maar ook als een 
probleem in het gezin, waardoor gesproken kan 
worden van een zeer moeilijk opvoedbaar kind? 

Ik kom hiermee aan de kern van het probleem. 
Elke afbakening van problemen en elk specialis
me in de hulpverlening dat daaraan wordt ge
koppeld, sluit andere benaderingen mogelijk uit. 
Daarom stel ik voor elk probleem, of het nu ge
koppeld lijkt te zijn aan een duidelijk te onder
scheiden stoornis of niet, te beschouwen en te 
behandelen als een ernstig opvoedingspro
bleem. Ik spreek van een ernstig opvoedingspro
bleem, wanneer in de opvoedingssituatie het op
voeden voor kind, opvoeders en betrokkenen 
niet lijkt te leiden tot een beoogd resultaat, ter
wijl dit als een probleem wordt ervaren (zie 
Nakken, 1987 en Nakken en Vriesema, 
1987). 
Er zitten dan ook de volgende aspecten aan dat 
probleem: 
- Het gaat om een kind dat zich mogelijk iets 

niet eigen kan maken of zich verzet tegen de 
opvoeders. 

- Er zijn opvoeders die niet weten waar ze met 
hun kinderen naar moeten streven en hoe ze 
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- De dialoog, de interaktie tussen kind en 
ouders is gestoord; ze begrijpen elkaar niet 
of verkeerd. 

- De mensen in de 'omgeving' weten niet goed 
hoe ze steun kunnen verlenen bij problemen 
en stellen of hebben geen middelen ter be
schikking om problemen op te lossen. 

- En tenslotte is de dialoog gestoord tussen op
voeders met kinderen en de omgeving. 

De consequentie van mijn voorstel (om elk pro
bleem als opvoedingsprobleem te zien) is, dat 
het niet moet gaan over grensproblemen ont
staan als gevolg van (te) scherpe afbakening 
van groepen. 
In elke specialistische hulpverleningsvorm moet 
het gaan over individuen in een groep, waarbij 
naar de combinatie van alle aspecten van het 
probleem moet worden gekeken en op basis 
daarvan een oplossing moet worden gezocht. 
Aan mijn voorstel zitten twee kanten. 
Aan de ene kant maak ik mij zorgen om de ge
specialiseerde opvang (naast vele positieve kan
ten!). Een school voor spraak/taal-gestoorde kin
deren kan zich goed specialiseren in 
diagnostiek en behandeling, maar zal als ge
volg daarvan alle kinderen in de eerste splaats 
op dat probleem bekijken en helpen, en minder 
oog hebben voor andere aspecten zowel met 
betrekking tot het kind als tot opvoeders en om
geving. Het zal ook kinderen afwijzen, omdat 
ze niet passen in de doelstellingen van de hulp
verleningsvorm. 

Zo kunnen kinderen van de ene hulpvorm naar 
de andere worden gestuurd, omdat ze nergens 
'passen'. 
Aan de andere kant zult u mij niet horen klagen 
als gespecialiseerde hulp haar grenzen niet te 
nauw neemt, onder voorwaarde dat met alle 
aspecten van het probleem rekening wordt ge
houden en niet toch maar voor één aspect aan
dacht is. 

Specialiseren en standaardiseren 

Maar ik ben nog niet met u klaar. Niet alleen is 
het nodig om een gedegen individuele analyse 
te maken van alle met elkaar in relatie staande 
aspecten van het probleem, maar ook moet een 
gedifferentieerd antwoord worden gegeven. De 
differentiatiecapaciteit (een term door Van der 
Ley [1987 ] gebruikt in verband met het gediffe
rentieerd antwoorden van de onderwijzer op de 
verschillende 'vragen' van de leerlingen) van 
veel gespecialiseerden is echter niet altijd even 
groot. Het is weinigen gegeven om zo'n 1 0 ver
schillende methoden toe te passen op basis van 
de analyse van een probleem. 
De meeste hulpverleners (onderwijzers, logopedi-



sten, psychologen/orthopedagogen, enz.) zoe
ken naar vereenvoudiging. Wat voor één kind 
werkt, en wat ik goed kan, zal toch voor een 
ander kind ook opgaan? De ontwikkeling van 
het gewone kind kunnen we toch wel als maat
staf nemen voor de doelstelling om te helpen? 
De hersenen zullen toch wel weer op de juiste 
w i |ze gaan functioneren als ik de ontwikkeling 
nog eens overdoe, te beginnen bij de motoriek? 
^•o ontstaat het gebruik van standaardprogram-
m a s, gebaseerd op een of ander algemeen 
idee. 

Veel van deze programma's blijken echter bij 
nader onderzoek niet veel op te leveren. De eva
luaties van (psychomotorische) trainingsprogram
ma s van o.a. Kephart, Frostig en Bannatyne 
(zie Hallahan and Cruickshank, 1973, Franken, 
1977, Nakken, 1983) pakken vrijwel negatief 
uit. Neurologische oefenmethoden zoals die van 
Bobath (Muffer) en Voyta zijn of nog nauwelijks 
geëvalueerd of leveren twijfelachtige resultaten. 
Het is eenvoudig te verklaren waarom deze pro
gramma's zo'n mager evaluatieresultaat opleve
ren. Bovengenoemde (en nog vele andere) pro
gramma's zijn ontstaan in de praktijk en 
gebaseerd op allerlei ideeën. De theorie is er 
veel later bij bedacht, doch men doet geloven 
dat het hele programma een samenhangend ge
heel is en strikt moet worden gevolgd. Daarbij 
komt dat het kind wordt ingepast in het program
ma zonder dat duidelijk is of al deze hulp in de 
voorgeschreven volgorde past bij het probleem 
dat veel meer facetten kent, zoals eerder is uit
eengezet. 

Alternatief 

Wat is nu het alternatief voor een gestandaardi
seerd programma? Niet een vast programma, 
maar een op het individu gerichte werkwijze, 
gebaseerd op de analyse van het probleem, 
zou hier de oplossing zijn. 
Doelgericht werken (zie Loots e.a., 1985, Vrie-
sema, Nakken en Den Ouden, 1986, Schnei
der, 1 989) biedt de mogelijkheid doelen te stel
len die passen bij het probleem en voor elk doel 
weer middelen te zoeken. De doelen moeten 
dan samenhangen met elkaar en vastgelegd 
worden in een handelingsplan (zie bijvoorbeeld 
Nakken, 1988). Een ander voorbeeld is het in
dividueel verrijkingsprogramma (IVP), dat vorm
gegeven is door Feuersfein (1980). Dit probeert 
Vanuit een analyse (m.b.t. leerstof, leerling, 
'eraar) te komen tot een keuze uit subdoelen van 
e e n programma. 
Ondanks de meer direct op het probleem gerich
te hulpverlening kennen ook deze laatste werk
wijzen hun bezwaren. Een belangrijk probleem 
voor de gebruiker van deze werkwijzen is de 

grote keuzemogelijkheid. Bij doelgericht werken 
kan men leren hoe doelen en subdoelen worden 
gekozen, maar het zoeken naar middelen is 
moeilijk. Daarom maken de ontwerpers activitei-
tenboeken (zie bijvoorbeeld Loots e.a., 1985), 
die door de hulpverlener onmiddellijk wordt om
armd als voorschrijvend. Bij het programma van 
Feuersfein worden voor de gebruiker 14 pro
gramma-instrumenten aangegeven, zonder dat 
precies duidelijk is waarom deze belangrijk zijn. 

Ten aanzien van de evaluatie van bovenge
noemde activiteiten kan nog het volgende wor
den vermeld: Het programma van Feuersfein is 
nog nauwelijks geëvalueerd en ontmoet in zijn 
theorie nogal wat kritiek. Wat dat betreft lijkt het 
nog verdacht veel op de eerder genoemde pro
gramma's. Het principe van doelgericht werken 
is wél in verschillende situaties geëvalueerd en 
levert daar in het algemeen positieve resultaten 
op (zie bijvoorbeela Den Ouden e.a., 1986; 
Schneider, 1988 en Vriesema, Miedema en 
Nakken, 1989). Dit positieve resultaat betekent 
echter nog niet, dat doelgericht werken in alle si
tuaties even goed werkt. De werkwijze eist, 
zoals blijkt uit de evaluaties, nogal wat tijd van 
bijvoorbeeld de onderwijzer of therapeut, vooral 
omdat juist niet standaard voorgeschreven is wat 
er moet gebeuren en omdat schriftelijk vastleg
gen wat je doet aan strenge eisen moet vol
doen. 

Tot slot 

In deze lezing heb ik uw aandacht willen vesti
gen op de problemen van specialiseren en stan
daardiseren. Daarbij is aangegeven dat alle 
aspecten van het opvoedingsprobleem in ogen
schouw moeten worden genomen. Ook is aan
dacht gevraagd voor het belang van de differen
tiatie in de nulpverlening. Eigenlijk heb ik u 
gevraagd niet klakkeloos bepaalde methoden 
van hulp over te nemen en beveel u aan bij het 
beoordelen van oude en nieuwe hulpverlenings
methoden tenminste de volgende vragen te stel
len: 

- Is de leerling/het kind nog zichtbaar in de 
beschrijving van het probleem, of is het een 
technische beschrijving van een stoornis? 

- Worden alle aspecten van het ernstige op-
voedings- (en dus onderwijsprobleem betrok
ken bij de analyse en de hulp? 

- Hoe absoluut zijn de voorschriften van een 
hulpverleningsmethode, of kan het op het pro
bleem van een individu worden toegeschre
ven? 

- Is er iets bekend waaruit blijkt dat een be
paalde hulpverleningsvorm succes heeft? 

- Hoe direct zijn probleem en oplossing aan el-



kaar gekoppeld? Engelen in de sneeuw zijn 
leuk, maar of je daarmee je taal beter onder 
controle krijgt is de vraag. 

W e kunnen niet eindeloos wachten tot alles is 
uitgezocht om bepaalde hulp aan te bieden. 
Toch vraag ik u elke werkwijze kritisch te bekij
ken en niet klakkeloos te tasten. 
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De dag zal worden geopend met een plenaire 
lezing, waarna aansluitend workshops en pre
sentaties gegeven worden. Deze betreffen 
zowel didactische onderwerpen, als gedrags-
en omgangsaspecten thuis en op school, vanaf 
de zeer jonge leeftijd tot de adolescentie. 

De presentaties zijn afgestemd op de werkvel
den waarin onderwijsgevenden, ambulante en 
(semi)residentiële hulpverleners dagelijks werk
zaam zijn. 

Uitgebreide informatie en/of een keuzekaart 
voor het inschrijven op een aantal workshops 
kan men aanvragen bij de secretaresse van de 
vereniging: 
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Afasie en dysphasie, een indeling van 
neurologisch bepaalde taalstoornissen 

RJ. Saan en S.M. Goorhuis-Bro uwer 

'^Waar blaf je nu?" 
Wat bedoelt u daarmee?" vroeg Alice. 

Hompie Dompie glimlachte verachtelijk. 
Dat weet je natuurlijk niet, je weet ook niets. Het 

betekent "Waar blijf je nu?" 
Maar blaffen en blijven is toch niet hetzelfde?" zei 

Alice. 
Als ik een woord gebruik", zei Hompie Dompie 

"Misprijzend, "betekent dat woord precies wat ik ver
kies, niet meer en niet minder". 
De vraag is nu maar", zei Alice, "of je aan één 

woord zoveel verschillende betekenissen kunt 
geven". 
De vraag is", zei Hompie Dompie, "wie de baas is 

- uit". 

Dit citaat uit "Alice in Spiegelland" confronteert ons 
rnet de verschillende betekenissen die aan woorden 
kunnen worden toegedacht, afhankelijk van het 
gezag waarmee iemand denkt te spreken. 
Met name binnen de Stem-, Spraak- en Taalpatholo
gie zijn er nogal veel mensen, die elk vanuit hun 
eigen visie en opleiding, menen een term op een 
specifieke of juist niet specifieke manier te moeten 
gebruiken. De verwarring over de juiste invulling 
van de betekenis van termen is daarom erg groot. 
Misschien dragen we vandaag ook wel weer aan 
die verwarring bij. We hebben echter getracht juist 
duidelijkheid te verschaffen in de wir-war van termi
nologie en betekenis. Dit neemt niet weg dat wij na
tuurlijk ook Humpie Dumpies blijven. 
Graag geef ik het woord aan drs. RJ. Saan: Afasie 
en dysfasie, een indeling van neurologisch bepaal
de taalstoornissen. 

Inleiding 

De wereld van de wetenschap zit vol met Hump-
V Dumpties en het onderwerp waar wij het van
daar over zullen hebben, is daar zeker geen uit
zondering op. W e hopen dan ook dat het u niet 
als Alice zal vergaan en dat de begrippen die 
vandaag gebruikt worden voor u niet steeds net 
iets anders betekenen dan u altijd gedacht had. 
Maar ook hier geldt, net als in die Wondere 
Wereld van Alice, dat de Humpty Dumpty, die 
° p het podium staat, de baas is en hi j /z i j zal 
dus uitmaken wat zijn woorden betekenen. 
Want dat er veel verschillende woorden zijn om 
de spraak-taalstoornissen, waar we het vandaag 
over zullen hebben, aan te geven laat figuur 1 
zien. 

Figuur 1 

Language disability (Crystal e a. 1 976; Jones 
1980; Crystal 1982); 
Language disorders (Bloom en Lahey 1978' 
Coole 1982; Holland 1984); 
Developmental aphasia (Chase 1972); 
Developmental dysphasia (Morley 1957; 
Osgood en Miron 1963; Alajouanine 1968 
Wyke 1978;Zangwill 1978); 
Congenital aphasia (Chase 1972); 
Specific developmental dysphasia (Ingram 
1960); 
The developmental speech disorders syndrome 
(Ingram 1972); 
Delayed speech (Rutter en Martin 1972); 
Verzögerte Sprach- und Sprechentwicklung 
(Böhme 1983); 
Sprachentwicklungsbehinderung (Leischner 
1979); 
Sprachentwicklungsverzögerung (Leischner 
1979, Pascher en Bauer 1984). 

Al deze begrippen betekenen hetzelfde, maar 
allemaal net weer iets anders. Het wordt duide
lijk, dat veel verschillende opvattingen, ideeën 
en standpunten naast elkaar bestaan. 

Gedrag en hersenen 

Waar weinig misverstand over bestaat is, dat er 
een duidelijke relatie is tussen taal en hersenen. 
Voordat we ingaan op de pathologie, de taal
stoornissen, zullen we eerst in het kort de norma
le relatie tussen hersenen en gedrag, waarvan 
taalgedrag een onderdeel is, bespreken. 
De Russische neuroloog Luria onderscheidt drie 
grote systemen, die alle drie betrokken zijn bij al 
onze activiteiten. Het eerste systeem speelt een 
grote rol in het scheppen van de voorwaarden 
om contact met de buitenwereld te onderhou
den. Zo is gedrag pas mogelijk als er sprake is 
van voldoende bewustzijn om informatie uit de 
buitenwereld op te nemen. Het niveau van ons 
bewustzijn, aandacht voor iets op kunnen bren
gen en die aandacht gericht kunnen houden, is 
van groot belang voor het gedrag. Het systeem 
dat zorg draagt voor deze bewustzijnsregulatie 
en daarmee voor het totale niveau van activatie, 
is voornamelijk gelocaliseerd in de hersenstam, 
de Reticulaire Formatie met zijn verbindingen 
naar de frontale delen van de hersenen. Stoor
nissen in het bewustzijn zijn vaak een gevolg 
van letsels in de herstenstam. 



Pig. 2 : systeem voor de regulatie van het bewust
zijn en het activatienivo 

Als er sprake is van voldoende bewustzijn, dan 
is het mogelijk om prikkels uit de buitenwereld in 
ons op te nemen. Daarbij is vooral het tweede 
systeem betrokken, dat gelegen is in de achter
ste delen van de hersenen. 

Fig. 3 : Het systeem voor de opname, verwerking 
en evaluatie van informatie 

Dit deel van de hersenen verzorgt de opname, 
verwerking, evaluatie en opslag van informatie 
die vanuit de buitenwereld op ons af komt. Hier 
vindt u de primaire projectie-gebieden van de 
verschillende zintuigen, waar a.h.w. een eerste 
analyse, b.v. op klankniveau, van het binnenko
mende materiaal plaatsvindt. Zo zal b.v. het 
woord 'poes' worden geanalyseerd in de klan
ken 'p' , 'oe' en 's' en niet als 'p' , 'oo', 's'. Om 
deze primaire projectiegebieden heen liggen de 
associatiegebieden waar een verdere verwer
king van het materiaal plaatsvindt en er beteke
nis aan toegekend wordt, b.v. de afzonderlijk 
geanalyseerde klanken worden samengevoegd 
tot een geheel 'poes', en dit woord wordt her-

8 kend als behorend bij de dieren en verder geas

socieerd met huisdieren, Tobias, lief, aiakkes 
etc. Het is duidelijk dat ook het geheugen hierbij 
een grote rol speelt. De gegevens uit deze asso
ciatiegebieden (autitiej, visueel, proprioceptief) 
komen samen in een groot gebied dat ligt tussen 
de temporale-occipitale en parietale gebieden. 
Daar komt de al tot betekenisvolle eenheden ver
werkte informatie samen in nog grotere ruimte
lijke, logische verbanden, daar vindt a.h.w. de 
integratie van al die informatie plaats. Aan dit 
gebied is altijd een zeer grote betekenis toege
kend ten aanzien van allerlei schoolse vaardig
heden, zoals lezen, rekenen, schrijven, het kun
nen onderscheiden van links en rechts e.d. 

