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Ten geleide 

O p 27 november j . l . vond in Amsterdam de jaarlijkse verga
dering van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie 
plaats. De redactie vond de inhoud van de lezingen zo be
langriik, dat besloten is alle lezingen in Van Horen Zeggen te 
publiceren. 
In "De samenhang tussen gehoorproblemen en de ontwikke
ling van een gesproken taal" van A.E. Mills wordt ingegaan 
op de invloed van gehoorproblemen op het verwervingspro
ces van een gesproken taal. Vervolgens wordt dit vergeleken 
met de verwerving van een gebarentaal. 
In "Taalverwerking bij jonge kinderen" gaan J.M.J. Wessels 
en A.D. Friederici in op de principes en de mechanismen vol
gens welke de pasgeborene informatie organiseert. 
In "Moeder - kind communicatie met oog en oor" van J.M. 
v.d. Stelt wordt ingegaan op de psychomotorsiche ontwikkelin
gen, geluidsproducties en optreden van ziektes bij schisis- en 
normale baby's in de eerste levensjaren. 

Mevr. Dr. L.H. Eibers bespreekt in " 'Input' of 'intake'?: Het be
lang van taaiproductie voor taaiperceptie" de belangrijkheid 
van zelfgeproduceerde input zoals het brabbelen, m.n. voor 
auditief gehandicapte kinderen. 
Dr. Th.A.M. Crul beschrijft in "De spraakperceptie-spraak-
productielink omgekeerd" een niet alledaagse methode om af
wijkingen in de auditieve verwerking van spraak aan te tonen. 
J.FJ. Dekelver bespreekt in "Diagnostiek van centraal auditieve 
stoornissen op het audiologisch centrum 'Hoensbroeck' " het 
onderzoek en de begeleiding van kinderen, adolescenten en 
volwassenen met 'taalverwervingsproblemen'. 
In "Spraaktaalstoornissen en centraal auditieve verwerkingspro
blemen: enkele praktijkervaringen" geeft Drs. L Vermeulen-van 
Werde boeiende ervaringen weer met spraaktaalgestoorde 
kinderen. Zeer uitgebreid beschrijft ze typerende kenmerken 
van deze kinderen. 

Voor een belangrijk deel richten deze bijdragen zich op het 
zeer jonge - auditief gehandicapte - kind. Het belang van 
vroegtijdige onderkenning en adequate thuishulp, o.a. in de 
vorm van nometraining wordt hierdoor sterk benadrukt. 

De redactie. 
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De samenhang tussen gehoorproblemen en 
de ontwikkeling van een gesproken taal * 

Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Audiologie, 
27 oktober 1989 

A.E. Mills 

Inleiding 

Het is al lang bekend dat er een samenhang be
staat tussen gehoorproblemen en de verwerving 
van een gesproken taal. In veel landen worden 
dove mensen doofstom genoemd, waarbij de 
term stom niet alleen 'niet-sprekend' betekent, 
maar ook 'niet-intelligent'. Het doel van dit artikel 
is een beknopt overzicht te geven van onder
zoeksresultaten die de invloed van gehoorproble
men op het verwervingsproces van een gespro
ken taal aantonen. Deze gegevens laten ook 
zien wat in dit proces nog onbekend is. Eerst 
worden de voorwaarden voor de verwerving 
van een gesproken taal besproken (paragraaf 1) 
en verder de receptieve belemmering die door 
een gehoorprobleem ontstaat (paragraaf 2). Te
vens wordt de verwerving van een gesproken 
taal (paragraaf 3) met die van een gebarentaal 
(paragraaf 4) vergeleken. Bij de verwerving van 
een gebarentaal oefenen gehoorproblemen 
geen negatieve invloed uit. 

1 . Voorwaarden voor de ontwikkeling van 
een gesproken taal 

1.1 Taalaanbod 

Om een gesproken taal te kunnen leren moet 
taalaanbod in de betreffende taal aanwezig 
zijn. De gevallen van extreme deprivatie bewij
zen, dat een minimaal taalaanbod een voor
waarde is voor taalverwerving (Skuse, 1988). 
Als er sprake is van meer dan een minimum aan 
taalaanbod, wordt het belangrijk na te gaan 
welke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschap
pen van dit aanbod een optimale taalverwerving 
veroorzaken. O p dit punt wordt later dieper in
gegaan. 

1.2 Taaiintake 

De opname van het taalaanbod, ook wel intake 
genoemd, is ook een duidelijke voorwaarde 
voor taalverwerving. Deze kan belemmerd zijn 
door twee soorten problemen: verwerkingspro-

34 blemen en receptieve problemen. Van verwer

kingsproblemen is onder andere sprake bij kinde
ren met een Down's syndroom, die over beperk
te cognitieve vaardigheden beschikken (Rondal, 
1988). Een gehoorprobleem resulteert in recep
tieve problemen, maar kan op secundair niveau 
ook verwerkingsproblemen veroorzaken. 

2. Receptief probleem 

Om de receptieve belemmering, die door een 
gehoorprobleem veroorzaakt is, goed te kunnen 
beschrijven, zijn de volgende aspecten belang
rijk. 

2.1 Aard van gehoorverlies 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen slechtho
rendheid en doofheid op basis van het gehoor
verlies in dB in het beste oor: iemand met een 
verlies van 40-90 dB wordt als slechthorend ge
categoriseerd; iemand met meer dan 9 0 dB als 
door Omdat het slechthorende 'spectrum' vrij 
breed is, is het soms moeilijk resultaten van een 
groep proefpersonen met die van een andere te 
vergelijken. Een groep slechthorende kinderen 
met een gemiddeld gehoorverlies van 5 0 dB is 
niet zonder meer te vergelijken met een groep 
met een gemiddeld gehoorverlies van 80 dB. 
Een andere categorie heeft wisselend geleidings-
verlies, hetgeen op kan treden als gevolg van 
een middenoor-ontsteking (otitis media). Tijdens 
de ziekte is er een gehoorverlies dat gemiddeld 
25 dB bedraagt. Het is belangrijk te weten of er 
op alle frequenties een zelfde gehoorverlies is, 
omdat wisselend verlies op verschillende frequen
ties kan leiden tot een systematisch niet opnemen 
van bepaalde taalspecifieke informatie. 

* Offprints van: Anne E. Mills, Algemene Taalweten
schap, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 210, 
1012 VT Amsterdam. 
Grote dank is uit te spreken aan Jane Coerts voor haar 
inhoudelijk commentaar en voor haar hulp een goede 
Nederlandse versie van mijn tekst te maken. Verdere 
dank gaat ook naar Truus van der Lem. Alle fouten die 
er nog instaan zijn natuurlijk voor mijn verantwoorde
lijkheid. 



2.2 Leeftijd van gehoorverlies 

Wisselend geleidingsverlies is meestal een pro
bleem van de eerste levensjaren. Achteraf zijn 
de duur en de ernst van dit tijdelijke gehoorver
lies vaak moeilijk te reconstrueren, omdat het ge
hoor in geval van otitis media niet systematisch 
wordt gemeten. Vaak wordt pas een uitgebreide 
gehoormeting gedaan als het kind herhaaldelijk 
met middenoorproblemen kampt. 
Permanent gehoorverlies kan al bij de geboorte 
aanwezig zijn of op latere leeftijd optreden. In 
het laatste geval is niet alleen de leeftijd waarop 
het kind doof werd van belang, maar ook de 
taalontwikkelingsfase. Kinderen die een groot ge
hoorverlies hebben voordat de taalverwerving af
gerond is, worden 'pre-lmguaal doof' genoemd 
(Tervoorte.a., 1987). 

2.3 Oorzaak van het gehoorverlies 

Verschillende aspecten, zoals erfelijkheid, rode 
hond tijdens de zwangerschap, hersenvliesontste
king, kunnen leiden tot gehoorverlies. Soms gaat 
gehoorverlies gepaard met andere problemen, 
zoals motorische problemen, slechtziendheid of 
emotionele problemen. Deze bijkomende proble
men kunnen ook invloed op de taalontwikkeling 
hebben (Bishop 1988, Mills 1988, Mills & Tso 
1990). Om de samenhang tussen gehoorverlies 
en de verwerving van een gesproken taal op te 
sporen, is het noodzakelijk kinderen zonder ne
venproblemen te onderzoeken. 

3. De verwerving van een gesproken taal 

In het algemeen vermelden onderzoeksrapporten 
over de verwerving van een gesproken taal bij 
slechthorende en dove kinderen grote vertragin
gen op de meeste gebieden. De resultaten van 
onderzoek naar de taalverwerving van kinderen 
met wisselende geleidingsverliezen geven een 
zeer wisselend beeld te zien. Klein en Rapin 
(1988) concluderen in hun overzicht, dat vooral 
op Engelstalige literatuur gebaseerd is, dat geen 
grote effecten te observeren zijn. Met meer glo
bale taaimeetinstrumenten, zoals de Reynell-test, 
werden - onder andere in Nederland - wel ne
gatieve effecten gevonden bij de taaiexpressie 
(niet taaibegrip) van 2-4 jarige Nederlandstalige 
kinderen (Van Ierland e.a. 1987, Rach e.a. 
1988). Deze effecten nemen echter in sterkte af 
bij 5-6 jarigen (Van Ierland e.a. 1987). 

Om een gedetailleerd beeld van de verwerving 
bij deze drie groepen kinderen te geven, is het 
noodzakelijk om over de verschillende taalvaar
digheden te rapporteren. De gegevens worden 
besproken op basis van de traditionele taalge

bieden samen met de informatie over taalaan
bod in de interactie met volwassenen en de se
condaire taalvaardigheden op basis van schrift: 
- fonologie: perceptie en productie 
- morfologie en syntaxis 
- semantiek 
- pragmatiek (gespreksvaardigheid) 
- taalaanbod en interactie 
- lezen en schrijven. 