Fig. 4 : Het systeem voor de planning en organisa
tie van het handelen 

Het derde systeem zorgt er voor, dat we, naast 
dat we bewustzijn hebben en kunnen waarne
men, ook kunnen handelen. Dit systeem, of deze 
Unit, zoals die in de Luriaanse literatuur wordt 
genoemd, is gelegen in de meer naar voren ge
legen delen van ae hersenen. 
Vanuit dit gebied worden niet alleen onze spie
ren op een georganiseerde manier geactiveerd, 
maar vindt ook de planning, de structurering en 
regulering van ons hele handelen plaats. In de 
huidige literatuur wordt daarvoor het begrip 
'executieve functies' gebruikt. 
Hoe moeten we ons de taalfunctie nu georgani
seerd denken binnen de systemen zoals ik u die 
net geschetst heb? Misschien is het goed om 
eerst iets te zeggen over het begrip 'functie'.In 
het verleden ging men lange tijd uit van de op
vatting, dat zeer complexe cognitieve functies, 
zoals taal, lezen, schrijven, spreken, tekenen en 
begrijpen, op specifieke vast omschreven plaat
sen in de hersenen gelocaliseerd zouden zijn. In 
de praktijk bleek het allemaal veel ingewikkel
der. Tegenwoordig gaat men er veel meer van
uit dat een functie opgevat moet worden als een 
functioneel systeem, een keten van deelelemen-



ten, waar grote delen van de hersenen een rol 
l n spelen. Zoals men niet kan zeggen dat de 
spijsvertering in de maag gelocaliseerd is, zo 
kan men niet zeggen dat het lezen in de tempo-
ro-parieto-occipitaïe overgangsgebieden van de 
linker-hemisfeer gelocaliseerd is. Bij het lezen 
speelt ook het eerste systeem, dat het activatie-
mveau en het bewustzijnsniveau verzorgt, een 
r° l - Ook het visuele systeem is bij het lezen be
trokken, zowel de primaire gebieden als de as
sociatiezones. Bij het hardop lezen krijgen we 
ook nog te maken met de verbindingsbanen 
naar de motorische centra en de organisatie van 
de spraakmotoriek. Wanneer we nu in het cere

brum bekijken waar deze afzonderlijke deelfunc
ties 'gelocaliseerd' zijn, dan ontstaat het volgen
de beeld. 
Stoornissen in het leerproces kunnen ontstaan 
door letsels of dysfuncties van al deze afzonder
lijke deelgebieden, of als de verbindingsbanen 
tussen die gebieden kapot gaan. De aard van 
de leesstoornis zal er, afhankelijk van de soort 
beschadiging, steeds anders uitzien. Dit is 
zowel bij volwassenen als bij kinderen het 
geval. Bij functiestoornissen is het daarom van 
belang om steeds te proberen na te gaan welke 
van de deelfuncties mogelijk verantwoordelijk is 
voor het effect. 

Gyrus van 
Heschl 

Gebied van 
Wernicke 

Gyrus v 
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Fig. 5 : De grootte van het planum temporale bij rechtshandigen (boven) en bij links-
handigen (beneden) 



Fig. 6 : Hersengebieden betrokken bij het hardop 
lezen van een stukje tekst 

Taalgedrag 

Bij taalgedrag wordt er ook vanuit gegaan, dat 
vele gebieden, associatiezones en verbindin
gen, een rol kunnen spelen. Men is om die 
reden bij stoornissen in net taalgedrag afgestapt 
van een strikte tweedeling in motorische (Broca-)-
afasie en sensorische (Wernicke-)afasie, maar 
maakt nu liever onderscheid tussen vloeiende (flu
ent) en niet-vbeiende (non-fluent) afasieën 
(Geschwind 1970). De vloeiende afasieën 
komen vooral voor bij de meer posterior gele
gen letsels (in systeem 2), terwijl de niet-
vbeiende afasieën vooral voorkomen bij meer 
anterior gelegen letsels (systeem 3). Het gaat 
daarbij steeds om grote gebieden met complexe 
verbindingen. W e spreken steeds over letsels in 
de linkerhemisfeer, waarvan we weten dat die 
bij meer dan 95% van de rechtshandige mensen 
dominant is voor taal. Deze dominantie is ook 
anatomisch aan te wijzen in die zin, dat het pla
num temporale bij rechtshandigen in de linkerhe
misfeer beduidend groter is dan het planum tem
porale in de rechterhemisfeer. 
Onderzoek van de hersenen van overleden kin
deren heeft aangetoond, dat dit al op zeer 
jonge leeftijd en zelfs al bij foetussen het geval 
is. In die zin kunnen we dan ook zeggen, dat 
de linkerhemisfeer waarschijnlijk een genetisch 

10 bepaalde voorkeur heeft voor de uitvoering van 

de taalfunctie. Zelfs bij linkshandigen blijkt 
dat ongeveer 70%, net als bij de rechts
handigen, een linkerhemisfeer dominantie 
voor taal heeft, terwijl de taaldominantie 
in 1 5% van de gevallen in de rechterhe
misfeer zit en bij de resterende 15% in 
beide hemisferen, m.a.w. bilateraal gelo-
caliseerd is. Bij tweehandigen of ambi-
dextere personen worden ongeveer de
zelfde percentages gevonden. 
De rol van de rechterhemisfeer in de taai
productie, d.w.z. in de taaiexpressie, lijkt 
een beperkte te zijn. De rechterhemisfeer 
voegt echter wel een aantal kwaliteiten 
aan de taaiexpressie toe, zoals de proso
die, de klemtoon waarmee de taal emoti
onele betekenis krijgt. Tevens zijn er aan
wijzingen, dat de frontale gebieden van 
de rechterhemisfeer een belangrijke rol 
spelen in de structurering van de taaiex
pressie, de logische volgorde van een ver
naai. Ook speelt de rechterhemisfeer 
waarschijnlijk een vrij grote rol bij het taai
begrip. Dit laatste weten we o.a. uit stu
dies bij patiënten bij wie de verbindings

banen tussen de beide hersenhelften zijn 
doorgesneden, als een soort laatste redmiddel 
om epileptische aanvallen te beheersen. Epilepti
sche activiteit kon door deze ingreep niet meer 
van de ene hersenhelft naar de andere over
gaan. Al gauw bleek echter, dat dit ook het 
geval was met de informatie-overdracht. Dit bete
kent b.v. dat een patiënt, die een voorwerp in 
de linkerhand krijgt en waarvan de sensorische 
banen vooral projecteren op de primaire sensori
sche schors van de rechterhemisfeer, dit voor
werp niet kan benoemen, omdat de gebieden 
die nodig zijn om tot een verbale expressie te 
komen, in de linkerhemisfeer gelegen zijn. Dat 
het voorwerp wel herkend wordt blijkt uit het feit, 
dat de patiënt het betaste voorwerp wel op de 
tast met de linkerhand terug kan vinden, dat hij 
het met de linkerhand wel na kan tekenen en dat 
hij het voorwerp aanduidt, zelfs herkent, als het 
in de linkerhelft van zijn gezichtsveld wordt ge
flitst. Het omgekeerde is ook het geval, een 
woord vertoond in de linkerhelft van het gezichts
veld, kan niet harop worden gelezen, soms zal 
de patiënt zelfs zeggen dat hij niets gezien 
heeft, maar hij reageert er wel op. 
Ik noem deze experimenten omdat juist bij de 
verklaring van leerstoornissen en spraak/taal-
ontwikkeïingsstoornissen nogal eens de indruk 
wordt gewekt, dat de stoornis een gevolg is van 
onvoldoende prikkeloverdracht of onvoldoende 
samenwerking tussen de beide hersenhelften. 
Het zal u uit het bovenstaande hopelijk duidelijk 
zijn, dat bij de taal grote delen van de hersenen 
betrokken zijn en dat een verstoring van de her-



senfuncties ook zijn gevolgen zal hebben voor 
de verschillende gedragsfuncties. Eveneens zal 
het duidelijk zijn, dat een verstoring van de her
senfuncties van invloed zal zijn op de ontwikke
ling en het aanleren van allerlei gedragsfuncties. 

Taalstoornissen 

Wanneer we praten over stoornissen in de taal
ontwikkeling, dan is het voor een verdere inde
ling van groot belang om onderscheid te maken 
tussen taalstoornissen die ontstaan zijn op een 
moment dat de taal al tot enige, of zelfs een 
goede taalontwikkeling gekomen was, en taal
stoornissen die een gevolg zijn van een niet 
goed verlopen ontwikkeling, waarbij de mate 
waarin dit niet gebeurd is sterk kan variëren. In 
net eerste geval spreken we van verworven taal
stoornissen, en als dit ten gevolge is van een 
neurologische oorzaak, van een verworven afa
sie. In het tweede geval wordt nog weer onder
scheid gemaakt tussen primaire en secundaire 
taalstoornissen. Een secundaire of niet-specifieke 
taalstoornis hangt duidelijk samen met een ande
re problematiek, zoals b.v. gehoorsverminde-
ring, mentale retardatie of emotionele problema
tiek. Bij een primaire of specifieke taalontwik
kelingsstoornis is een oorzaak vrij moeilijk aan te 
geven. Er wordt wel gedacht aan een erfelijk, 
constitutioneel zwak taalgevoel. Bij kinderen met 
een primaire taalontwikkelingsstoornis is er geen 
sprake van een gehoorsvermindering, mentale 
retardatie, of van emotionele stoornissen. Ook 
zijn bij deze kinderen geen neurologische stoor
nissen aangetoond, hoewel sommige onderzoe
kers ervan overtuigd zijn dat ze er wel moeten 
zijn. 

De meeste kinderen met een primaire taalontwik
kelingsstoornis reageren goed op een aange
past taoltherapeutisch programma, zoals dat met 

name door logopedische hulp en in scholen 
voor speciaal onderwijs vorm kan krijgen. 
Binnen de groep primair taalgestoorde kinderen 
is er echter een kleine groep kinderen die slechts 
in geringe mate reageert op de bestaande taai
therapieën. Deze kinderen worden verlegen-
heidshalve vaak aangeduid als kinderen met 
een ontwikkelingsafasie of kinderen met een dys-
fatische ontwikkeling. De term is eigenlijk niet 
juist, omdat bij een afasie sprake moet zijn van 
een aantoonbaar verworven hersenletsel, waar
door taal, die al aanwezig was, verstoord 
raakt. 

A. Verworven afasie 

Het gaat hier dus om kinderen bij wie de taal
ontwikkeling al op gang gekomen was, en bij 
wie deze ontwikkeling afgebroken is als gevolg 
van een acuut of een zich langzaam progressief 
ontwikkelend hersenletsel. Daarbij doet zich 
uiteraard het probleem voor dat we noch het 
begin van de kindertaalontwikkeling (taaibe
grip?, het brabbelen?, de eerste woordjes?), 
noch het einde ervan precies aan kunnen geven. 
Het is dan ook zeer moeilijk om bij zeer jonge 
kinderen, beneden de twee jaar, de diagnose 
verworven afasie te stellen, terwijl we bij kinde
ren ouders dan b.v. 14 jaar vrijwel nooit meer 
van een verworven kinderafasie spreken. 
Ten aanzien van de hersenletsels denken we 
aan een hersentrauma (een zware hersenschud
ding), aan een hersenbloeding, een hersentumor 
of aan de cerebrale beschadiging ontstaan door 
de bestraling van zo'n tumor, aan een ontsteking 
van de hersenen, epilepsie e.d. 
Wat zijn nu de kenmerken van deze afasieën? 
In het verleden ging men er vanuit dat een ver
worven afasie bij kinderen vrijwel altijd zgn. 
niet-vloeiend was en dat de prognose overwe-

Tabel 1 - Kenmerken van vloeiende en niet vloeiende vormen van afasie 

Non-fluenl 

Zinslengte 

Snelheid 

Moeite om te spreken 

Spreekdrang 

Melodie 

Articulatie 

Inhoud 

Woordkeus 

Parafasieëren 

1-3 woorden tussen pauzen 

10-20 woorden/min., altijd 
minder dan 50 

groot 

afwezig 

afwezig 

dysartrie 

telegramstijl 

voorkeur voor naamwoorden 

dysartrische substituties 

Fluent 

3-8 woorden tussen pauzen 

1 00-200 woorden/min. 

gering 

normaal tot versterkt 

normaal 

normaal 

leeg 

voorkeur voor grammaticale woorden 

fonetische en woordsubstituties 
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gend goed was. Het begrip zou goed zijn en er 
zouden met name expressieve taalstoornissen 
voorkomen, variërend van mutisme (= niets zeg
gen) tot lichte articulatiestoornissen. Goed onder
zoek van de taalfunctie werd er echter nauwe
lijks verricht. Men ging vooral af op het 
spontane taalgebruik van de kinderen, terwijl er 
heel weinig aandacht besteed werd aan het be
noemen van voorwerpen, het herhalen van klan
ken, woorden en zinnen, het lezen en het schrij
ven en vooral aan het begrip. Het spontane 
taalgebruik bleek meestal zeer beperkt en toon
de overeenkomst met het taalgebruik dat bij vol
wassenen bekend staat als 'non-fluent'. 
De kenmerken van een niet-vloeiende afasie zijn 
weergegeven in tabel 1 (Haaxma 1980). 

Logorrhoe zou bij kinderen vrijwel niet voorko
men, evenmin als parafasieën, verbale stereoty
pieën en perseveraties. Men vermeldt alleen dat 
de syntaxis erg vereenvoudigd was, waardoor 
ook de grammatica gestoord leek. 
In latere publicaties Komt men steeds vaker ook 
verwijzingen naar stoornissen in de begripsvor
ming tegen en tegenwoordig is men vrij alge
meen van mening dat ook begripsstoornissen in 
zeker 30% van de gevallen voorkomen. Dit is 
vooral het geval bij jongere kinderen. Ook werd 
steeds duidelijker dat zgn. vloeiende afasieën 
(zie tabel) wel degelijk ook bij kinderen voor 
kunnen komen, hoewel niet-vloeiende afasieën 
freguenter zijn. 

Ook was men tot voor kort de mening toege
daan, dat een verworven afasie bij kinderen vrij
wel altijd een goede prognose had, waarbij 
men o.a. uitging van de veronderstelling, dat de 
rechterriemisreer in staat zou zijn om de taalfunc
ties van de linkerhemisfeer over te nemen. Men 
meende dit o.a. af te kunnen leiden uit het feit, 
dat ook bij rechtshandigen 'vaak' afasie voor
kwam na een rechterhemisfeer-letsel. Deze op
vatting dat bij kinderen beide hemisferen een rol 
spelen in de taalontwikkeling en dat de rechter-
hemisfeer in staat zou zijn om de taalfuncties 
van de linkerhemisfeer over te nemen, heeft 
lange tijd opgeld gedaan in de neurologie en 
de ontwikkelingsneuropsychologie. Zo was Bas-
ser nog in 1962 van mening, dat er bij het 
ouder worden en het verder rijpen van de cere
brale cortex een voortgaande verandering van 
een bilaterale representatie naar een unilaterale 
representatie in de linkerhemisfeer plaats zou vin
den. Lenneberg (1967), die met zijn sterk biolo
gisch getinte opvattingen over de taalontwikke
ling erg veel invloed gehad heeft, was mede 
daardoor van mening dat herstel van afasie al
leen bij kinderen beneden de 12 jaar plaats 
zou kunnen vinden. In de loop van de jaren is 

12 de leeftijdsgrens, waarop herstel mogelijk zou 

zijn, echter steeds meer naar beneden bijge
steld. Tegenwoordig is men de idee toegedaan 
dat een linkerhemisfeerletsel, dat na éénjarige 
leeftijd optreedt, blijvende gevolgen zal hebben 
als er oorspronkelijk afasie bij optrad. Ook is 
het percentage afasieën dat optreedt na een 
rechterhemisfeerletsel, gedaald tot ca. 5%-
Brown en Hecaen (1 976) konden slechts 7 ge
vallen in de tot dan toe verzamelde literatuur te
rugvinden. 

Daarbij is het ook vrijwel zeker dat de oorzaak 
van de afasie mede een factor is in het herstel. 
Zo lijken afasieën als gevolg van een trauma
tisch hersenletsel veel sneller en vollediger te her
stellen dan bv. afasieën als gevolg van een ont
steking in de hersenen, van een CVA of van 
bilaterale letsels. Het herstelverloop is in de mee
ste gevallen echter minder volledig dan vroeger 
vaak werd aangenomen. Met name benoem-
stoornissen en woordvindingsproblemen blijven 
lang bestaan (Goorhuis en Deelman, 1983). 
OOK komt het niet volledig herstel tot uiting in de 
minder goede schoolprestaties van de meeste 
kinderen. 