3.1 Fonologie 

In de pre-linguale fase wordt het brabbelen als 
voorwaarde beschouwd voor de verwerving van 
de spraakklanken. Volgens de continuïteitshypo
these (Vihman e.a. 1985) veranderen de vorm 
van de brabbels in de loop van de tijd in meer 
taaiachtige vormen (marginale brabbels worden 
canonische brabbels1) en de geproduceerde 
klanken ontwikkelen zich in de richting van de 
specifieke taal. Oller (1986) vond in zijn onder
zoek dat dove kinderen wel brabbelen, maar de 
fase van canonisch brabbelen in hun eerste le
vensjaar niet bereiken. Stoel-Gammon en Otomo 
(1986) vonden in hun onderzoek met slechtho
rende kinderen (0;4-l ;3) dat, in vergelijking met 
horende kinderen, hun brabbelsequenties minder 
werden en dat het aantal verschillende klanken 
ook minder werd. Voor dezelfde leeftijd vond 
Smith (1982) dat slechthorende kinderen meer 
velare klanken produceren, terwijl horende kinde
ren vanaf 0;9 meer dentale/alveolare klanken 
produceerden. Vanaf 1;3 produceerden de 
slechthorende kinderen meer labiale klanken. 
Omdat de articulatie van deze klanken van de 
lippen afgelezen kan worden, is dit gegeven te 
interpreteren als een sterke invloed van de visue
le informatie vanaf 1 ;3 jaar. 

Bij de verwerving van taalklanken vertonen kin
deren met een wisselend geleidingsverlies geen 
duidelijk patroon. In de produktie blijken deze 
kinderen op latere leeftijd {7,0) nauwelijks belem
meringen te hebben (Menyuk 1986). In de per
ceptie vindt Menyuk (1 986) wel een verschil tus
sen kinderen met en zonder wisselende 
geleidingsverliezen, maar dit verschil is niet bij 
ieder kind in de proefgroep aantoonbaar en 
treedt slechts op op woordniveau. O p zinsni
veau verdwijnen de perceptuele problemen. An
dere onderzoekers vinden weer geen verschil 
(Hoffmann-Lawless 1981). 

Bij slechthorende en dove kinderen is geen of 
een gereduceerde waarneming van de contras-

' Canonische brabbels worden o.a. door een klinker
medeklinker structuur gekenmerkt. 35 



ten die voor een specifieke taal belangrijk zijn. 
Visuele informatie is belangrijk bij de verwerving 
van taalklanken, ook voor horende .kinderen 
(Mills 1987, Dodd 1987b), maar slechts een 
deel (ca. 30%) van de ontbrekende akoestische 
informatie kan hierdoor aangevuld worden. Af
hankelijk van de frequentie van de auditieve be
perkingen ontbreken contrasten voor slechthoren
de kinderen; bij beperkingen in lagere fre
quenties zijn bijvoorbeeld de klanken / f / , / s / 
en / g / moeilijk, ledere taal maakt op een ver
schillende manier gebruik van de potentiële set 
van klanken om contrasten te produceren; sommi
ge Polynesische talen gebruiken slechts 20 fone
men, sommige Caucasische talen 7 0 ; de meeste 
Europese talen gebruiken er 30-40. In deze fo-
neem-sets zijn ook verschillende aantallen van 
klanken die visueel distinctief zijn. Het taalklank-
systeem in zijn kwantiteit en kwaliteit bepaalt dus 
het probleem voor het slechthorende kind. 
Onderzoek toont in het algemeen aan, dat 
slechthorende kinderen (gehoorverlies: 63-98 
dB, 7-14 jarige), op contrastniveau, de produc
tie van klinkers beter verwerven dan die van me
deklinkers. De verwerving van intonatie blijkt niet 
sterk belemmerd te zijn (Abberton e.a. 1986). 
Fonetische problemen blijven, ook met klinkers, 
aanwezig, voornamelijk in de tweede formant. 
Dit resultaat blijkt voor de meeste talen te gelden 
(z. Shukla 1989 voor bijvoorbeeld het Kanna-
da). 

Zowel slechthorende als dove kinderen hebben 
een vertraging op alle gebieden van de fonolo
gie. Ook vertonen beide groepen dezelfde vol
gorde in hun verwerving (Dodd 1987a). Informa
tie over de verwervingsvolgorde van fonolo-

ische elementen moet natuurlijk voor elke taal 
eschikbaar zijn om vast te kunnen stellen of een 

kind een afwijkende fonologische ontwikkeling 
heeft. Voor het Engels is een relatief goede be
schrijving beschikbaar (Ingram 1989, Grunwell 
1985), maar voor vele talen ontbreekt deze 
nog. De beschrijving voor het Nederlands is in 
voorbereiding (Beers 1989). 
Een vertraging in de verwerving van taaiklanken 
op een leeftijd van 14 jaar kan betekenen, dat 
de verwerving nog steeds aan de gang is. Voor 
sommige doven en slechthorenden is net duide
lijk, dat een volledige verwerving niet zal plaats
vinden. Onderzoek naar de verstaanbaarheid 
van dove en ernstig slechthorende schoolverla
ters wijst uit, dat dit percentage relatief hoog is: 
tussen 48% en 64% van hun spraak wordt als 
'moeilijk te verstaan' beoordeeld (Conrad 1979, 
Markides 1970). 

Het probleem van het fonologisch encoderen 
36 wordt in de literatuur vaak besproken in verband 

met de ontwikkeling van de leesvaardigheid. 
Hanson e.a. (1984, 1987) beweren dat het fo
nologisch encoderen in een grote voorsprong bij 
de ontwikkeling van leesvaardigheid resulteert. 
Uit onderzoek blijkt ook, dat sommige pre-
linguaal dove kinderen en volwassenen in staat 
zijn een fonologisch encodeerproces voor het 
lezen te gebruiken (bv. Dodd 1987a). Deze 
vaardigheid varieert sterk, niet slechts ten gevol
ge van de ernst van de gehoorproblemen, maar 
blijkbaar ook ten gevolge van andere factoren, 
zoals bijvoorbeeld intelligentie. Sommige doven 
en slechthorenden ontwikkelen deze vaardigheid 
nauwelijks. O p dit punt komen wij bij de bespre
king van lezen en schrijven terug. 

3.2 Morfologie en syntaxis 

Bij metingen van de taalvaardigheid van dove 
en slechthorende kinderen op deze gebieden 
staan verschillende methodologische problemen 
in de weg. Tot de zeventiger jaren werden de 
syntactische en morfologische vaardigheden van 
dove en slechthorende kinderen voornamelijk be
oordeeld op basis van geschreven teksten van 
de kinderen. Zulke teksten kunnen geen compleet 
beeld van de taalvaardigheid leveren, omdat het 
niveau van de schrijfvaardigheid de teksten ne
gatief kan beïnvloeden. Zo zullen de kinderen 
bijvoorbeeld structuren vermijden die zij moeilijk 
kunnen schrijven, zodat er een vertekend beeld 
ontstaat van hun feitelijke morfologische en syn
tactische vaardigheden (Quigley & Paul 1984). 
Aan de andere kant is de gesproken taal van 
doven en slechthorenden vaak moeilijk te ver
staan. De oorzaak ligt deels in hun fonologische 
vaardigheid en men zou er dan ook rekening 
mee moeten houden, dat het niet voorkomen van 
bepaalde morfologische en syntactische structu
ren feitelijk veroorzaakt kan worden door proble
men op het vlak van de fonologie. Ondanks 
deze onderzoeksbeperking hebben onderzoe
kers in de laatste twintig jaar meer aandacht be
steed aan de analyse van gesproken taal van 
doven en slechthorenden, zodat het nu mogelijk 
is de twee bronnen van informatie met elkaar te 
vergelijken. 

Kinderen met wisselende geleidingsverliezen blij
ken geen grote (permanente) problemen met de 
morfologie en de syntaxis op te lopen, maar de 
onderzoeksresultaten dienen met de nodige voor
zichtigheid geïnterpreteerd te worden. Jongere 
kinderen tot en met 4 jaar vertonen wel proble
men in hun taaiproductie. Een grootschalig on
derzoek met Nederlandstalige kinderen (Rach 
e.a. 1988) toont lagere scores aan voor deze 
kinderen op de Reynell Language Development 
Scales (Reynell 1977)2 bij taaiproductie, maar 



niet bij taaibegrip. De negatieve effecten zijn 
sterker wanneer de otitis media langer duurde. 
Een linguïstisch gedetailleerder onderzoek, zij 
het met een kleinere groep proefpersonen3 (Van 
Ierland e.a. 1987) laat zien dat bij vierjarigen 
een aantal syntactische en morfologische fouten 
sterk afwijkend is van die van kinderen die geen 
middenoor-ontsteking hadden gehad. De meest 
voorkomende fout is deletie, bv. hulpwerkwoor
den zoals kunnen, hebben, of voorzetsels zoals 
me/, aan, worden weggelaten. De complexiteits-
metingen van de gebruikte structuren laten zien, 
dat sommige kinderen een minimaliserend taal
gebruik hebben: zij drukken zich in zeer eenvou
dige structuren uit. 

De zesjarige kinderen zijn statistisch niet meer af
wijkend dan leeftijdsgenoten zonder gehoorpro
blemen wat betreft het aantal fouten op het ge
bied van syntaxis en morfologie, maar zij maken 
fouten die meer bij jongere kinderen horen, 
zoals bijvoorbeeld het weglaten van het hoofd
werkwoord of het gebruik van een verkeerde 
woordvolgorde. In hun complexiteit wijken zij 
niet af van kinderen die geen gehoorproblemen 
hebben gehad. 