B. Afasie bij convulsieve stoornis 
(Het syndroom van Landau-Kleffner) 

Dit is een vorm van verworven afasie waar ik 
wat meer aandacht aan wil besteden, ook al 
omdat een patientje met dit syndroom eigenlijk 
de aanleiding geweest is om vandaag deze 
dag te organiseren. 
In 1957 beschreven Landau en Kleffner bij een 
5-tal kinderen een zeer opvallend ziektebeeld, 
waaraan hun naam werd verbonden. Zij noem
den dit syndroom "acquired aphasia with con
vulsive disorder", maar later komt het ziekte
beeld ook onder andere namen in de literatuur 
voor (o.a. verbal auditory agnosia; convulsive 
aphasia). 
Het klinische beeld dat in eerste instantie vrij 
eenduidig leek te zijn, blijkt toch, naarmate het 
aantal gevallen in de literatuur toeneemt (nu 
± 140), heel sterk te kunnen variëren. 
Het komt voor bij kinderen die zich in eerste in
stantie goed lijken te ontwikkelen, waarbij alle 
ontwikkelingsmijlpalen op het juiste moment wor
den gepasseerd. Het eerste verschijnsel dat de 
ouders opmerken is vaak, dat het kind 'doof' lijkt 
te worden, het reageert niet op aanspreken, vra
gen moeten meerdere keren herhaald worden 
en het kind lijkt volstrekt niet meer te begrijpen 
wat er tegen hem/haar gezegd wordt. Het kind 
spreekt nog wel, maar naarmate de begrips
stoornissen toenemen, neemt de taalproauctie 
ook steeds meer af, soms tot het niveau dat het 
kind vrijwel helemaal niets meer zegt. De taal 
wordt een soort telegramstijl, zeer korte zinnen, 



echolalie, woordverbasteringen e.d. treden zeer 
frequent op. Dit proces kan zich heel snel voltrek
ken, maar er kunnen ook jaren overheen gaan. 
Het kind is niet ziek, maar wordt vaak wel veel 
moeilijker in zijn gedrag. Soms worden ook 
vloeiende afasieën beschreven, met jargon afati-
sche verschijnselen. Soms lijkt het beeld op dat 
van een 'globale afasie', want verbale communi-

» catie met het kind is vrijwel onmogelijk. 
Meestal begint de ziekte op een leeftijd tussen 3 
en 8 jaar, m.a.w. op een moment dat het kind 

* nog niet kan schrijven, maar er zijn gevallen be
kend waarbij de ziekte op een oudere leeftijd 
ontstaan is en waarbij de kinderen dan ook het 
vermogen verloren om zich via schrift uit te druk
ken of om een tekst te lezen of te begrijpen. 
Vreemd genoeg zijn de niet-verbale intellectuele 
mogelijkheden vrijwel nooit aangetast. In onze 
eigen praktijk hebben we een kind dat zich in 
verbaal opzicht zeer slecht uitdrukt, dat duide
lijke stoornissen heeft in het faalbegrip, maar dat 
pp de SON, een Nederlandse niet-verbale intel-
Ngentietest, een zeer hoog IQ van ± 1 35 be
haalde. Toch faalde dit kind in het normale 
basisonderwijs, in het LOM-onderwijs, en voor 
zover ons bekend ook binnen het MLK-
onderwijs. 

Bij kinderen met dit syndroom levert neurologisch 
onderzoek geen afwijkingen op, terwijl ook bij 
audiologisch onderzoek geen stoornissen in het 
gehoor worden gevonden. De CT-scans zijn nor
maal, terwijl ook bij het nog gevoeliger NMR-
onderzoek geen afwijkingen in de hersenstructu
ren gevonden worden. Ook laboratoriumonder
zoek is ongestoord. We l afwijkend is het EEG, 
er is altijd sprake van paroxysmale bilaterale 
temporale afwijkingen, hetgeen inhoudt dat het 
EEG-beeld eruit ziet als dat van een patiënt met 
epilepsie. De meeste kinderen hebben ook epi
leptische insulten, maar dit hoeft niet altijd het 
geval te zijn. De epilepsie en/of de afwijkingen 
op het EEG zijn meestal vrij goed te behandelen 
met anti-epileptica, maar het normaliseren van 
het EEG gaat beslist niet altijd gepaard met ver
beteringen van het taaibegrip of van de taaipro
ductie. 

Volgens de meeste onderzoekers zijn de epilepti
sche aanvallen of de onregelmatigheden op het 
EEG niet de oorzaak van de afatische verschijn
selen, maar zijn zij een gevolg van dezelfde 
ziekte, dezelfde stoornis, als waar ook de taal
stoornissen een gevolg van zijn. De laatste jaren 
is een ander EEG-fenomeen nogal in de belang
stelling komen te staan, nl. het verschijnsel waar
bij nachtelijke EEOregistraties wel het normale 
slaappatroon te zien geven, maar waarbij tij
dens de non-REM-slaap continue afwijkingen te 
zien zijn, iedere nacht weer, die sterk doen den

ken aan de afwijkingen zoals die voorkomen bij 
een petit mal (absences) status. Dit fenomeen 
wordt het ESES-fenomeen genoemd, hetgeen 
staat voor Electrical Status Epilepticus induced 
by Sleep. 
Het is uiteraard geen echte status epilepticus, 
want er zijn geen klinische verschijnselen van 
een dergelijike toestand. Dit ESES-verschijnsel 
gaat zeer frequent gepaard met stoornissen in 
de taal en bij kinderen met het Syndroom van 
Landau-Kleffner komt in een groot percentage 
(± 70%) ESES voor, maar dus niet bij alle. 

Waf precies de invloed is van ESES op de taal
ontwikkeling is niet geheel duidelijk. Men veron
derstelt dat ESES interfereert met het normale 
functioneren van de taalcenfra. De taalfuncties 
zullen achteruitgaan, of kunnen niet tot ontwikke
ling komen tijdens de ESES perioden, terwijl er 
alleen tijdens de niet-ESES perioden gelegen
heid tot ontwikkeling is. 
Het beloop van een convulsieve afasie kan 
nogal variëren. Zoals gezegd begint het beeld 
meestal met stoornissen in het begrijpen van 
taal, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij 
dysarthrische stoornissen het eerste symptoom 
waren, of waarbij benoemstoornissen nogal op 
de voorgrond stonden. 
Kortdurende verbeteringen worden regelmatig 
beschreven, maar er treedt dan ook vaak weer 
een terugval op. Herstel van het 'normale' functi
oneren treedt slechts op in ± 30% van de geval
len. In de meeste gevallen is de prognose slecht. 
Daarbij lijken, in tegenstelling tot hetgeen we net 

ezien hebben bij de traumatische afasieën, de 
inderen die hun afasie op een jongere leeftijd 

krijgen, een slechtere prognose te hebben dan 
kinderen die al wat ouder zijn als zij dit beeld 
van een convulsieve afasie krijgen. 
Ook de behandeling wisselt. Zo is zeer recente
lijk een kind beschreven met een Landau-Kleffner 
syndroom, waarbij een deel van de linkertempo-
raalkwab werd verwijderd, hetgeen een kortdu
rende verbetering van de taalstoornissen gaf. De 
epilepsie en de epileptische activiteit op het 
EEG wordt vrijwel altijd met anti-epileptica be
handeld, zonder dat dit veel effect op de taal
functies had. Over het effect van specifiek op de 
taal gerichte therapieën is weinig bekend van
wege het feit, dat dit nog weinig is uitgepro
beerd. Hopelijk zullen we daar vanmiddag wat 
meer van horen. 

C. Secundaire taalontwikkelingsstoornissen 

Secundaire taalontwikkelingsstoornissen komen 
vaker voor dan men denkt. Recent onderzoek 
(Goorhuis-Brouwer, 1986-1988) toonde aan, 
dat in een groep ongenschijnlijk primair taalge- ] 3 



stoorde kinderen slechts ca. 25% ook werkelijk 
primair taaigestoord te noemen zijn. De eerste 
beoordeling van de taalstoornis was gedaan 
door huisartsen of andere specialisten. In ± 75% 
van de gevallen konden defecten aangetoond 
worden die mogelijk of zelfs waarschijnlijk een 
directe relatie hebben met het onvoldoende op 
gang komen van de taalontwikkeling. 
W e spreken dan van een secundaire taalon
twikkelingsstoornis. Deze stoornis kan inhou
den, dat de taalontwikkeling niet op gang komt, 
of dat er sprake is van een vertraagde taalont
wikkeling. 

U ziet ook dat slechts of misschien moeten we 
zeggen toch nog 7% van de kinderen voldoen
de tot spraak en taal komt vanwege een neurolo
gische oorzaak. Deze oorzaak kan op zeer ver
schillende gebieden liggen. Zo zal het soms 
gaan om de gevolgen van een geboortetrauma, 
een vertraagde ontwikkeling van het zenuwstel
sel, of om duidelijk aanwijsbare afwijkingen in 
het EEG, die waarschijnlijk al vanaf de geboorte 
aanwezig waren. In dat laatste geval komen 
we, als er sprake is van bilaterale temporale af
wijkingen op het EEG, voor de vraag te staan of 
we vanuit neurologisch oogpunt geredeneerd in 
feite niet te maken hebben met een vorm van het 
Landau-Kleffner syndroom, ondanks het feit dat 
we het niet een echte afasie mogen noemen, 
omdat de taalontwikkeling nooit goed op gang 
gekomen is. Juist omdat de EEG-afwijkingen bila
teraal van aard zijn, is er bij deze kinderen ook 
niet de mogelijkheid geweest voor de rechterhe-
misfeer om de taalfuncties van de linkerhemisfeer 
over te nemen. Dat de rechterhemisfeer soms 
wel in staat is om de taalfuncties van de linkerhe
misfeer over te nemen, blijkt uit het gegeven dat 
er weinig verschil in taalontwikkeling is bij kinde
ren die op zeer jeugdige leeftijd eenzijdig ver
lamd geraakt zijn, en dat het bij deze kinderen 
ook weinig uitmaakt of, om epileptische activiteit 
onder controle te houden, delen van de linker
dan wel de rechterhersenhelft wordt wegge
haald. Bij volwassenen is dit beslist niet net 
geval. Daar zal alleen het verwijderen van 
delen van de linkerhemisfeer zeer ernstige taal
stoornissen tot gevolg hebben. 
Uit de resultaten van het door Goorhuis uitge
voerde onderzoek komt ook naar voren hoe be
langrijk het is om bij deze door artsen verwezen 
groep kinderen op een multidisciplinaire manier 
naar de taalstoornissen te kijken. Zowel de rol 
van de KNO-arts/foniater, als die van de neuro
loog en de psycholoog, zijn evident en het lijkt 
dan ook uiterst kortzichtig en onverstandig om 
bij een kind met taal-spraakstoornissen, zonder 
een degelijk vooronderzoek, direct met logope
dische aan wel andere vormen van therapie te 
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D. Primaire taalontwikkelingsstoornissen 

Hieronder verstaan we stoornissen in de spraak-
en taaiproductie, een enkele maal ook het taai-
begrip, waarover geen duidelijke oorzaak is 
aan te wijzen. M.a.w. de taalontwikkelingsstoor
nis is niet te verklaren vanuit zintuiglijke, intellec
tuele, neurologische of emotionele problemen. 
Genetische factoren, zoals bv. een zwakke aan
leg om taal te leren, kunnen hierbij een rol spe
len. Dit is een factor waar vaak, mede omdat 
die zo ongrijpbaar is, onvoldoende rekening 
mee gehouden wordt. O p zich zijn er weinig re
denen om niet van de veronderstelling uit te 
gaan, dat taalvaardigheid, net als alle andere 
vaardigheden, min of meer normaal verdeeld 
zal zijn over de bevolking. Bij zeer veel vaardig
heden, zoals muzikaliteit, handvaardigheid, cre
ativiteit e.d., maken we ons meestal niet zoveel 
zorgen als een kind niet muzikaal, niet erg han
dig, weinig fantasie of weinig creatief is, terwijl 
we dat op het gebied van de taal wel doen, als 
het taaibegrip of de uitdrukkingsvaardigheid on
voldoende is. Vanuit sociaal opzicht is dat na
tuurlijk ook erg begrijpelijk. Vanuit genetisch)?) 
oogpunt is het voorkomen van een groep kinde
ren bij wie de taal onvoldoende tot ontwikkeling 
komt, zonder dat daarvoor een duidelijke oor
zaak te geven is, laat staan een organisch-
cerebrale/neurologische, als normale variant, 
volstrekt begrijpelijk en verdedigbaar. Ik wil er 
hier nog op wijzen, dat de verdeling van de 
taalvaardigheid niet samen hoeft te vallen, en 
dat in de praktijk ook zeker niet zal doen, met 
de verdeling van de intellectuele vaardigheden. 
Zoals de definitie van de primaire taalontwikke
lingsstoornissen ook al aangaf gaat het juist om 
stoornissen die niet verklaard kunnen worden uit 
een te beperkte intelligentie-ontwikkeling. 
Een andere verklaring voor de primaire taalont
wikkelingsstoornissen is het aannemen van een 
stoornis in de auditieve discriminatie van spraak-
klanken. Tolk voerde in 1962 het begrip 'slecht-
luisterende' kinderen in, waarmee hij kinderen 
bedoelde die een normale gehoordrempel heb
ben, maar die toch slecht horen, omdat de audi
tieve discriminatie van spraakklanken (het klank
analysevermogen) onvoldoende zou zijn. Ze 
horen wel, maar ze verstaan niet. Tallal (1 987) 
heeft in een groot aantal proeven aangegeven 
dat kinderen met primaire taalontwikkelingsstoor
nissen problemen hebben met de snelheid waar
mee spraakklanken van elkaar gediscrimineerd 
kunnen worden. Pas als iemand langzaam en 
nadrukkelijk spreekt, zouden deze kinderen in 
staat zijn om het gesprokene goed te verstaan 
en te begrijpen. Volgens deze onderzoekers zou 
er bij deze kinderen sprake zijn van een 'central 
auditory processing deficit', waarbij het woord 



central' al aangeeft dat zij toch weer aan een 
organisch cerebraal defect denken als oorzaak 
van de taalstoornis. Recent neurophysiologisch 
onderzoek van Stefanatos, Green en Ratcliff liet 
zien, dat de centrale verwerking van 'frequency-
modulated tones' bij kinderen met receptieve 
taalontwikkelingsstoornissen sterk verminderd of 
zelfs afwezig is. Ook wordt vaak gesteld, dat 
veel van deze kinderen zich onvoldoende kun
nen concentreren, dat zij onvoldoende in staat 
zouden zijn om a.h.w. figuur en achtergrond 
van elkaar te onderscheiden. Objectieve maten 
om dit vast te stellen hebben we echter niet. 
Zeer recent zijn er echter een aantal publicaties 
geweest, waarbij de hersenen van 4 kinderen 
met een ontwikkelingsdyslexie en van één kind 
met een ontwikkelingsafasie konden worden on
derzocht (Cohen e.a. 1989). Bij deze kinderen, 
bij wie bij neurologisch onderzoek geen afwij
kingen gevonden konden worden, werden bij 
obductie afwijkingen gevonden in de zin van 
een symmetrisch planum temporale (en zoals u 
zich uit het begin van dit verhaal herinnert was 
dat bij rechtshandigen vrijwel altijd groter aan 
de linkerkant van de hersenen) en afwijkingen in 
de dieper gelegen gebieden van de temporaal
kwab van de linkerhemisfeer. Het gaat daarbij 
vooral om afwijkingen in de celopbouw, in de 
migratie van de cellen, zoals die tijdens de ont
wikkeling plaatsvindt. Het is duidelijk dat veel 
meer gegevens nodig zijn om de juiste waarde 
van deze observaties te kunnen bepalen. De 
nog weinige gegevens lijken voorlopig te wijzen 
in de richting van een beperkt aangeboren of 
zéér jong verworven taalgevoel, dat ook een 
anatomisch substraat kent. Het zonder meer aan
nemen van een neurologische afwijking of stoor
nis als oorzaak van een taalstoornis, is minder 
vaak aangewezen dan men wel denkt. W e zou
den moeten proberen te vermijden dat begrip
pen als MBD, ADD en ontwikkelingsafasie moe
ten dienen om een beeld te verklaren, dat (noq) 
met echt te verklaren valt. 

Conclusie 

Bij het noemen van de termen afasie en dysfasie 
begeven we ons in een wereld van Humpty 
Dumpties, die allemaal weten waar zij het zelf 
over hebben, maar die door anderen vaak net 
iets anders begrepen worden. 
Taalstoornissen zijn soms duidelijk bepaald door 
neurologische beschadigingen of stoornissen 
(verworven afasie). Soms zijn minder duidelijk 
aanwijsbare neurologische factoren een factor in 
het geheel (taalgevoel). Vaak ook denken we 
aan neurologische factoren, maar spelen andere 
medische of zelfs psycho-sociale factoren een 
rol. 

Voordat een therapie voor afatische kinderen ge
start kan worden, is eerst een uitgebreid me
disch en (neuro-)psychologisch onderzoek ver
eist. Wanneer een therapie gestart wordt, kan 
dit ons inziens het beste op een zo vroeg moge
lijk tijdstip, na de vaststelling van de taalproble-
matiek, beginnen. De gedachte dat bij afatische 
kinderen snel en volledig herstel van taalfuncties 
optreedt op basis van plasticiteit van de herse
nen is, op basis van onderzoek en klinische er
varingen, een illusie gebleken. 
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Algemene uitgangspunten 

Overwegingen bij de aanpak van afatische en dysfatische kinderen 
binnen het K.I.D.S. 