De resultaten uit Engelstalig onderzoek zijn ook 
niet eenduidig. Bishop & Edmundson (1986) 
vonden geen verschillen in prestaties tussen kin
deren die wel of geen middenoorontsteking had
den gehad. Menyuk (1986) echter beschrijft wel 
een negatieve invloed bij zevenjarigen die meer 
dan twee keer otitis media hadden gehad. Deze 
kinderen vertoonden meer problemen met morfo
logische markeringen en op het gebied van de 
complexiteit kenmerkten zij zich door een mini
maliserend taalgebruik. Het onderzoek van Silva 
e.a. (1985) beschrijft globale verschillen tot de 
leeftijd van negen jaar, zowel in taaibegrip als 
in taaiproductie (Reynell LDS), maar de duur van 
otitis media is niet vermeld. Het algemene beeld 
is, dat problemen in de productie in de vroegere 
taalverwervingsperiode wel optreden, maar dat 
sommige kinaeren deze achterstand inhalen. An
dere negatieve taalontwikkelingsfactoren bepa
len wellicht mede of een langdurig taalprobleem 
optreedt. 

De taaiproductie van ernstig slechthorende en 
dove kinderen kan duidelijk als afwijkend wor
den beschreven: zij produceren veel morfolo
gisch en syntactisch route uitingen, hun zinsbouw 
wordt gekenmerkt als telegrafisch en stereoty
pisch. De mate van deze kenmerken correleert 
meestal met het dB-verlies en de leeftijd waarop 
de gehoorproblemen begonnen. Taaibegrip van 
morfologische markeringen en syntactische struc
turen leveren bij deze Kinderen ook problemen 
op. O p dit gebied is veel onderzoek gedaan. 

De meest voorkomende afwijkende constructies 
worden hieronder besproken, vooral met betrek
king tot het Nederlands. De resultaten uit onder
zoek met Engelstalige kinderen hoeven niet altijd 
zonder meer te gelden voor anderstaligen. 

Bol en Kuiken (1988) onderzochten de spontane 
taaiproductie van een groep slechthorende (40-
9 0 dB verlies), Nederlandstalige kinderen in de 
leeftijdsgroep van 3-9 jaar4. Zij vonden een la
gere uitingslengte dan bij horende kinderen 
(AALU5) en Tiet niveau van 3;6-4;0 voor normaal 
horenden werd niet bereikt. O p morfologisch ni
veau bestond er tevens een lage productie van 
lidwoorden [de, het), functiewoorden (bv. bij, 
er), voornaamwoorden (bv. hij, jullie), 
koppelwerkwoorden [is] en hulpwerkwoorden 
(bv. kan, heeft). Bij de flectie van werkwoorden 
maakten de kinderen veel fouten, vooral in het 
enkelvoud: bv. hij maak in plaats van hij maakt, 
en met de onvoltooid verleden tijd. Meervouds-
morfologie in zelfstandige naamwoorden: bv. 
mannen, trams, was op net niveau van horende 
leeftijdsgenoten. Deze resultaten zijn te vergelij
ken met die van Bamford en Bench (1979) met 
betrekking tot Engelstalige kinderen. Een verschil 
treft men aan bij de markering van de verleden 
tijd: Engelstalige kinderen hebben blijkbaar meer 
problemen met het voltooid deelwoord en min
der problemen met de onvoltooid verleden tijd. 
Boi en Kuiken trachten dit te verklaren door het 
verschil in gebruiksfrequentie van deze twee vor
men in de twee talen: het Engels maakt meer ge
bruik van de onvoltooid verleden tijd dan van het 
voltooid deelwoord, in het Nederlands is het om
gekeerde het geval. Dit speelt zeker een rol. Een 
mogelijke tweede factor is het feit dat het vol
tooid deelwoord in het Nederlands gemarkeerd 
wordt door een prefix ge- , dat visueel is af te 

2 Deze versie is genormeerd voor Engelstalige kinde
ren. Een versie die voor Nederlandstalige kinderen ge
normeerd is, zou wellicht meer afwijkingen vertonen, 
omdat op bepaalde gebieden de verwerving van de 
morfologie en syntaxis sneller verloopt dan in het En
gels. 

3 STAP = Spontane Taal Analyse Procedure (Van Ier
land & Verbeek 1988). 

4 Zij gebruikten GRAMAT = Grammaticale Analyse 
van Taalontwikkelingsstoornissen (Bol & Kuiken 1988). 

5 MLU = Mean Length of Utterance. Nederlands: GUL 
= Gemiddelde Uitingslengte. 37 



lezen. Deze mogelijkheid kent het Engels niet. 
Een vergelijkbaar onderzoek met pre-linguaal 
dove kinderen bestaat niet voor het Nederlands. 
Resultaten uit Engelstalige studies met betrekking 
tot de verwerving van de morfologie en de synta
xis van een gesproken taal door dove kinderen, 
tonen aan dat pre-linguaal dove kinderen meer 
problemen op morfologisch niveau hebben dan 
slechthorende kinderen op vergelijkbare gebie
den. Het is dus te verwachten dat dit ook geldt 
voor het Nederlands. Quigley e.a. (1976, 
1977, 1984) berichten over problemen die 
voorkwamen in geschreven teksten van dove kin
deren (10-18 jaar). Zij vinden vergelijkbare fou
ten als Bamford en Bench (1979), maar ook nog 
op latere leeftijd. 

Hoe belangrijk het specifieke taalsysteem is, 
blijkt uit resultaten met het Italiaans (Taeschner 
e.a. 1988). In het Italiaans hebben pre-linguaal 
dove kinderen (1 1-15 jaar) meer problemen met 
de markering van het meervoud op het lidwoord 
dan op het zelfstandig naamwoord en gebruiken 
ze een regel die bij horende kinderen niet te vin
den is. Taeschner e.a. argumenteren dat niet alle 
verschillen tussen horende en dove kinderen een 
kwestie van vertraging zijn. Niet alle gebieden 
van de morfologie zijn gelijkmatig negatief 
beïnvloed door gehoorproblemen. Een verklaring 
is misschien te vinden in een algemeen model 
van morfologische verwerving en verwerking, 
dat in verschillende groepen problemen veroor
zaakt (Volterra & Batex 1990). 

In de zinsbouw vertonen de slechthorende kinde
ren van Bol en Kuiken (1988) typische kenmer
ken, die ook genoemd worden in Engelstalig on
derzoek. Het subject van de zin ontbrak vaker 
bij de slechthorende kinderen. Zij gebruikten zin
nen met minder constituenten. De volgorde was 
vaak typerend voor die van jonge kinderen, nl. 
Object-Werkwoord (OV), bv. Marcel boterham 
eten. Ja-nee inversie-vragen kwamen slechts zel
den voor; intonatie van SVO volgorde wordt het 
meest gebruikt: bv. ik mag spelen? in plaats van 
mag ik spelen?. Deze latere verwerving zou ver
oorzaakt kunnen worden door de latere verwer
ving van de werkwoordsmorfologie, als deze 
twee verschijnselen samenhangen (Clahsen 
1988). 
Bol en Kuiken rapporteren ook weinig variatie in 
volgorde, er vindt overgebruik van de SVO-
volgorde plaats. Een dergelijk stereotypisch zins
patroon komt in het Engels ook voor bij deze kin
deren (Bamford en Bench, 1979). Voor het Ne
derlands is een overgebruik van SVO nog ernsti
ger dan in het Engels, omdat functies zoals 
topicalisatie in het Nederlands door verandering 
van volgorde geproduceerd moeten worden. 
Deze functies kunnen moeilijker door dove en 

slechthorende kinderen gebruikt worden. 
Pre-linguaal dove kinderen hebben ook veel 
moeilijkheden met de syntactische structuren van 
een gesproken taal, zowel op begrips- als op 
productieniveau. Uit Engelstalig onderzoek (bv. 
Quigley e.a. 1977) blijken dove kinderen t /m 
1 8 jaar en volwassen doven grote problemen te 
hebben met het begrijpen en produceren van 
een reeks structuren in geschreven teksten: pas
sieve zinnen, relatieve bijzinnen en bijzinnen in 
het algemeen, nevenschikking, negatie, pronomi-
nalisering, vraagwoord-vragen, abstract gebruik 
van voorzetsels en elliptische zinnen6. Veel van 
deze structuren blijven voor dove volwassenen 
problematisch (Berent 1988). 
In het Nederlands is weinig onderzoek gedaan 
naar voor doven moeilijke structuren. Tervoort 
(1970) vond dat dove kinderen in Nederland 
eveneens problemen hadden met het begrijpen 
van passieve zinnen; ook dove volwassenen kun
nen hier nog problemen mee hebben, vooral als 
het gaat om omkeerbare passieven en passieven 
zonder agens (Fortgens en De Jong 1 986). Dove 
volwassenen hebben ook problemen met prono-
minalisering, negatie en abstract gebruik van 
voorzetsels. Verder onderzoek moet nauwkeuri
ger gegevens voor het Nederlands opleveren (z. 
De Jong in voorber.). 

3.3 Semantiek 

O p dit gebied is weinig onderzoek gedaan. Bij 
kinderen met wisselend gehoorverlies is geen ver
schil met leeftijdsgenoten zonder gehoorproble
men gevonden (Klein & Rapin 1988). Bij slecht
horende en pre-linguaal dove kinderen is een 
duidelijke vertraging te zien. Skarakis en Prutting 
(1977) vonden semantische functies in de 
(pre)linguale communicaties van jonge kinderen 
(2-4 jaar) die in aantal en distributie vergelijk
baar waren met die van jongere horende kinde
ren. 

° De volgende zinnen zijn voorbeelden van deze struc
turen in het Nederlands: 
passief constructie: Margreet wordt doos Els geholpen; 
relatieve bijzin: De studente die hier 's avonds werkt is 
ziek; 
andere bijzinnen: Toen je weg was, zag ik je vrien
din. Ik wil weten, wanneer de brief klaar ligt; 
nevenschikking: Hij heeft goede ideeën, maar werkt 
ze niet uit; 
negatie: Jan wil het niet doen; 
pronominalisering: Paul houdt van bloemen. Hij koopt 
ze regelmatig; 
vraagwoord-vraag: Wie wil zij uitnodigen? 
abstract voorzetsel: Het boek bestaat uit 6 delen; 
elliptische zin: Wat wil je drinken? (Ik wil) koffie graag 
(drinken). 