Drs. E. de Wi jngaer t 

In Holland noemt men 't water 
De Fransen zeggen 'I eau 
De Belg die beide talen kent 
Die spreekt van Waterloo. 

Daan Zonderland wist ook al dat men in België ver
lossende woorden kan spreken. 
Met bijzonder veel genoegen introduceer ik vanmid
dag de medewerkers van het Koninklijk Instituut 
voor Doven en Spraakgestoorden O.L. Vrouw, 
Maagd der Armen (KIDS). Het doet mij daarom zo
veel genoegen, omdat zeven jaar geleden de KIDS 
aan mij de vraag stelden hoe taaitherapie voor 
jonge kinderen het beste opgezet kon worden. Op 
basis van observaties van kinderen in het Instituut, 
het formuleren van hypothesen en de daarop vol
gende discussies, zowel met leerkrachten als met 
ouders, zijn toen gezamenlijk een aantal ideeën ge-
formuleera. 
leder van ons is toen zijn eigen weg gegaan. Wij 
gingen verder met de diagnostiek en Dehandeling 
van een diffuse groep van spraak- en taalgestoorde 
kinderen. We wilden duidelijkheid krijgen in de po
pulatie. Hasselt ging specifiek verder met kinderen 
die al gediagnostiseera waren als afatisch en dysfa-
tisch en werkten therapie-ideeën uit. 
Was voor de Fransen Waterloo ooit een nederlaag, 
laat het voor de Belgen vandaag een overwinning 
zijn. 
Graag geef ik het woord aan drs. E.de Wijngaert 
met 'Algemene uitgangspunten', overwegingen bij 
de aanpak van afatische en dysfatische kinderen 
binnen het KIDS. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 
A. terminologische afspraken; 
B. situeren opvang kinderafasie binnen KIDS; 
C. bedenkingen rond het geven van therapie; 
D. onze visie: krachtlijnen van ons beleid. 

A. Terminologie 

Omdat t.a.v. afatische en dysfatische kinderen 
de terminologie nogal verschillend gehanteerd 
wordt - waardoor Degripsverwarring onvermij
delijk wordt - lijkt het ons belangrijk de door ons 
gehanteerde begrippen toe te lichten. Het doet 
nierbij niet ter zake of deze terminologie vanuit 
louter theoretisch standpunt al/niet geschikt is. 
De enige bedoeling is om duidelijk te maken 
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• Ontwikkelingsdysfatische kinderen zijn kin
deren die specifiek falen in de opbouw van de 
taal. Het gaat duidelijk om een stoornis in de 
ontwikkeling: dus een taalontwikkelingsstoornis. 
Een organisch hersenletsel is vaak niet aantoon
baar. 

• Bij afatische kinderen is er een duidelijk ver
lies van taal, die zich voor het opgelopen her-
sentrauma haast als 'vanzelfsprekend' (!) ontwik
kelde. 
Er is een duidelijk aanwijsbare oorzaak. 

• Het Landau-Kleffnersyndroom - waarbij het 
verlies van taalvermogens gepaard gaat met het 
voorkomen van epilepsie - beschouwen wij in 
dit perspectief als een bijzondere vorm van trau
matische afasie, ook al is de oorzaak onbekend 
(men weet alleen van het 'samen voorkomen' 
van epilepsie en afasie). 
In de literatuur is men vrij somber over het herstel
verloop van taal bij deze kinderen. W i j hebben, 
op basis van onze ervaring met 5 kinderen, een 
wat gunstiger prognostische visie. 

B. Situering opvang kinderafasie binnen 
KIDS 

K.I.D.S. is een medisch-pedagogisch instituut 
voor kinderen van 3 tot 21 jaar met gehoor-, 
spraak- en taalstoornissen. 
Concreet betekent dit de uitbouw van 3 afdelin
gen: doven, slechthorenden en een afdeling 
spraaktaalgestoorde kinderen. Het is binnen 
deze laatste afdeling dat een afzonderlijke op
vang georganiseerd wordt voor kinderafasie. De 
afatische kinderen zitten niet in dezelfde klas als 
de doorsnee 'spraakgebrekkige' kinderen. Ze 
zitten in zgn. 'afasieklassen'. 

Een van de belangrijkste criteria om een ontwik-
kelingsdysfatisch kind te detecteren binnen de 
groep spraaktaalgestoorde kinderen, is de erva
ring dat de gangbare taaitherapie bij het betref
fende kind niet rendeert zoals bij de andere kin
deren. 
In eerste instantie (begin jaren '80) werden de 
dysfatische kinderen door ons individueel opge
vangen. Met de toename van het aantal kinde
ren was dit op den duur organisatorisch niet 
meer haalbaar en bovendien niet wenselijk naar 
de kinderen toe (te veeleisend), vandaar dat de 



aparte klassen werden gevormd. 
Momenteel gaat het in totaal om ongeveer 22 
kinderen, verdeeld over 4 afasieklassen (2 op 
net niveau van het basisonderwijs en 2 op het 
niveau van het secundair [beroepsonderwijs). 
Het is uitsluitend over deze kinaeren dat wij het 
zullen hebben. 
Ongeveer 60% van de kinderen heeft een ont-
wikkelingsdysfasie, de overige 40% zijn kinde
ren met een traumatische afasie of een Landau-
Kleffnersyndroom. 
Er zijn binnen de klassen grote verschillen in taal
vaardigheid. 

C. Bedenkingen rond het geven van 
therapie 

Het is een illusie te denken dat 'DE' therapie 
voor afatische en dysfatische kinderen zou be
staan: de verscheidenheid aan taalproblematiek 
~ zelfs binnen eenzelfde type afasie - is daar
voor te groot. 
laaltherapie moet altijd aangepast zijn aan de 
taalproblemen van het kind. Het is nu eenmaal 
'ets anders dan het innemen van een aspirientje 
voor zowel hoofdpijn als tandpijn. 
De therapeutische aanpak zoals die door ons 
momenteel wordt toegepast, is een combinatie 
van wat wij in diverse methodes als nuttig heb
ben ervaren. 
Niets in onze therapeutische aanpak is revolutio
nair of wereldschokkend. W i j zijn met de uit
spraak van J. Lea in ons achterhoofd aan het 
v/erk gegaan: 
Teaching receptive dysphasic children is 
ike trying to fill a bucket which is full of 
holes". 
Dit is voor ons een belangrijke leidraad en is 
ook een aansporing tot het bewaren van vol
doende realiteitszin in de hulpverlening. 

Onze therapeutische aanpak is een totaal-
aanpak, waarbij de taaitherapie is ingebed in 
een totale orthodidactische aanpak. 
Belangrijk is nog te vermelden, dat de door ons 
voorgestelde therapie betrekking heeft op kinde
ren vanaf ca. 6 jaar. 
Taalstimulatie op jongere leeftijd gebeurt in 
vvezen niet veel anders voor een dysratisch kind 
dan een 'doorsnee' spraaktaalvertraagde kleu
ter. En hoe dit gebeurt staat in 'Gezegd en Ge
zwegen' (Goorhuis-Brouwer, de Boer 1989). 

D. Krachtlijnen van ons beleid 

Hulpverlening is zoals een huis bouwen: goede 
funderingen zijn noodzakelijk. Voor ons vak be
tekent dit dat de therapie pas nuttig en efficiënt 
opgebouwd kan worden als de kinderen zich 

goed voelen. 
Dit 'zich goed voelen' is geen evidentie, noch 
voor ontwikkelingsdysfatiscne kinderen, vanwe
ge de taaiervaringen die ze opdoen, noch voor 
kinderen met een verworven afasie, vanwege 
het onvermogen dat ze ervaren. 
'Zich goed voelen' is een allereerste vereiste, en 
bijgevolg een even essentieel onderdeel van de 
hulpverlening als de taaitherapie. De kinderen 
moeten zich zowel in de klas, in het therapielo
kaal als in het internaat op hun gemak voelen . 
Anders dan in de Nederlandse situatie zijn de 
meeste van onze kinderen op internaat (van 
maandag tot vrijdag). Het internaat is dan ook 
een belangrijk onderdeel van de hulpverlening: 
het is de plaats bij uitstek waar op een natuur
lijke en ongedwongen wijze taal kan inge
oefend worden. Het opvoedend personeel 
wordt, om de gewenste totaal-aanpak te bevor
deren, ook bij net klasgebeuren betrokken, hetzij 
als leeshulp (leesmoeders), hetzij als hulp voor 
extra individuele begeleiding. 
Dit betekent evenwei niet, dat afbreuk wordt ge
daan aan het gezin: het gezin blijft op de eerste 
plaats als meest natuurlijke situatie, maar . 
ALS internaat op welke reden dan ook noodza
kelijk is, dan moet het ook meer zijn dan 
'opvang' buiten de schooluren. 

Dit basale klimaat van 'zich goed voelen' is voor 
ons de spontane voedingsbodem om bij de kin
deren enthousiasme om te leren, om te 
weten, om te kunnen, op te wekken. Het komt 
erop aan dat bij deze kinderen de 'spreeklust' 
opgewekt moet worden. In Frankrijk noemt men 
dat 'l'appétit'. Vandaar is het een kleine stap 
naar de uitdrukking: 'l'appétit de pouvoir parier', 
waarvan men zegt dat dit wel eens een differen-
tiaaldiagnostisch criterum zou kunnen zijn tussen 
ernstige vormen van ontwikkelingsdysfasie en 
autisme. 

Hoe realiseren wij die sfeer van enthousiasme? 
In de eerste plaats door enthousiaste betrokken
heid van de diverse therapeuten. Het lijdt geen 
twijfel dat gedragsproblemen bij de kinderen 
toenemen naarmate de enthousiaste betrokken
heid van de therapeut afneemt. Dit onderstreept 
nogmaals dat niet de methode op zichzelf b e 
langrijk is, maar meer de mensen die er mee 
werken. 

Andere middelen om het basisklimaat te realise
ren zijn: 

1. Aansluiten bij interesse. 

W e gaan voortdurend uit van en spelen in op 
de interesse van de kinderen: er is geen enkel 17 



voorgekauwd trainings- of leerprogramma wat 
dit kan. 
Vanzelfsprekend stelt dit onvermoed hoge eisen 
aan de leerkracht (zie orthodidactiek). 

2. Opbouwen van succes ervaringen. 

Kinderen moeten ervaren dat ze iets kunnen, 
zowel receptief als expressief. 
O p receptief vlak proberen we dat te realiseren 
doordat de therapeut zijn taalaanbod aanpast: 
kortere uitingen, trager en herhalend spreken, 
zodat het kind niet constant met het gevoel moet 
leven dat het toch allemaal maar 'Chinees' is 
wat hij (zij) te horen krijgt. 
O p expressief vlak proberen we dat te realise
ren door met een ' jaaah' te reageren op de ui
tingen van het kind, ook al zijn ze fout ('ja, maar 
. . .' i.p.v. neen). 

3. Kleine groepen 

Hierdoor leren de kinderen sociale vaardighe
den en sociaal gevoel. 
Samen met de noge frequentie van individuele 
logopedie (aanvankelijk 7 tot 10 x per week -
later afgebouwd) is er dan ook nog voldoende 
ruimte om de kinderen afzonderlijk aandacht te 
geven. 
N.B. Deze hoge mate van geïndividualiseerd 
werken is slechts mogelijk door de koppeling 
van de school aan het instituut, waardoor meer 
paramedisch personeel beschikbaar is. 

4. Structuur. 

Vooral aan het begin van het programma, bij 
kinderen van 6 - 1 0 jaar, is het structuur aanbie
den enorm belangrijk. Zowel afatische als dysfa-
tische kinderen hebben gebrek aan orde, regel
maat, houvast: zij moeten weten wat er gaat 
gebeuren, zij moeten op zichzelf kunnen terug
vallen. Belangrijk daarbij is ook dat ze een visu
ele voorstelling krijgen van wat ze gaan doen, 
wanneer en waar. 
Zo wordt het uurrooster in de klas opgemaakt in 
functie van de kinderen: de individuele logo-
beurten komen zo op een voor de kinderen dui
delijk herkenbaar tijdstip: bv. steeds net voor de 
speeltijd. 
Ook het weekoverzicht in het internaat wordt vi
sueel voorgesteld: als er 's middags frieten zijn, 
gaan we daarna knutselen; als we in bad ge
weest zijn, moeten we nog eenmaal slapen en 
dan naar huis. 

Structuur aanbieden gebeurt in tijd en ruimte, 
maar ook binnen de therapie zelf, o.a. bij reflec-
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lesjes; bij het Colour Pattern Scheme (zie ver
der). 

5. Leerhouding. 

Een klimaat scheppen waarin de kinderen zich 
goed voelen betekent niet dat wij altijd tolerant 
optreden. Integendeel: vooral t.a.v. gedrag en 
houding zijn wij veeleisend. Vooral het verwer
ven van een goede leerhouding (stil zitten op 
een stoel met 4 poten, aandacht geven, reke
ning houden met andere leerlingen) is voor ons 
een belangrijke voorwaarde voor kennisover
dracht. (Ouderwets of Belgisch?) 

Vanuit deze algemene uitgangspunten wordt de 
taaitherapie ingevuld. 
Bij de taaitherapie huldigen wij het principe, dat 
we eerst zoveel mogelijk proberen aan te leren, 
vooral technische vaardigheden (zoals technisch 
lezen, schrijven). Geleidelijk aan wordt dan, op 
basis van het individuele ontwikkelingsverloop, 
selectieve verdieping aangebracht. 
Twee voorbeelden om dit te illustreren: 
a. Bij het technisch lezen is ons eerste streef

doel: luidop leren lezen met een behoorlijk 
tempo en met zo weinig mogelijk fouten. 
Later zal, naar gelang de mogelijkheden van 
het kind, eventueel een accentverschuiving 
doorgevoerd worden naar contextlezen (een 
krant lees je niet luidop - wel om nieuws te 
weten zonder dat je elk woord van de gele
zen tekst begrijpt). 

b. Bij het spontane spreken is ons eerste streef
doel: zich leren uiten in grammaticaal correc
te zinnen. Later kan eventueel een verdieping 
plaatsvinden naar: kunnen deelnemen aan 
een gesprek (wat impliceert dat men zijn 
boodschap hoe dan ook ondubbelzinnig kan 
overbrengen). 

Dergelijke voorbeelden van selectieve verdie
ping zijn volkomen individueel bepaald en in de 
praktijk slechts realiseerbaar door de kleine 
groepen en (dus) de verhoogde mogelijkheid tot 
geïndividualiseerde opvang. 

W e zullen nu achtereenvolgens de orthodidac
tiek (de opvang in klasseverband) en de taaithe
rapie (de individuele logopedische behandeling) 
nader uitwerken. 



Orthodidactische aanpak 

J. Vandeput, W . Kusters, K. Vanderheyden 

Horizontaal èn verticaal: 
1. kledingstuk 
2. familia 
3. zoogdier 
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Or Battus zoveel begrijpt van een ortodidactische 
aanpak is natuurlijk zeer de vraag. Dhr. Vandeput 
2ol ons in ieder geval uit de doeken doen hoe kin
deren, die hun creativiteit in taalgebruik voor een 
belangrijk deel missen, toch talig binnen de klas op
gevangen en gestimuleerd kunnen worden. 

°ij de taalstimulatie in klasverband wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de mon
delinge taalvaardigheid en anderzijds de schrif
telijke taalvaardigheid. In beide vormen van taai-
stimulatie is gestructureerd werken heel 
belangrijk. 

Mondel inge taalvaardigheid 

Bij de mondelinge taalvaardigheid ligt de na
druk erop, dat de kinderen met elkaar leren pra
ten en naar elkaar luisteren. Met andere woor
den, dat ze taal leren gebruiken als 
communicatiemiddel. 
pe belangrijkste leermiddelen hiertoe zijn het 
kringgesprek en het spontane gesprek: er valt im
kers altijd wel wat te vertellen (bijvoorbeeld als 
de kinderen terugkomen van een crea-les, vertel
len ze graag wat ze gemaakt hebben), 
ten dergelijk kringgesprek of spontaan gesprek 
schept dus vele mogelijkheden om in te spelen 
°P gevoelsgebonden situaties. 

Dat kinderen graag vertellen is op zich al een 
pluspunt, maar dat betekent zeker niet dat er zo 
maar wat willekeurig heen en weer 'gekletst' 
wordt, integendeel. 
De kinderen moeten een achttal dingen leren, 
die we kort zullen bespreken. 

1. Verstaanbaarheid 
De kinderen moeten leren zich verstaanbaar te 
uiten in korte zinnen of in woordgroepen. 
Bv. Waar is je huiswerk? 
Als de kinderen antwoorden: 'In mijn boeken
tas', zijn we zeer tevreden, maar we zijn niet 
tevreden met een antwoord als 'in . . . boeken
tas'. (Als ze antwoorden: 'Ik heb het niet ge
maakt', zijn wij om andere redenen niet zo te
vreden.) 

2. Essentie 
In de gesprekjes moeten de kinderen ook leren 
om de essentie te vertellen van wat ze beleefd 
hebben: ze moeten dus terzake kunnen blijven 
en niet in details treden (als je dat toelaat raken 
ze de draad nog vlugger kwijt en verdwijnt ook 
vlug de interesse van de anderen). 

3. Woordkeus 
Belangrijk is ook dat kinderen gestimuleerd wor
den tot het juiste woordgebruik: vaak willen de 
kinderen iets vertellen, maar vinden ze het juiste 
woord niet. Ze leren dan een zo juist mogelijke 
omschrijving te geven. Samen wordt gezocht 
naar het juiste woord. Als het woord gevonden 
wordt, moet het ook gebruikt worden in het ver
dere verloop van het gesprek. 

4. Bewust zijn 
Een dergelijk gesprek beoogt ook kinderen be
wust te maken van hoe ze praten. W e kunnen 
dit doen door ze op een positieve manier te ver
beteren of niet kwetsend te imiteren. Ook zelfcor
recties kunnen hierbij helpen. 

5. Chronologie 
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat, als 
de kinderen iets vertellen, ze dat chronologisch 
moeten proberen te doen. Dus niet van de hak 
op de tak springen. 

6. Wachten 
Wat heel moeilijk, maar wat we de kinderen 
toch willen leren, is dat ze elk hun eigen idee of 
verhaal kunnen vasthouden tot de ander uitge
sproken is. Ze moeten hun beurt kunnen afwach
ten en tegelijkertijd toch nog luisteren naar wat 
er gezegd wordt. 



7. Onthouden 
De kinderen moeten ook leren nazeggen of na
vertellen waf een ander gezegd heeft. Bedoe
ling hiervan is niet alleen om nun aandacht te 
toetsen, maar vooral het spreekgeheugen en de 
luisterhouding te oefenen. 

8. Vragen 
De kinderen moeten ook leren in te spelen op 
wat de anderen vertellen. Hiertoe leren we ze 
vragen stellen aan elkaar. Bv.: Ik ben naar de 
markt geweest. Waar was die markt? Was er 
veel volk. 

De leerkracht vervult bij dergelijke gesprekken 
de rol van 'mediator' (cfr. Feuerstein): nij leidt het 
gesprek, stuurt bij, controleert of iedereen het ge
sprek volgt, zorgt ervoor dat iedereen aan bod 
komt, verbetert indien nodig of laat de kinderen 
verbeteren. 
Het uiteindelijke doel is een gesprek zonder me
diator, waarbij de leerkracht een gewone deel
nemer is aan het gesprek. 

De gespreksonderwerpen worden door de kin
deren zelf bepaald. Om de gespreksonderwer
pen aan te snijden is het belangrijk om te weten 
wat de kinderen op een dag zoal beleven. 
Om dergelijke informatie te verkrijgen, is een 
goede samenwerking met ouders en internaat 
belangrijk: De leerkracht kan zich in de resp. 
leefgroepen gaan informeren over wat er zoal 
gebeurd is of wat er nog op het programma 
staat. Informatie van de ouders wordt verkregen 
d.m.v. een contactschriftje waarin de ouders op
schrijven wat er thuis gebeurd is. Vaak worden 
ook foto's van die gebeurtenissen meegegeven 
naar de klas. 

Het onderwerp van gesprek kan een toevallige 
gebeurtenis zijn (bv. ae directeur komt in de klas 
een sticker ophangen i.v.m. verboden te roken) 
of een geplande activiteit (bv. verjaardagsfeest
je, een bezoek aan een postkantoor). 
Daarnaast zijn er nog heel wat andere gebeurte
nissen die aanleiding kunnen geven tot een ge
sprekje (bv. geboorte, het weer, het verkeer, een 
nieuwsbericht). 
Een stelregel daarbij is wel, dat de leerkracht 
hiervoor op het juiste moment tijd durft vrij te 
maken in de klas. 

De groepsgesprekken vormen een doel op zich
zelf, omdat het trainen van de mondelinge taal
vaardigheid zeer belangrijk blijft gedurende de 
gehele schoolloopbaan. Ook zijn de groepsge
sprekken meestal het vertrekpunt voor ae scnriïte-
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Schriftelijke taalvaardigheid: 

In de periode tussen ongeveer 6 en 1 8 jaar on
derscheiden we op basis van klassikale aanpak 
grosso modo 3 groepen, gemakkelijkheidshalve 
genoemd.' de aanvangsfase, de tussenperiode 
en de latere fase. 

• De aanvangsfase moet beschouwd worden 
als de uitbouw van een basiskamp bij het begin 
van een moeilijke bergbeklimming. 
De nadruk ligt nier hoofdzakelijk op het aanleren 
van technische vaardigheden, m.n. het tech
nisch lezen en schrijven, en minder op zinsbouw 
en woordgebruik (zie volgende fase). 

1. Om dit technisch lezen onder de knie te krij
gen, wordt er meestal uitgegaan van een ge
sprekje of een verhaaltje met tekeningen, dat 
door de leerkracht gestuurd wordt in functie van 
het globaalwoord dat hi j /z i j wenst aan te bren
gen. Dit globaalwoord wordt aangeleerd, maar 
niet extra uitgebreid (bv. het globaalwoord 
'boom' staat dan voor allerlei soorten bomen, en 
of het nu een pereboom is of een eik speelt op 
dat leermoment geen rol). 

Rond het betreffende globaalwoord wordt dan 
een kort en eenvoudig lesje gemaakt, dat op het 
bord wordt geschreven en uitgetekend. Het glo
baalwoord komt verschillende keren in het lesje 
voor. 
Het hele lesje wordt dan eerst globaal gelezen, 
waarbij uitdrukkelijk wordt gewezen op dat glo
baalwoord. Als het globaalwoord zowel vi
sueel, auditief als schrijfmotorisch goed is inge
oefend, en het globaalwoord goed herkend 
wordt, komen wij tot de volgende stap. 

2. Het globaalwoord wordt geanalyseerd in 
kop-buik-staart. De letters worden eruit gehaald 
en dan volgt de synthese met de nieuwe letters 
(vgl. Veilig Leren Lezen). Die nieuwe letters 
komen dan weer veelvuldig voor in andere 
woorden in volgende lesjes. 
Per aangeleerde letter worden 2 a 3 lesjes van 
8 a 10 zinnen gebruikt. 
De nieuwe letters worden ook ingeoefend in 
losse woorden d.m.v. analogierijen. 
Aanvankelijk worden bij de inoefening onvermij
delijk ook nonsenswoorden gebruikt. Het ge
bruik hiervan wordt echter tot een minimum be
perkt, omdat deze kinderen nu juist erg veel 
behoefte hebben aan betekenisvolle woorden. 
De volgorde van de letters in het leesproces 
wordt door de leerkracht zelf bepaald: wetende 
dat het vrij lang duurt vooraleer een letter ge
kend is, zal de leerkracht niet dadelijk kiezen 
voor de letter 'uu' (zoals in vuur), omdat deze let
ter in het gewone taalgebruik eigenlijk toch niet 
zoveel voorkomt. 



• Waar de lesjes in de aanvangsfase een hulp
middel zijn om de technische Teesvaardigheid 
aan te leren, gaan de taallessen in de tussenpe
riode duidelijk een andere bedoeling krijgen. 
De kinderen worden dan gestimuleerd en gemo
tiveerd tot goed taalgebruik. Hoe onvolkomen 
de taal van deze kinderen ook is, ze moet bete
kenis krijgen. Daarom krijgen woordenschat en 
zinsbouw nu wel expliciet aandacht. 
Het uitgangspunt voor de opbouw van de lesjes 
is opnieuw de eigen ervaringswereld van de kin
deren. Uitgaande van het gesprek, hoe onge
structureerd ook, waarbij de leerkracht ook een 
inbreng heeft (hij/zij vervult immers de rol van 
mediator), wordt de taal opgevangen, geredu
ceerd of aangepast en vervolgens gestructu
reerd. 

In het begin zijn de lesjes kort en nemen ze de 
vorm aan van beurtlezen. D.w.z. dat ieder kind 
zijn eigen zinnen globaal leest en daarin herkent 
w a t hij of zij gezegd heeft. Daarom wordt ook 
de naam van de kinderen voor de zinnen gezet. 
Onze ervaring met de dysfatische kinderen is, 
dat ze op een bepaald ogenblik in hun ontwik
keling globaal beter kunnen lezen dan tech
nisch. Deze beperkingen t.a.v. de technische 
leesvaardigheden mogen de kinderen echter niet 
afremmen in hun verdere ontwikkeling. 

As de kinderen hun eigen zinnen in de lesjes 
globaal vlot kunnen lezen, moeten ze ook de 
zinnen van de andere leerlingen leren lezen en 
die ook begrijpen. 
Geleidelijk aan worden zowel de zinslengte als 
de lengte van het lesje opgevoerd en komt er 
meer informatie. De taalles wordt dan opge
bouwd als een verhaal en wordt in een doorlo
pende tekst geschreven en niet meer in de vorm 
van beurtlezen. De kinderen blijven wel nog 
steeds als personen betrokken in de taallessen, 
maar er worden ook andere voornaamswoor-
den dan alleen maar 'ik' ingeschakeld. Vandaar-
Uit kunnen ze het verhaaltje opnieuw weer op
bouwen. 

• In de derde (latere) fase - waar we nu met 
een aantal kinderen gekomen zijn - is het onder
werp van de taallessen niet meer persoonsge
bonden en worden de onderwerpen willekeurig 
gekozen. In deze fase kan overgeschakeld wor
den op bestaande taallessen. 
Spellingsregels worden niet expliciet meer aan
geleerd (ze doen er toch niets mee). Contextle-
zen is nu het belangrijkste. 
Dij deze groep kinderen, uit de leeftijdsperiode 
vanaf 1 3 jaar, wordt de nadruk gelegd op pro
bleemoplossend denken en dat is ruimer aan al-
'een taalpragmatiek. 
Dit probleemoplossend denken wordt een 3-tal 

uren per week expliciet getraind in de lessen 
LOGO en I.V.P. 
LOGO is een computertaal waarin vooral het 
grafische element gebruikt wordt. I.V.P. staat 
voor het Instrumenteel Verrijkingsprogramma van 
R. Feijerstein (ref.). 
Zo wordt onder de slogan "Een minuutje, ik 
denk na . . ." o.m. aandacht besteed aan het 
verwerven van goede denkattitudes; leren nauw
keurig waarnemen; leren etiketteren; niet impul
sief reageren; leren controleren (waarom-vragen 
zijn belangrijk!); egocentrisch denken afremmen 
(wat een ander zegt is misschien ook juist); leren 
planmatig werken (stap voor stap: wat doe ik 
eerst, en dan, en dan . . .); leren kalm te blijven 
(als iets niet lukt, dan probeer ik toch nog om uit 
de problemen te geraken, bv. door een ander 
vertrekpunt te kiezen). 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van denkmid-
delen die in de I.V.P.-lessen systematisch aange
leerd worden. De door Feuerstein voorgestelde 
lijst van denkmiddelen werd door ons aangepast 
aan onze kinderen. 
Het is belangrijk te vermelden, dat I.V.P. dan 
ook als dusdanig geen vak op zich is, maar een 
middel om de aangeleerde denkattitudes toe te 
passen in hun eigen leefwereld. 
De I.V.P.-denktraining is nu al 2 jaar toegepast 
bij onze oudste dysfatische kinderen, met guns
tig resultaat. 

In de latere fase doen we ook reflecterende taai
oefeningen. Het is niet goed mogelijk een over
zicht te geven van deze oefeningen op de taal
lessen. Elke poging daartoe zou onvolledig zijn. 
Het soort oefeningen is uiteraard afhankelijk van 
het niveau van de taallessen. 
Het doel van de oefeningen is het op een zo ge
varieerd mogelijke manier blijven indrillen van 
bepaalde structuren. 

Voor kinderen met ernstige receptieve moeilijk
heden wordt door ons gebruik gemaakt van het 
Colour Pattern Scheme (CPS), ontwikkeld door 
John Lea van de Moor House School (U.K.) en 
waarvan de Nederlandstalige aanpassing in 
handen is van mevr. L. Plasscnaert, docente aan 
de opleiding logopedie van de K.V.H, te An
twerpen. 
Indicaties voor toepassing CPS zijn voor ons: 
opvallende moeilijkheden met het verwerven van 
nieuwe begrippen enerzijds en moeilijkheden 
met de aanzet van zinsconstructies anderzijds. 
Nieuwe begrippen worden aangeleerd in 9 op
eenvolgende stappen en de opbouw van 
succeservaringen staat hierbij voorop. Elk aange
leerd begrip behoort tot een bepaalde woord
klasse. Elke woordklasse heeft een eigen kleur 
(zelfst.naamw. rood, werkw. geel, enz.) en 21 



deze kleuren worden als hulpmiddel gebruikt om 
(aanvankelijk zeer eenvoudige) zinspatronen 
aan te leren. 
Het gebruik van kleuren is een tijdelijk hulpmid
del, dat zowel in de taallesjes in de klas als bij 
het aanleren van sleutelzinnen in de logopedie 
kan gebruikt worden. 

Taaitherapie 
M. Peeters, M . Renders, D. Deboutte 

Australiër - luisteraar 
beeldroman - ombladeren 
boerenland - onrendabel 
booreiland - loonarbeid 
citroensap - contraspie 
eksterogen - gore steken 
inspekteur - uitspreken 
onderhevig - vingerhoed 
spreektaal - speelkaart 
wielrennen - leerwinnen 
klonterig - tongklier 
ontelbaar - laborante 
racefiets - creatiefs 
reiskleed - kiesdeler 
stoomlier - morst olie 
stopwatch - wachtpost 
urbanisme - submarien 
brandklok - klankbord 
centenaar - antraceen 
fabeldier - adelbrief 
grondzeil - zoldering 

De taaitherapie bij afatische en dysfatische kinde
ren zal mogelijk minder speels verlopen dan het 
bovenstaande taalspel. Toch zal ook het speelse 
element in de therapie aanwezig moeten zijn. We 
zijn dan ook zeer benieuwd naar de invulling van 
de taaitherapie. Graag geef ik het woord aan me
vrouw Renders. 

Onder taaitherapie verstaan we alle therapeuti
sche activiteiten die worden toegepast als ant
woord op de specifieke taai-vraagstelling van 
het afatische of dysfatische kind. 
Omdat deze vraagstelling nogal interindividueel 
kan verschillen, maar de Kans op individuele be-

eleiding vrij hoog is, worden de meeste van de 
ierna volgende therapeutische middelen in de 

individuele logopediebeurten toegepast. Afhan
kelijk van de ernst van de problematiek kan de 
frequentie logopedie evolueren van 5 a 10 
beurten per week in de aanvangsfase tot 2 a 3 

22 beurten per week in een latere fase. 

Indien bij een kind besloten wordt het CPS toe 
te passen, dan gebeurt dit individueel en niet 
klassikaal. Meestal wordt daarbij het program
ma niet letterlijk toegepast, maar worden de aan 
te leren begrippen zelf gekozen, rekening hou
dend met de leefwereld van de kinderen en die 
is individueel verschillend. 

Het is evident dat vele van de hier opgesomde 
middelen hun doorstroming vinden naar de klas 
en vice versa. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 
- de therapie t.a.v. de receptieve moeilijkhe

den; 
- de therapie t.a.v. de expressieve moeilijkhe

den, waarbij resp. aandacht zal worden be
steed aan semantiek, morfologie en syntaxis. 

Indien relevant worden ontwikkelingsdysfasie, 
traumatische afasie en Landau-Kleffner afzonder
lijk beschouwd. 
De articulatietraining, waarbij o.m. gebruik 
wordt gemaakt van klankbeelden, klankgebaren 
en incidenteel zelfs vingerspelling (dit laatste dan 
als hulpmiddel voor het oproepen van fonemen 
zoals een 6-jarige zijn vingers gebruik om te tel
len), komen verder niet aan bocT 
Toch willen we hier nog een randvermelding 
maken: m.n. ontwikkelingsdysfatische kinderen 
hebben vaak ook moeilijkheden met de auditie
ve sequencing. Ze hebben hierdoor problemen 
met de foneemvolgorde in woorden en/of pro
blemen met de woordvolgorde in zinnen. 

Receptieve moeili jkheden komen vooral voor 
bij dysfatische kinderen en nemen dan de vorm 
aan van moeilijkheden met abstracte begrippen 
(vraagwoorden, kleurkennis); met tijdsstructuratie 
en ruimtelijke oriëntatie; met ordenings- en rela
tieve begrippen (zgn. rekentaal) en met de vor
ming van nieuwe, niet dagelijks voorkomende 
begrippen (bv. betoging, souvenir), ondanks het 
feit dat de woordenschat op zichzelf niet nood
zakelijk uitgesproken zwak is. 
Een bijzonder belangrijke ervaring, die wij u wil
len meegeven, is het gevaar van overschatting 
van de receptieve mogelijkheden bij ontwikke
lingsdysfatische kinderen: deze kinderen geven 
de indruk van receptief vrij goed te functioneren, 
terwijl dat bij nader toezien vaak niet het geval 
is! 



Bij traumatische afasie is de passieve taal niet 
opvallend zwak en wordt een evt. achterstand 
vrij snel ingehaald. Hoe groot het aandeel is 
van het spontaan herstel, is moeilijk te bepalen. 
Receptieve taalmoeilijkheden zijn wel een we
zenlijk kenmerk van het Landau-Kleffnersyndroom 
en nemen dan de vorm aan van een (naar onze 
mening tijdelijke) verbale en een zeldzame keer 
auditieve agnosie. 
Therapeutisch wordt hieraan op de volgende 
manieren gewerkt: 

1 • Reductie taalaanbod 
Op de eerste plaats wordt gereduceerde taal 
aangeboden: korte, enkelvoudige zinnen met 
beperkt woordaanbod; traag en herhalend spre
ken. Alleszins een zeer belangrijk en nuttig hulp
middel! 