Jarvella en Lubinsky (1975) vonden in een Engel
stalig onderzoek bij kinderen van 8 en 1 1 jaar 
een vertraging in de verwerving van termen 
zoals bijvoorbeeld eerst en nadat, die temporele 
relaties uitdrukken. In Nederlandstalig onderzoek 
wordt ook een grote vertraging in de verwerving 
van het lexicon aangetoond; hierbij is vooral het 
leeslexicon onderzocht (IJseldijk 1989). 
Onderzoek naar het opbouw van het lexicon in 
de zin van de hiërarchische relaties tussen woor
den (Anglin 1970) laat geen verschil zien tussen 
dove en horende scholieren (16-18 jaar) (Twe-
ney e.a. 1975). Een verschil werd slechts gevon
den bij woorden die naar klanken verwezen. 

3.4 Pragmatiek 

Naar de ontwikkeling van pragmatische vaardig
heden of gespreksvaardigheden is ook weinig 
onderzoek gedaan. O p grond van een onder
zoek met 12 dove kinderen (2-5 jaar) beweren 
Curtiss e.a. (1979) dat deze kinderen hetzelfde 
scala van communicatieve intenties vertonen als 
horende leeftijdsgenoten. Dove kinderen zouden 
echter deze intenties slechts in beperkte mate ver
baal kunnen vormgeven. Schirmer (1985) vindt 
een pragmatisch patroon bij dove kinderen van 
3-5 jaar dat overeenkomt met het niveau van jon
gere horende kinderen. Volgens Schirmer past 
dit pragmatisch patroon bij het algemene ge
sproken taalniveau. De resultaten van Curtiss en 
Schirmer zijn in tegenspraak en er is dus meer 
onderzoek nodig om een duidelijker beeld te krij
gen over pragmatische aspecten van taalgedrag 
van dove kinderen. 

Onderzoek van W o o d en W o o d (1984) laat 
zien dat dove kinderen op de basisschool (5-1 1 
jaar) nog steeds pragmatische problemen heb
ben. Met name het introduceren en uitbreiden 
van een topic is problematisch. In een vergelij
kend onderzoek tussen kinderen met vroege ge-
barentaalverwerving en kinderen die oraal opge
voed waren, vond Preisier (1983) een breder 
patroon van communicatieve functies in de eerste 
groep: zij hadden vooral meer initiatieven en 
hun gesprekskeuzes waren beter aangepast aan 
de luisteraar. Wat de precieze invloed is van de 
talige omgeving van het dove kind moet blijken 
uit verder onderzoek. 
Ook beurtwisselingsgedrag is nauwelijks onder
zocht. Kinderen met een gehoorprobleem moe
ten veel informatie van lippen en mimiek van de 
gesprekspartner(s) aflezen; dat betekent dat zij 
als luisteraar hun blik tijdens het gesprek voortdu
rend op de spreker moeten richten. In veel cultu
ren, o.a. in Nederland, geeft de luisteraar aan, 
dat zi j /hi j geïnteresseerd is in wat de spreker 
zegt door haar/hem aan te kijken. Als de luiste

raar de beurt wil overnemen, geeft z i j /h i j dit 
aan door weg te kijken van de spreker. Deze 
niet-verbale communicatieve strategieën zijn voor 
dove kinderen moeilijk hanteerbaar. Hun luister
gedrag kan ook door horenden verkeerd 
geïnterpreteerd worden. Over dit soort proble
men hebben wij veel meer informatie nodig. 

3.5 Taalaanbod en interactie 

De rol van het taalaanbod en de communicatie
ve interactie tussen kind en volwassenen in het 
taalverwervingsproces is in de theoretische di
scussie over taalverwerving omstreden. Vanuit 
één invalshoek (Snow 1986) wordt beweerd, 
dat het taalaanbod en de talige interactie een 
belangrijke invloed hebben op de taalverwer
ving van het kind. Dat wil zeggen, dat het tempo 
waarin structuren en gespreksvaardigheden ver
worven worden, afhankelijk is van de kwaliteit 
en de kwantiteit van het taalaanbod en de talige 
interactie. 

Uit onderzoek is gebleken, dat volwassenen hun 
taal aan een kina aanpassen. Men is het echter 
niet eens over de vraag of volwassenen dat 
doen op basis van het cognitieve niveau van het 
kind of op basis van het taalontwikkelingsniveau. 
Onderzoek naar interactie tussen horende ou
ders van dove kinderen7 die hun kind de gespro
ken taal aanbieden8, laat zien dat zij minder 
taal aanbieden in vergelijking met het taalaan
bod aan horende kinaeren en dat dit taalaan
bod ook minder complex is. Uit een vergelijking 
met horende kinderen op hetzelfde taalniveau 
blijkt, dat ouders hun taal eerder aanpassen aan 
het taalniveau van hun kind dan aan zijn cogni
tief niveau (Nienhuys e.a. 1 985). 
Ander onderzoek toont aan, dat de interactie 
niet slechts vertraagd is, maar ook anders ver
loopt, omdat de volwassenen moeilijkheden heb
ben om gemeenschappelijke aandacht te krijgen 
en vast te houden (Gregory & Mogford 1 9 8 1 , 
Mogford & Gregory 1982, Gregory & Barlow 
1986). 