2. Visualiseren 
Prenten, picto's of schrift ondersteunen het mon
delinge taalgebruik. Dit werkt motiverend, maar 
e r is veel materiaal nodig. 

3- Logische opbouw 
Met name logische reeksen worden in deze con
text (aanpak van de receptieve moeilijkheden) 
aangewend om het inzicht in een bepaalde situ
atie te bevorderen. Een logische reeks is natuur
lijk een ruim therapeutisch hulpmiddel dat ook 
n og voor andere doeleinden aangewend wordt! 

4. Praatballonnen 
rraatballonnen zijn een nuttig hulpmiddel om si
tuaties te verduidelijken en om het inzicht in het 
verschil tussen vraag en antwoord te stimuleren. 
Vooral in de beginfase is dit zeer zinvol, later 
wordt het ook wel weggelaten. 

5. Colour Pattern Scheme 
In hef CPS (Colour Pattern Scheme) wordt elk be-
9r'P in 9 opeenvolgende stappen aangeleerd: 
uitgaande van het voorwerp (of de activiteit) in 
de werkelijkheid, wordt via miniatuur en prent-
woordassociatie overgegaan tot het zelf schrij
ven van het woord. De opeenvolgende stappen 
zijn zodanig opgebouwd dat het kind het aan
geleerde begrip beheerst zodra hi j /z i j het 
woord kan schrijven. Positief is de gestructureer
de aanpak. Door het opsplitsen in deelstappen 
weet het kind dat het vorderingen maakt. Door 
het afgewerkte geheel weet de therapeut waar 
hij mee bezig is en hoe het verder moet. 
een nadeel van het programma is, dat de woor
denschat vast ligt en niet altijd aansluit bij de 
leefwereld van het kind. Daarom wordt door ons 
het woordenarsenaal vaak nog aangepast aan 
ae behoeften van het specifieke kind. 

°- Kleuren 
Uit datzelfde CPS wordt ook het kleursysteem 
aangehouden. Vraagwoordjes maken we 

blauw, omdat het antwoord ook een blauw 
woordje moet zijn. Kleurkennis wordt ingedrild, 
maar de benoeming van de kleuren is geen 
voorwaarde om met het CPS te kunnen werken. 

7. Herhaling 
Voor de tijdsstructuratie worden het weekschema 
en het uurrooster steeds herhaald. Dit geeft met 
name bij dysfatische kinderen een goed resul
taat, meer nog dan bij afatische kinderen. 

Aktief taalgebruik 

Bij het aktieve taalgebruik van afatische en dys
fatische kinderen moet er aandacht besteed wor
den aan woordvindingsproblemen (het meest uit
gesproken bij traumatische afasie), het weinig 
gedifferentieerde woordgebruik en de stereotype 
uitingen. 
Dit doen we op de volgende manier: 

1 . Zakwoordenboek of fichesysteem. 
Vooral bij afatische kinderen is het belangrijk 
dat ze vanaf het begin enige uitingsmogelijkhe
den hebben. In de beginfase van de therapie 
wordt dit dan ook gebruikt, later niet meer. 

2. Bliss symbolen. 
Dit.wordt incidenteel toegepast wanneer andere 
mogelijkheden geen effect hebben. 

3. Sleutelzinnen. 
Het indrillen van sleutelzinnen is zinvol bij kinde
ren-met ernstige uitingsmoeilijkheden. Sleutelzin
nen worden in eerste instantie aangeleerd om 
deze kinderen toch een aantal frequent voorko
mende functionele zinnen mee te geven. Het 
kind heeft het gevoel 'ik kan ook iets zinvols zeg
gen en ze begrijpen mij' (positieve bekrachti
ging, posit, ervaring). 
Voordeel is ook dat het doorwerkt in de interac
tie tussen ouders en kind. De omgeving ziet dat 
het kind vooruitgaat en gaat enthousiast reage
ren op de uitingen van het kind. 
Vanuit pragmatisch oogpunt bekeken zijn sleutel
zinnen aldus een erg nuttig therapeutisch hulp
middel. 

4 . Oefenen van tegenstellingen en omschrijvin
gen en het werken met aanvulzinnen. Dit geeft 
de kinderen een positief gevoel. Het oproepen 
van woorden wordt hierdoor makkelijker. 

Morfologie 

T.a.v. de morfologie stellen wij vast, dat afati
sche kinderen zich wel en dysfatische kinderen 
zich minder goed kunnen beroepen op 
'taalgevoel' om tot correcter taalgebruik te 
komen. Naar therapie toe vertaalt zich dit in een 
vrij goed resulaat bij afatische kinderen, maar 23 



toch ook redelijk goede vorderingen bij dysfati-
sche kinderen. 
De morfologie wordt deels in de klas geoefend 
met de orthodidactiek (reflecterende oefeningen 
bij de taallesjes). 
In de individuele taalfherapie wordt dit geoe
fend door zelfcorrectie. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de cassetterecorder. 
Zelfcorrectie is vooral een nuttig hulpmiddel in 
de latere therapiefase. Het kind moet al op een 
relatief hoog taalniveau functioneren en over een 
zekere dosis taalgevoel beschikken (verworven 
afasie), voordat het zichzelf kan corrigeren. 

Zinsbouw 

De zinsbouw, die bij afastische en dysfatische 
kinderen vaak beperkt en gestoord is (funktie-
waarden en hulpwerkwoorden worden vaak 
weggelaten), behoeft ook therapeutische aan
dacht. Dit gebeurt op de volgende manieren: 

l .CPS 
De opbouw van de zinnen wordt geleerd met 
de kleurpatronen van het CPS. De kleurpatronen 

even structuur en maken geleidelijke zinsop-
ouw mogelijk. 

2. Accentgroepen 
Kunnen antwoorden in accentgroepen is erg be
langrijk. Het stimuleert het taalgevoel en blijft na
tuurlijk klinken. 

3. Sleutelzinnen 
Sleutelzinnen worden in tweede instantie aange
wend als uitgangspunt om op die manier ge
makkelijker andere gelijkwaardige zinnen (qua 
structuur) aan te brengen. De kleuren van net 
CPS worden hierbij als hulpmiddel gebruikt. De 
structuur van de zin wordt visueel herkenbaar! 

4 . Zelfcorrectie 
Vooral bij verworven afasie is de zelfcorrectie 
belangrijk (terugvallen op taalgevoel). 
Bij oudere kinderen (> 14 jaar) gebeurt zelfcor
rectie m.b.v. het aanleggen van een dagboek, 
ledere dag worden hierin drie zinnen geschre
ven. Reflecteren op taal wordt hierdoor mogelijk. 
De kinderen kunnen 'terug' gaan in het schrift, 
vergelijken, analoge fouten herkennen, zichzelf 
verbeteren. 
Onze ervaringen met de zelfcorrectie zijn posi
tief. 

De problemen met syntaxis zijn veel hardnekki
ger bij dysfatische kinderen dan bij afatische kin
deren. Dysfatische kinderen hebben doorgaans 
wel resultaat binnen de therapiesituatie, maar 
generaliseren veel moeilijker. Ze komen daar
door minder toe aan het functionele gebruik 
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het kunnen deelnemen aan een gesprek, het 
zich begrijpbaar kunnen maken naar buiten toe, 
blijft uiteindelijk belangrijker dan op zichzelf be
trekkelijk goede zinnen kunnen maken. 
De pragmatiek werd niet als apart punt bespro
ken in deze uiteenzetting, omdat dit het uiteinde
lijke streefdoel is van de ganse therapie. 
Of we nu meer werken op semantisch, op mor
fologisch of op syntactisch vlak (of op evt. com
binaties), het gebeurt altijd vanuit een pragma
tisch denkkader. 

W i j hopen hiermede een kritisch overzicht te 
hebben gegeven van onze middelen, in functie 
van de specifieke problemen van resp. dysfasie 
en afasie. 

Persbericht 

De heer K.Koenen, algemeen directeur van het 
christelijk instituut voor doven Effatha in Voor
burg, maakte per 1 april 1990 gebruik van de 
VUT-regeling. 
De heer Koenen begon zijn loopbaan op Effa
tha in 1 9 5 6 als leraar bij net Uitgebreid Doven 
Onderwijs (UDO). In 1973 ontving hij de aan
stelling tot schoolhoofd aan een van de scholen 
van Effatha. In 1981 volgde de benoeming tot 
algemeen directeur van Tiet instituut met 3 0 0 
leerlingen. 
Enkele hoogtepunten in de periode van zijn di
recteurschap waren de nieuwbouw van het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs aan doven en 
een internaat in Zoetermeer in 1981 en het 
100-jarig jubileum van Effatha in 1988. Bij 
deze gelegenheid werd de heer Koenen be
noemd tot ridder in de orde van Oranje Nas
sau. 

De heer Koenen bekleed(de) verschillende be
stuursfuncties binnen de dovenwereld en op on
derwijsgebied, onder meer als voorzitter van de 
Vereniging voor Logopedie en als secretaris van 
de Stichting voor Logopedische opleidingen. 
Ter gelegenheid van het afscheid van de heer 
Koenen werd op 30 maart j . l . een officiële af-
scheidsbijeenkomst gehouden met aansluitend 
een receptie in de Christus Koningkerk in Voor
burg. 



Synthese: een therapie op maat van het kind? 

Drs. E.de Wi jngaer t 

u 
is 

een 
dame; 
legio 
sterke 

emoties, 
bepaalde 
gevoelens 
ontbloeien 

verrukkelijk! 
nachtenlange 

droomfantasie; 
veroorzaakster: 

onweerstaanbare 
godinnengevormde 
mannenverleidster! 

Synthese en evaluatie. 
Komen we er nog uit? 
Het verlossende woord is aan drs. de Wijngaert. 

U|tgaande van de feitelijke gegevenheid dat 
zelfs binnen eenzelfde typologie (ontwikkelings-
ayfasie of traumatische afasie) de taalproblema-
fiek nog zeer verschillend kan zijn, lijkt het evi
dent dat de toepassing van een taaitherapie niet 
zonder meer het blindelings toepassen van een 
o f andere methode kan inhouden, 
'aaltherapie is nu eenmaal niet hetzelfde als een 
aspirientje dat goed is voor hoofdpijn, tandpijn 
en koorts tegelijk. 

U l ' een groot arsenaal van beschikbare trainings
programma's en -methoden werd een selectie 
gemaakt. 

, U i j e ^ v a n c ' e z e programma's, resp. -
methoden, bruikbare onderdelen worden aange
past en met elkaar gecombineerd in functie van 
ae individuele problematiek en evolutie. 

Het geven van therapie is aldus een continue o p 
dracht. 
De essentie van de taaitherapie is, via een gelei
delijke opbouw van zelfgemaakte taallesjes (die 
de schriftelijke, maar gereduceerde neerslag vor
men van een gesprekje), komen tot een verbete
ring van in hoofdzaak m mondelinge taalvaar
digheid. 
Ofschoon bij de productie van dergelijke taalles
jes tot nog toe vooral rekening gehouden werd 
met de kwantiteit, lijkt het ons duidelijk dat de 
bijdrage vanuit linguïstisch oogpunt in de toe
komst aan belang zal winnen: kwantiteit van 
taalaanbod combineren met kwaliteit. 
Eveneens belangrijk bij een dergelijke manier 
van werken is dat de oorspronkelijke bedoeling 
niet uit het oog verloren wordt: het spreken ver
beteren en de woordenschat uitbreiden is en 
blijft belangrijker dan zinsleer. 
Dat het uiteindelijke doel beter bereikbaar is 
voor traumatische afasie dan voor de heteroge
ne groep van onfwikkelingsdysfatische kinderen, 
zal daarbij geen verwondering wekken. 
Evenmin verwonderlijk is de vaststelling dat, on
danks intensieve orthodidactische en logopedi
sche begeleiding, hardnekkige taalmoeilijkhe-
den blijven bestaan. Dit is een bevestiging van 
de uitspraak van I. Rapin (Lausanne, 1988), dat 
bij kinderafasie steeds - hoe miniem ook -rest-
verschijnselen aanwezig blijven. 
Zoals een fragiele plant niet enkel gedijt met een 
goede voedingsbodem, maar ook ideale atmos
ferische omstandigheden (temperatuur, licht, 
vochtigheid) vereist om prachtig te bloeien, zo 
heeft ook het afatische, resp. dysfatische kind, 
een aangepast leefklimaat nodig, opdat de taai-
therapie en orthodidactiek optimaalkunnen ren
deren. 

En om dit leefklimaat te creëren zijn de therapeu
ten zelf ook mee-veranfwoordelijk. W e kunnen 
dus rustig stellen, dat niet enkel de methode be
langrijk is, maar zeker ook de persoon die ze 
toepast! 
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Machteloos, verdrietig, soms ook boos 
en niet begrepen 

Mettie Franssen 
Katie de Haan 
Marguerite Welle Donker 

Zo voelen ouders zich vaak aan het begin van 
de weg naar hulp voor hun niet of slecht spre
kende kinderen. De verhalen van Marjolein, Pie-
ter en Annemarie laten hopelijk iets zien van de 
problemen die ontstaan voor ouders en kinderen 
als het met de communicatie niet wil vlotten. Het 
maakt misschien iets duidelijk van de pijn en de 
frustratie van ouders en kinderen die elkaar niet 
bereiken kunnen. Het is daarbij een pleidooi 
voor vroegtijdige onderkenning en adequate op
vang. 
"Als ik terugdenk aan de eerste levensjaren van 
Marjolein, dan waren dat heel moeilijke jaren. 
Ze was veel ziek in die tijd en voelde zich niet 
lekker in haar vel. Al gauw kwam ik erachter dat 
ze moeite had met de taal (ongeveer op de leef
tijd van twee jaar). De ene keer wist ze bijvoor
beeld wel dat een 'stoel' een stoel was en de 
andere keer niet. Ze had soms ook moeite om te 
begrijpen wat er tegen haar gezegd werd. 
Doordat ze moeite had met zich te uiten en het 
gehoorde te begrijpen, ontstonden er vaak moei
lijkheden. Ze was dan soms niet te bereiken en 
uitte dat vaak door hard te gillen. Wij wisten 
dan vaak ook niet meer wat we moesten doen 
en vaak belandde ze dan in bed, waar ze wel 
weer rustig werd. Zelf bleef je dan achter met 
een heel akelig gevoel. Wat is er aan de hand 
met mijn kind en waarom doet ze zo?" 
Een pijn en frustratie die nog verergerd wordt 
door het feit dat door de hulpverlening de pro
blemen aanvankelijk niet (h)erkend worden. 
"Bij de huisarts en het consultatiebureau kon je 
er niet over praten", herinnert deze moeder zich. 

De moeder van Annemarie viel ook iets op aan 
het praten van haar dochtertje. 
"No de losse woordjes volgden spoedig de ge
bruikelijke zinnetjes van twee en drie woorden: 
'poes slapen' en 'papa auto weg'. Maar . . . 
daar bleef het bij. Haar woordenschat breidde 
zich uit, maar de zinsconstructie kwam niet op 
gang. Toen ze op drie-jarige leeftijd op het con
sultatiebureau kwam, hebben we geconstateerd 
dat haar taal op hetzelfde niveau stond als het 
jaar daarvoor. Dat werd genoteerd, maar er 
werd verder geen woord over gesproken, want 
er was tenslotte niets alarmerends aan de hand. 

Zelf had ik al vanaf de tijd dat ze 2 I /2 was, 
het idee dat het bij Annemarietje anders verliep 
dan bij haar broers en zus. Na een half jaar 
begon mijn man ook mijn twijfels te delen, maar 
het was nog vroeg, er kon nog van alles gebeu
ren. Als het ergens ter sprake kwam, kreeg je al
tijd verhalen te horen over kinderen die pas gin
gen praten als ze naar de kleuterschool gingen. 
Tja, ze was de jongste, ze was veel verkouden 
geweest. Het waren allemaal redelijke argumen
ten, maar wij vertrouwden het niet helemaal. Het 
was inderdaad zo dat iedereen in het gezin 
klaar stond om haar op haar wenken te bedie
nen. Ze hoefde maar een kik te geven of ze 
kreeg wat ze nodig had. Waarom zou je je 
dan uitsloven met praten? Deze redenering kon
den we wel begrijpen, maar het rijmde niet met 
haar gedrag op andere gebieden: in alles wilde 
ze graag de boel zelf regelen - aankleden, 
eten, spelen enz. Waarom zou ze dan het pra
ten aan een ander overlaten? 
De huisarts heeft wel goed naar ons geluisterd, 
maar ook hij dacht dat het wel goed zou 
komen. En wie waren wij om daar tegen in te 
gaan? Toen ze vier was, neeft hij extra tijd uitge
trokken om met haar te praten: lekker samen een 
plaatjesboek bekijken. Ja, ze deed wel graag 
mee, maar het was 'toch niet zoals het hoorde'. 
Maar . . . ze ging toch naar school: daar zou
den ze wel zien of er werkelijk iets aan de hand 
was. Wij wilden de boel niet forceren en waren 
ook bereid om een half jaar af te wachten." 

Soms is al wel veel eerder duidelijk dat er iets 
niet in orde is, al leidt dat niet altijd zoveel eer
der tot een goede opvang. 
"Pieter leek zich na een moeilijke bevalling aan
vankelijk toch lekker te ontwikkelen. Een beetje 
druk en schrikachtig babietje weliswaar, dat 
moeite had met drinken, maar vanaf zijn eerste 
lachje met vier weken, leek hij een vrolijk, alert 
baasje te worden. Zijn ogen volgden alles wat 
er gebeurde. Omrollen, gaan zitten, gebeurde 
allemaal op tijd, zij het 'wat klungelig'. Zijn 
lopen bleef houterig, hij struikelde telkens over 
zijn eigen benen, 'vergat' zijn handen uit te ste
ken als hij viel en kwijlde zoveel, dat een Gro
ningse tante hem liefkozend 'oale kwieldert' 
doopte. Hij brabbelde ook opvallend weinig. 
Tussen anderhalf en twee jaar een eindeloze 
reeks van oorontstekingen, wat culmineerde in 
het verwijderen van zijn neusamandel kort voor 
zijn tweede verjaardag. Daarna was elke 



wachtkamer van dokter, kapper of station vol
doende om hem in paniek te brengen. Tegen 
zijn tweede verjaardag zei hij een vijftal woord-
fes, pappa, pappa met een handbeweging (= 
pakken), mamma, oma, opa, maang (= maan) 
en wees naar alles wat hij zag om te horen hoe 
het heette. Hij leek wel veel te begrijpen. Maar 
of hij werkelijk begreep wat je zei, of eigenlijk 
alleen maar wat je deed, zeker wist je dat 
nooit. 

van een ondernemend en gezellig druk kereltje 
werd hij echter langzamerhand een driftig, soms 
angstig en onhanteerbaar brokje dynamiek. De 
huisarts deelde onze zorg niet zo, maar vond 
net ook best als we hem eens verder lieten nakij
ken toch hij anderhalf was. De volgende ander
half jaar kwamen er wel diverse diagnoses: niet 
doof; wel een hersenbeschadiging; zwakzinnig; 
met zwakzinnig. Tenslotte: ontwikkelingsdysïa-
sie, maar nog steeds geen hulp." 

Opvoeden doen ouders intuïtief goed, wordt er 
dan vaak gezegd, waarbij men kennelijk luchtig-
les voorbij gaat aan het wezenlijke dat ver
stoord dreigt te raken: de interactie en de com
municatie. Of het nu gaat om kinderen met 
zeer ernstige spraak/taalstoornissen, of rela-
Nef minder ernstige, de communicatieproble
men blijken er niet minder om: 
Als ik aan die eerste vier jaar terug denk, dan 

denk ik vaak: "wat moet dat voor Marjolein een 
afschuwelijke chaotische wereld geweest zijn". 
Altijd ziek, niet begrepen worden en niet kunnen 
begrijpen. Zij uitte dat door gillen, krijsen en 
weglopen. Wij voelden ons machteloos, verdrie-
fig, soms ook boos en wij voelden ons ook niet 
begrepen door onze omgeving. Men zei ons 
dat we haar maar wat harder moesten aanpak
ken. Ze had een veel te sterke eigen wil. Ze 
moest maar eens een goed pak voor haar broek 
hebben. Zelf weet je dat er meer aan de hand 
'•s, maar je vindt nergens gehoor." 
Annemarie's ouders kwamen intussen ook niet 
veel verder. Annemarie bleek op school 'een 
'euk, vlot kind dat overal graag en goed aan 
mee doet, al praat ze dan niet veel'. 

t n dus bleven we met onze twijfels voorlopig 
maar zitten. Voor een heleboel mensen, de leer
krachten inbegrepen, viel het niet op dat Anne
marie zich anders uitte dan de meeste kinderen. 
Vreemd genoeg is het ritme en de intonatie van 
wat ze zegt wel heel goed. Mensen raden vaak 
wat ze bedoelt, maar horen niet altijd hoe ze 
het zegt. 

Zolang dat goed gaat is het prima, maar al 
gauw doen zich situaties voor waarin Annema-
fie niet duidelijk kan maken wat ze wil . . . met 
alle frustraties van dien. Zo herinner ik me een 
keer dat zij mij haar pop gaf, met het verzoek 

"mama pop schoenen strikken?" Toen ik de 
losse veters goed vastgestrikt had, barstte ze in 
tranen uit . . . het bleek dat ik de strikken los 
had moeten maken. Een kleinigheid misschien, 
maar voor een meisje van inmiddels vijf jaar 
heel pijnlijk. 
Annemarie zelf had ook heel goed in de gaten 
waar het aan schortte. Op het oog was ze best 
vrolijk op school. Maar ze is niet van gisteren: 
zij had wel goed door dat, als je mee wilt tellen 
in de klas, je dan ook je zegje moet kunnen 
doen in de kring. Iets aanwijzen, dat iedereen 
kan zien, en dan "wij ook zo een" zeggen, dat 
snapt iedereen. Maar vertellen dat je naar oma 
bent geweest, en dat je een ijsje hebt gekregen, 
dat ging niet. 

Gaandeweg werd ze minder spontaan en, 
omdat ze ook graag wat langere verhalen kwijt 
wilde, ging ze hele 'zinnen' brabbelen, waar
van soms maar een woord herkenbaar was. 
Nog altijd viel het de leerkrachten nauwelijks 
op. Ze konden geen echte afwijkingen constate
ren. Daar sta je dan: met het etiket van 
'overbezorgde ouders', of, erger nog, van 
'ouders die niet kunnen aanvaarden dat hun 
kindje zich minder vlot ontwikkelt dan anderen'. 
Dat is iets dat ons door buitenstaanders wel 
eens verweten werd (en wordt!). Door haar vlot
te voorkomen en de uitstekende melodie van 
wat ze zegt, 'verdoezelt' ze wat er aan de hand 
is. Als vierjarige zei ze eens met verontwaardi
ging het volgende: "Ik heb de hele dag niet 
koek had". De reactie van familieleden en buren 
was toen: "wat een bijdehante deugniet" - en 
haar koekje kreeg ze. Er was niemand bij wie 
een lichtje ging branden van "wacht even, een 
vierjarige zegt dat toch niet zo . . .". 
Begrijp mij goed: het maakt mij niet uit hoe ze 
iets zegt, als ze haar ei maar kwijt kan. Maar 
het spreekt voor zich, dat in telegramstijl, het 
aantal en de soort eieren die je kwijt kunt, zeer 
beperkt is! Als ze zegt 'Ik vind bang, dan is het 
overduidelijk wat ze bedoelt - maar je zou haar 
veel beter kunnen opvangen als ze ook nog kon 
uitleggen waarvoor ze bang is. Vergeet het 
maar." 

Net als Annemarie kampte Pieter, die op zijn 
vierde nog bijna niets verstaanbaars kon zeg
gen, met even grote onzekerheden, zoals uit dit 
voorval blijkt: 
"De laatste weken is het een aantal keren ge
beurd, dat Pieter opeens gillend wakker wordt. 
Hij is dan vreselijk in paniek. Hij huilt in bed en 
is nauwelijks tot bedaren te brengen. Vanavond 
gebeurt het weer. Ik ga naar hem toe, doe het 
Ticht aan, denk dat hij misschien angstig ge
droomd heeft. Voorlezen helpt niet. Een verhaal
tje ook niet De speelgoed-aap, waar hij zo op 27 



gesteld is, brengt ook geen uitkomst. Hij blijft 
angstig en gebaart hevig naar de muur. "Kijk-
kijk" is alles wat hij kan zeggen. Op de muur is 
niets te zien. Lekt het misschien? - nee. Is er een 
scheur? - nee. Ik leg mijn hand op de muur. Pie-
ter probeert mij daarvan te weerhouden, alsof 
hij mij voor grote rampen moet behoeden. Ik 
zeg hem weer rustig te gaan slapen - hij kruipt 
angstig onder de dekens. Ik doe het licht weer 
uit en ga naar beneden. Ik ben de trap nog niet 
af of ik hoor weer een angstkreet. Storm weer 
naar boven, doe de deur open . . . en zie het 
nu - allerlei bewegende schaduwen en lichtplek-
ken op de muur. De buren hebben een feestje 
en hebben de tuinverlichting aan. Ik leg het uit 
en laat hem de lichtjes in de tuin en de zwaaien
de takken zien. Samen moeten we om de voor
bije angst lachen. Pieter door zijn tranen heen. 
Met een diepe zucht gaat hij liggen en slaapt 
lekker in." 

Het zijn maar enkele van de vele gebeurtenis
sen, emoties en problemen.die de ouders en hun 
kinderen doormaken. 
Als ze op zoek gaan naar hulp, dan is dat 
omdat zij er zelf niet meer uitkomen, omdat ze 
het idee hebben dat hun kind extra hulp nodig 
heeft. Adviezen om het nog maar eens aan te 
zien en om af te wachten, Komen dan hard en 
gevoelloos aan. Ze hebben immers naar hun 
eigen gevoel al zo lang afgewacht en van alles 
geprobeerd. 
Problemen met het vinden van de juiste hulp heb
ben ze ook allemaal. De uiteindelijke diagnose 
kwam voor allemaal als een soort bevrijding. 
Evenwel, het etiket dat de kinderen kregen: ont-
wikkelingsdysfasie, dysfasie of dysfatische ont
wikkeling, garandeert ook niet automatisch een 
passende opvang. Maar het probleem is daar
mee in ieder geval benoembaar en bespreek
baar geworden. 

'Toen Marjolein vijf jaar was, ging het niet meer 
goed op school. Wij hebben toen gezegd: "En 
nu willen wij weten of er iets aan de hand is". 
Wij zijn toen naar het Academisch Ziekenhuis 
gegaan. Daar is ontdekt dat zij ontwikkelings-
aysfasie heeft. Wij weten nu wat er aan de 
hand is en we kunnen het nu beter plaatsen. De 
communicatieproblemen blijven bestaan. Zij 
weet zelf dat ze iets heeft, waardoor ze de din
gen soms moeilijk kan vertellen. De ene keer kan 
ze er redelijk mee omgaan, maar soms ook niet. 
Als ze persé iets wil vertellen en het lukt niet, 
dan kan ze soms erg boos en verdrietig wor
den. Ik probeer haar dan rustig te krijgen en 
dan gaan we samen zoeken tot we het gevon
den nebben. Tot nu toe is het altijd gelukt, maar 

2 8 ik vrees de keer dat het niet lukt. 

Zelf heb je tijdens dat zoeken een heel machte
loos gevoel. Je wilt zo graag helpen, maar je 
kan niet." 

De ouders van de vijfjarige Annemarie hadden 
inmiddels voor zichzelf heel helder op een rij ge
kregen wat ze meenden dat er aan de hand 
was: 
"Het was ons duidelijk dat er hier geen sprake 
was van een kind dat emotioneel zo onder druk 
was, dat ze zich helemaal niet kon uiten. Er was 
een duidelijk patroon: zij praatte in korte zinnen 
van concrete, functionele woorden: lidwoorden, 
voegwoorden en hulpwerkwoorden kwamen er 
daarbij niet aan te pas, en vragen stelde zij ook 
amper. Hoewel ze liedjes en versjes heel leuk 
vond, kon ze ons niet nazeggen. Op school 
vond men het nog steeds niet opvallend, maar 
de huisarts vond het nu toch wel erg vreemd. 
Via hem naar de kinderarts en tenslotte een taai
team, dat wel ervaring had met dergelijke pro
blemen. Eindelijk waren wij op de juiste weg. 
Eindelijk was er (h)erkenning van het feit, dat 
ons dochtertje werkelijk een taalontwikkelings
stoornis had en niet alleen dat zij last had van 
een slechte opvoeding. Zelfs als je als ouder vrij 
zeker bent van je zaak, zijn er altijd zoveel an
deren die klaar staan met een andere verklaring, 
waardoor je als ouder toch nog wankel staat. 
Verwend jongste kind, tweetalige ouders, (part
time) werkende moeder, kind te weinig of juist te 
veel gestimuleerd, enz. . . . dit zijn de soort din
gen die door omstanders als oorzaken worden 
opgevoerd. 

Als ouder moet ik zeggen, dat een van de be
langrijkste dingen die het team voor mij gedaan 
heeft, was het terugvinden van een stuk zelfver
trouwen. 
Toen ik op de kleuterschool vertelde dat ze the
rapie zou krijgen, was de juffrouw erg meele
vend: "Wat moet dit een vreselijke schok ge
weest zijn voor jullie!" "Nee" antwoordde ik, 
"eerder een opluchting, want eindelijk worden 
we serieus genomen door de hulpverleners!" 

Met de diagnose lijkt eindelijk de weg vrij voor 
goede opvang. Niet altijd is meteen duidelijk 
waar die het beste gegeven kan worden. De 
moeder en de hulpverleners van Marjolein moes
ten moeite doen om haar geplaatst te krijgen; 
Pieter's opvang was ook veelkleurig en de 
ouders van Annemarie hebben toch ook lang 
moeten 'drammen', vanaf het moment dat zij 
dachten dat er iets aan de hand was. Twee tot 
drie jaar lijkt toch rijkelijk lang. 
De moeder van Marjolein: 
"Ik vind het heel belangrijk dat deze kinderen 
een goede opvang krijgen, want ze zijn o zo 
kwetsbaar. Zij moeten leren omgaan met hun 



handicap. Dat kan volgens mij alleen in een vei
lige omgeving, waar ze geaccepteerd worden 
zoals ze zijn. Waar ze zich, ondanks alles, toch 
leren uiten. Waar hun zelfvertrouwen gestimu
leerd wordt en waar je samen (kind, school, 
hulpverleners en ouders) gaat proberen er het 
beste van te maken. 

Het verhaal van Pieter: 
rieter vond zijn eerste poliklinische opvang in 

een revalidatiecentrum, hoewel men zijn motori
sche problemen daar eigenlijk niet ernstig ge
noeg voor vond. Men had er echter wel veel er
varing met spraak/taalstoornissen zoals 
dysarthrie en afasie en wilde het wel proberen. 
~oar zijn toen de fundamenten gelegd, waar
door hij zich toch redelijk heeft kunnen ontwikke
len. Daarnaast bezocht hij een montessori peu-
ter/kleuterklasje waar ook wonderen werden 
verricht . . . to/ zijn 'juffie' ging verhuizen en de 
opvolgster het maar 'eng' vond, zo'n kind. Ook 
een aantal ouders vond toen al snel dat de ont
wikkeling van hun eigen kroost wel eens te lei
den zou kunnen hebben onder de aandacht die 
zo n kind' vraagt. Gelukkig bleken er ook men

sen te vinden, die het juist een uitdaging vonden 
°m zo'n buitenbeentje een kans te geven. Zowel 
in het gewone als in het speciale onderwijs. 
y°nt nergens is Pieter er een van dertien in het 
dozijn. Dat er ook scholen voor kinderen met 
sPraak/taalmoeilijkheden bestonden, hoorden 
we pas veel later. Pieter was inmiddels acht 
toen we daar aanklopten, en toelating was aller
minst een vanzelfsprekende zaak voor een kind 
met, zoals een hooggeleerde het uitdrukte, "een 
dijk van een taalverwervingsstoornis" en een 
conto/ nevenproblemen. Dat er geen enkel 
onder schooltype bestond dat hem beter zou 
kunnen opvangen, gaf mede de doorslag. Tot 
Pieter's geluk durfden ze het met hem aan en ei
genlijk ging het boven verwachting goed. Ideaal 
was het geweest als hij daar tot zijn achttiende 
had kunnen blijven. Helaas bestond er toen bij 
die school nog geen VSO, zoals nu, en moest 
hij na zes jaar van school. Daarna heeft hij dan 
ook niets meer geleerd aan schoolse vaardighe
den, wel veel afgeleerd. 

po/c psychisch kwam hij aardig in de knel, door 
net gemis aan structuur, waar hij behoefte aan 
nod. Een stageperiode bij een kwekerij hielp 
nem daar weer overheen. Als tuinknecht droomt 
nij: nu van de trekker, waar hij eens op hoopt te 
r'/aen en geniet van alle machinerieën als motor-
maaiers en kettingzagen waar hij mee werkt, 
y'i blijft problemen houden met spreken (zinsme-
oa/e, ritme, articulatie, woordvinding, zins
bouw), maar ook nu nog ontwikkelt zijn uitdruk-
klngsvaardigheid zich. Zijn stem komt meer 
onder controle, zijn ritme wordt vloeiender. Hij 

laat zich door zijn handicap niet uit het veld 
slaan. 

De moeder van Annemarie: 
"Na een half jaar therapie hebben we met z'n 
allen besloten dat ze het beste maar naar een 
school voor kinderen met spraak/ 
taalmoeilijkheden kon gaan. Als ouders vraag je 
jezelf af of je er wel goed aan doet om je kind 
te ontwortelen, maar al gauw bleek dat dit voor 
haar de juiste plek was. Daar is immers alles op 
een plezierige manier op taal gericht, maar mis
schien nog belangrijker was dat ze merkte dat 
ze niet de enige was die moeite had om zich
zelf te uiten. Langzaam herwon ze (een deel 
van) haar zelfvertrouwen. Ze heeft nu alle rust 
om haar taal in haar eigen tempo te ontwikkelen 
en ook de gelegenheid om haar expressie op al
lerlei andere manieren te ontplooien. 
Ze is nu zeven en zit inmiddels twee jaar op die 
school. Met lezen ligt ze een paar jaar voor op 
haar kalenderleeftijd, met spreken een paar jaar 
achter. De zinsbouw gaat, zij het tergend lang
zaam, wel vooruit, maar schijnt niet afhankelijk 
van logopedie te zijn. Omstreeks haar zevende 
verjaardag heeft ze voor het eerst 'waarom' kun
nen vragen, en vrijwel gelijktijdig begon ze met 
enkele voegwoorden haar zinnetjes aan elkaar 
te koppelen. Sinds ze 'en' en 'maar' gebruikt, 
krijgen we wel hele verhalen te horen. Ondanks 
de vooruitgang in zinsbouw heeft ze nog even
veel moeilijkheden met woordbenoeming en 
spontaan spreken als vier jaar geleden. Ik denk 
dat ze niet meer dan de helft kan zeggen van 
wat ze eigenlijk kwijt zou willen. Uiteindelijk is 
het niet zo belangrijk hoeveel ze kan vertellen, 
maar of ze met haar beperkingen kan omgaan. 
Hoever ze daarmee komt, kunnen wij nog niet 
overzien. De tijd zal het leren en inmiddels doen 
wij allemaal ons best. Ze is voorlopig wel op de 
goede plek en wij krijgen alle hulp van de hulp
verleners. Daarbij moet ik er wel aan herinneren 
dat het niet vanzelf ging. Dat het zo vlot (I) is ge
gaan, is aan drie dingen te danken: onze mon
digheid, onze eigen talenkennis, en het feit dat 
een van de artsen zelf een dochter van dezelfde 
leeftijd heeft als die van ons. Niets dan lof voor 
de hulpverleners, maar een ding is ons duidelijk 
geworden: met de beste wil van de wereld kon
den artsen, wijkverpleging en leerkrachten te 
weinig signaleren, omdat ze zelf de nodige ken
nis omtrent de normale taalontwikkeling van het 
kind misten!" 

Drie kinderen die een weg hebben gevonden. 
Alle drie totaal verschillend. Alle drie nebben ze 

gemeen dat ze een taalverwervingsstoornis heb-
en. Alle drie hebben ze daarbij extra hulp 

nodig. Als ouders moesten we daarvoor een 29 



meer dan gemiddelde inspanning plegen. Het 
onderkenningsproces had in alle drie de geval
len vlotter kunnen verlopen. Of hun communica
tieprobleem met onfwikkelingsdysfasie, dysfati-
sche ontwikkeling of spraak/taalverwerving 
omschreven moet worden, maakt ons ouders 
niets uit. Het maakt ons wel degelijk uit of de in
dividuele problemen van de kinderen zorgvuldig 
in kaart gebracht kunnen worden en de opvang 
daarop afgestemd. W i j menen dat die opvang 
voor alle drie de kinderen het beste op een 
school voor kinderen met spraak/taalmoeilijk-
heden gegeven kan worden. Maar ook bij het 
vinden van de 'goede weg' zijn er nog wel 

J.J. Groothand, lid van de redactie 
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726X) 

Het eerste artikel in dit niet zo gemakkelijk lees
bare tijdschrift gaat in op het vóórkomen van de
pressieve gevoelens bij dove studenten. Men 
ging na of er verband bestaat tussen de sympto
men van depressiviteit, de karakterstructuur en 
de wijze waarop de ouders van deze studenten 
de handicap hanteren. 
Hoe reageren ouders op het constateren van 
een gehoorverlies bij hun kind? Het tweede arti
kel stelt, dat de voorstellingswijze, die een ver
gelijking met de stadia in een rouwproces 
(schok, erkenning en woede) een te simpele is. 
Men hanteert in dit artikel een nieuw model, dat 
een handvat moet zijn bij verdere studie. 
Het derde artikel is getiteld 'Het vóórkomen en 
de kenmerken van tinnitus aurium bij mensen 
(met name kinderen) met een zware sensori
neura l auditieve handicap'. Het gaat hier om 
een geluidsgewaarwording van interne origine, 
welke door anderen zelden wordt waargeno
men. Men ontdekte, dat in genoemde groep 
één op de drie kinderen er last van had en dat 
het redelijk is te stellen, dat hier op medisch en 
onderwijskundig terrein nog wel enig werk te 
verzetten is. 
Met wie gaan dove jongelui het liefst om als ze 
kunnen kiezen uit leeftijdsgenoten van verschil
lend geslacht en ras? Het vierde artikel probeert 
een antwoord te vinden. Een sociometrisch on

eens desillusies te incasseren. Als ouder meen je 
vaak 'het' gevonden te hebben, maar hulpverle
ners kunnen ook geen wonderen verrichten. Ei
genlijk spreekt dat vanzelf, maar toch komt het 
als een koude douche als duidelijk wordt dat 
ook zij hun beperkingen hebben. Ar en toe merk 
je dat je toch tussen verschillende instanties in 
zit, of dat, met de beste samenwerking in de 
wereld, je toch niet kunt voorkomen dat er lacu
nes in kennis, opvang en behandeling bestaan. 

W i j hopen dat deze verhalen meehelpen aan 
een verbetering van de hulpverlening aan al 
deze kinderen en ouders. 

derzoek wees uit, dat meisjes bij beide geslach
ten het best 'in de markt liggen' en dat bij blan
ke adolescenten pas op de tweede plaats naar 
het ras wordt gekeken. 
Iedereen kent - mag ik aannemen - de W I S C / 
R test. Voluit de Wechsler Intelligence Scale for 
Children Revised. Maar kent u ook de K-ABC? 
Deze nieuwe testbatterij (Kaufman-Assessment 
Battery for Children) werd met de WISC/R ver
geleken in het gebruik bij kinderen met een ge
noorstoornis. Het laatste artikel in dit tijdschrift 
verhaalt over de geringe verschillen tussen beide 
tests. 

2. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK) 
nummer 5, november 1989 (ISSN 0 0 4 0 -
0459 ) 

Een ieder die geïnteresseerd is in alles wat 
samen hangt met de introductie van een natio
naal leerplan in Engeland en in wat de uitwer
king kan zijn op de scholen voor speciaal (voort
gezet) onderwijs, met name voor dove en 
slechthorende leerlingen, vindt in dit tijdschrift 
een artikel dat wil aanzetten tot verdere discus
sie. Waar auditief gehandicapte leerlingen in re
guliere scholen onderwijs krijgen, zal het nodig 
zijn dat deze gebruik kunnen maken van deug
delijke (!) apparatuur en dat leerkrachten onder
steuning krijgen van hun collega's van de doven-
scholen. 
Het tweede artikel geeft een globaal overzicht 
van de betekenis van CDT (Craft, Design, Tech-
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nology) in het nationaal leerplan voor de dove 
leerling. Een zeer uitgebreid artikel is gewijd 
aan het leren lezen door ernstig dove kinderen. 
Dit is nimmer gemakkelijk verlopen, maar een 
onderzoek heeft aangetoond dat specifieke leer
methoden het leren lezen beduidend kunnen ver
beteren. Het artikel bevat schema's, tabellen en 
grafieken en een uitgebreide lijst met aanbevo-
!en literatuur. 
Het laatste artikel is korter, maar voor menigeen 
niet minder interessant: het handelt over de be
kende horende psycholoog Harlan Lane, die 
zich al vele jaren inzet voor de dove mens. Er 
bestaat een hernieuwde belangstelling voor zijn 
zienswijze, dat een doof kind eerst gebarentaal 
dient te leren vóór het het Engels als tweede faal 
gaat leren, want 'het blijkt dat TC niet de ver
wachting heeft verwerkelijkt, die men er in de 
jaren '70 van had'. 

3. The Volta Review (USA), nummer 5, sep
tember 1989 (ISSN 0042-8639) 

'Research on the Use of Sensory Aids for Hea-
r|ng-lmpaired People'. De spraak zichtbaar ge
maakt: zo begint de redactrice van dit thema
nummer haar voorwoord. Zichtbaar of voelbaar 
beter gezegd. In het wetenschappelijk onder
zoek zijn vele disciplines zoekende; van 
|spraak)docenten via linguïsten, psychologen tot 
ingenieurs en computerdeskundigen, 
tnkelen van hen werden uitgenodigd om in niet 
al te wetenschappelijke taal de stand van zaken 
met betrekking tot het onderzoek op hun terrein 
t e geven. Dit resulteerde in een tiental hoofdstuk
ken alle verduidelijkt in met tabellen, arafieken 
en foto's. Aan het eind van elk hoofdstuk een lijst 
met aanbevolen literatuur. 
Enkele van de hoofdstukken zijn: 
a Technologie en spraaktraining; 
b) Verbetering van het stemgeluid; 
c Computergestuurde spraaktraining; 
a) Vooruitgang in computergestuurde spraaktrai

ning: hulpmiddelen in geval van zware hoor-
verfiezen; 

e) Visuele articulatorische training d.m.v. dyna
mische orometrie; 

'I Onderzoek naar communicatie d.m.v. spraak 
met gebruikmaking van tactiele hulpmidde
len; 

g) Tactiele hulpmiddelen voor de spraakpercep-
tie en spraakproduktie; 

n) Ontwikkeling en evaluatie van een hulpmid
del voor het spraakafzien. 

ten zeer lezenswaard themanummer en eigenlijk 
yoor ieder die op dit terrein werkzaam is een 
must'. 

4. The Volta Review (USA), nummer 6, oktob-
ver/november 1989 (ISSN 0042-8639) 

Het eerste van de vier artikelen is een verslag 
van een therapie om de toonhoogte van de stem 
van jonge doven te verbeteren. Men voerde een 
trainingsprogramma uit bij tien studenten van 
een Technische Hogeschool voor doven en ging 
de vooruitgang na voor wat betreft toonhoogte-
bereik, -beheersing en woordverstaanbaarheid. 
In welke mate wordt een sollicitant, bij wie aan 
de spraak te horen is dat hij auditief gehandi
capt is, door zijn afwijkende spraak lager ge
schat voor wat betreft kennis, vaardigheid, sym
pathie, verstaanbaarheid en vakmanschap door 
de personeelsfunctionaris die hem moet beoor
delen? 

Men ging dit na door een dergelijke functionaris 
een waarde-oordeel te laten uitspreken naar 
aanleiding van een presentatie op de band. 
U raadt het al: de voorkeur ging uit naar een 
spreker van Amerikaans Engels, vervolgens de 
buitenlander-met-een-accent en als laatste koos 
men voor de persoon met de typische doven-
spraak. 
W i e interesse heeft voor Cued Speech (Visi-C), 
met acht handvormen voor medeklinkers en vier 
plaatsingen bij de mond om klinkers aan te dui
den, za lgraag kennis willen nemen van het arti
kel waarin een overzicht wordt gegeven van 
wat 61 scholen in de V.S. op dit gebied doen. 
De resultaten tonen aan, dat Cued Speech te
genwoordig bij orale en Total Communication-
programma's wordt aangewend. 
Het vierde en laatste artikel is getiteld: de vroeg
tijdige ontdekking van een auditieve handicap 
bij kinderen. Het is zeer opmerkelijk, dat de ge
middelde leeftijd waarop men dit ontdekt, in de 
V.S. twee en een half jaar is, terwijl in Israël -
als schril contrast - al gemiddeld op een leeftijd 
van 8 maanden (!) deze ontdekking gedaan 
wordt. Hoe komt het, dat men dat in Israël zo
veel eerder kan? 

Het artikel tracht een antwoord te vinden. 
De eerste drie artikelen van dit nummer gaan 
vergezeld van grafieken en tabellen; alle vier 
van een lijst met aanbevolen literatuur. 

Degene die belang stelt in een der genoemde 
artikelen, kan tegen de te maken porto- en ko
pieerkosten het artikel bestellen door tijdens de 
schooluren te bellen: 050 -255190 . Men krijgt 
dan het gewenste toegestuurd. 



Boekbespreking 

Oliver Sacks: Stemmen zien: Reis naar de wereld van de doven 

Bernard T.Tervoort 

W i e van Oliver Sacks: Ontwaken in verbijste
ring, Een been om op te staan of De man die 
zijn vrouw voor een hoed hield, gelezen heeft, 
weet wat hij of zij te verwachten neeft nu deze 
auteur een boek over de doven en hun wereld 
op de markt gebracht heeft, nl. een waardevolle 
popularisering van menselijke problematiek, met 
een meeslepende bewondering voor wat de 
geest vermag tegen alle lichamelijke belemme
ringen in, vooral waar het gaat om sociaal con
tact en taal. Dankzij een voortreffelijke vertaling 
en een zorgzame uitgever hebben we praktisch 
tegelijk met het Amerikaanse origineel Seeing 
voices ook een Nederlandse versie ter beschik
king: de eerste taal waarin het boek vertaald 
verschijnt. 

Het is nog niet zolang geleden dat Sacks de 
Amerikaanse dovenwereld ontdekte, maar wie 
dit boek leest komt al gauw tot de ontdekking, 
dat Sacks in korte tijd beter tot juiste inzichten is 
gekomen dan deze of gene die al jaren met 
doven verkeert. Sacks heeft een onmiskenbaar 
talent om de wereld van communicatief belem
merde mensen emotioneel herkenbaar en invoel
baar te maken, in een stijl die in hoge mate be
trokken is en nodigt tot verder lezen. Niet zijn 
minste verdienste is het, dat hij het negatieve, kli
nische beeld van de gehandicapte, gehoorge
stoorde mens zo overtuigend weet te vervangen 
door dat van een volwaardige, in twee werel
den levende persoon. 

Stremmen zien bestaat uit drie delen. Deel een 
bevat een inleiding waarin we samen met de 
auteur de eerste kennismaking beleven met de 
doven, hun wereld en hun taal. Deel twee gaat 
meer theoretisch in op de hele communicatieve 
problematiek, terwijl deel drie een levendig oog
getuigenverslag bevat van de studentenopstand, 
maart 1987, op de campus van Gallaudet Uni
versity, tegen de benoeming van een horende 

rector; een revolte die uiteindelijk resulteerde in 
het aftreden van de zojuist benoemde horende 
rector en de benoeming van dr. I. King Jordan 
tot eerste dove rector. Vooral dit laatste deel 
leest als een boeiend verhaal. 

Naast de kritische kanttekening dat Sacks wel 
erg veel voetnoten nodig heeft om commentaar 
op zijn eigen betoog te leveren, - hetgeen het 
lezen niet vergemakkelijkt - , dient ook op
merkt dat hij vrijwel uitsluitend schrijft over de 
Amerikaanse dovenwereld en de American Sign 
Language, maar het tevens doet voorkomen 
alsof de historische ontwikkeling naar het heden 
daarbuiten ongeveer hetzelfde verloop heeft 
gehad: dat is zeker niet het geval. De histori
sche tegenstelling oraal - manueel is in Amerika 
veel markanter geweest, ook meer school- en 
persoonsgebonden (Gallaudet tegenover Bell). 
Daarenboven heeft Amerika niet in die mate het 
monopolie van gebarentaalonderzoek waarin 
Sacks dat voorstelt. ASL is de meest onderzochte 
gebarentaal, maar sinds een jaar of vijftien kun
nen wij in Europa er ook wel wat van. Na 
onder meer opmerkingen onzerzijds is Sacks 
dan ook van plan in de Britse editie van zijn 
boek, alsmede in de komende vertalingen in an
dere Europese talen, en in zijn Amerikaanse her
drukken, een en ander wat bij te stellen. 

Tenslotte: als iemand er al ooit aan getwijfeld 
heeft - of nu nog steeds twijfelt - of doven wel 
volwaardige mensen zijn die twee werelden 
aan kunnen, laat hij of zij dan dit boek lezen, 
om tot het inzicht te komen dat dove mensen nu 
echt hun volwassen identiteit hebben bereikt. 
Eén man minstens had dat allang door; als di
recteur van een van de Nederlandse instituten 
voor doven heeft hij met Kerstmis 1989 al zijn 
1 20 personeelsleden Stemmen zien cadeau ge
daan. Dat is pas het goede voorbeeld geven! 
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SIITUTEN 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 
481 2 GE 
4 8 1 2 G G 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6561 KE 
9721XB 
0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287EE 
!740AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3554 QJ 
3563 ET 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek/Ubbergen 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
s-Gravenhage 

Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
N |megen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof . Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. BeHschool 
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 
Mgr. Terwindtschool 
Dr.J. de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
V.S.O. De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord SO/VS) 
Bertha Mullerschool 1 
Bertha Mullerschool 2 
Bertha Mullerschool V.S.O. 
Enkschool 

!NSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

] 062C j Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 

9 7 5 2 A C Haren (Gr.) 

5 3 W D Groningen 
3031 BA Rotterdam 
^ 6 7 XG Rotterdam 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
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, afd. van het I.V.D. 
De Wingerd, afd. 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 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Gruzdreef 30 
Pr. Margrietrstraat 1 24 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 1 
Rijksstraatweg 63 

Bordewij klaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Effathalaan 3 1 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158547 
020-131 133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

05120-14974 
040-41 3515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-948994 

08895-41790 
050-255190 
050-41 8476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

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

070-943042 
02240-14896 
02240-14071 

030-510041 
03O612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

020-178617 
020-132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 

010-4132280 
010-4552417 

04105-8111 
04105-81 1 1 
04105-8111 
070-992021 
079-511151 

er|delijk verzoek: Geef wiiziainaen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door 
a a n de eindredaktie. 
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