7 Gegevens uit de Verenigde Staten tonen aan, dat 
90-95% van de dove kinderen horende ouders heeft. 
Precieze gegevens voor Nederland zijn niet beschik
baar. 

Horende ouders hebben de keuze of zij hun kind 
'oraal' opvoeden, dat is in de gesproken taal, of met 
Totale Communicatie, dat is de gesproken taal onder
steund met gebaren (Van der Lem 1983, Pfijfers 
1983) of in de gebarentaal van hun land. De bespro
ken onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op ouders 
die 'oraal' opvoeden. 39 



Typerend voor de vroege interactie is, dat de 
controle over het gesprek bij de volwassen part
ner ligt: hi j /z i j stelt veel vragen, manipuleert de 
beurten enz. Horende ouders van dove en slech
thorende kinderen blijven lang in dit controleren
de patroon steken (Nienhuys e.a. 1985). Dit 
gelat overigens ook voor horende leerkrachten in 
de schoolsituatie (Wood & W o o d 1984). Door 
een reductie van de controle vanuit de leerkrach
ten produceerden de dove kinderen langere uitin
gen en toonden ze meer initiatieven. 

3.6 Lezen en schrijven 

Naar deze eigenlijk secondaire taalvaardighe
den is veel onderzoek gedaan, omdat zij uit edu
catief oogpunt zo belangrijk zijn. Bij kinderen 
met een wisselend geleidingsverlies blijken geen 
problemen met lezen en schrijven te zijn (Lous & 
Fiellau-Nikolajsen 1984). Bij doven en ernstig 
slechthorenden zijn deze vaardigheden wel 
vaak sterk belemmerd, zoals in ae paragraaf 
over syntaxis en morfologie al besproken is. Het 
begrijpend lezen is moeilijk voor dove kinderen 
(Van Lienden 1989) en blijft voor veel volwassen 
doven moeilijk (Fortgens en De Jong 1986). 
Engelstalig onderzoek toont aan, dat de lees
vaardigheid van dove schoolverlaters op het ni
veau van negenjarige horende kinderen blijft ste
ken (Quigley & Kretschmer 1982, Conrad 
1979). 

Een groot discussiepunt met betrekking tot deze 
zaak is, welke taalvaardigheden voorwaarden 
zijn voor het leren lezen. Genoemd worden o.a. 
het fonologisch encoderen, een goede lexicale 
en syntactische ontwikkeling in de gesproken 
taal, een goede taalvaardigheid in het alge
meen (gebarentaal of gesproken taal). Zowel on
derzoek met horende als met dove kinderen 
heeft hierop nog geen antwoord kunnen geven. 
Verschillende opvattingen over het leerleesproces 
resulteren in verschillende methodes (vergl. Van 
Bekkum 1988, Pijfers 1989, Guadvlieg 1989, 
Schapers 1989). 

Duidelijk is wel dat, in het algemeen, dove kin
deren van dove ouders beter leren lezen dan 
dove kinderen van horende ouders (Treiman & 
Hirsch-Pasek 1983). De betere taalvaardigheid 
in een gebarentaal blijkt een duidelijke rol hierbij 
te spelen, hoewel het mogelijk is dat andere fac
toren, zoals emotionele zekerheid, ook meewer
ken. De leesresultaten met Deense dove kinderen 
van horende ouders, die vroeg de Deense Ge
barentaal leren (Hansen 1990), ondersteunen 
de opvatting, dat een vroeg verworven taalvaar
digheid, in welke taal dan ook, van groot be-

4 0 lang is voor het leren lezen. 

4 . De verwerving van een gebarentaal. 

Slechthorende en dove kinderen hebben enorme 
problemen met de verwerving van een gespro
ken taal. Veel doven en slechthorenden bereiken 
dan ook nooit de competentie van een horende 
volwassen spreker. Dove en slechthorende kinde
ren zijn echter niet fundamenteel taaigestoord. 
Hun taalverwervingsmechanismen zijn intact, be
halve in die gevallen waar gehoorproblemen 
met andere, voor de taalverwerving negatieve, 
factoren gepaard gaan. Hun problemen met de 
verwerving van een gesproken taal berust op 
een 'toegangsprobleem' (Mills 1990). 
Kinderen die een gebarentaal leren van hun ou
ders9 in de natuurlijke thuis-situatie, hebben een 
taalontwikkeling die in haar kenmerken: fasen, 
verwervingssnelheid enz., vergelijkbaar is met 
het verwervingsverloop van een gesproken taal 
bij normaal horende kinderen'0. In de volgende 
paragraaf wordt de verwerving van een geba
rentaal met betrekking tot de verschillende taalge
bieden en taalontwikkelingsfasen beknopt be
sproken. De meeste gegevens stammen uit 
onderzoek naar de Amerikaanse Gebarentaal (= 
ASL1') en zijn te vinden in een overzichtsartikel 
van Newport en Meier (1985). Daar waar ge
gevens over de verwerving van de Nederlandse 
Gebarentaal beschikbaar zijn, worden zij ver
meld12 . 

Dove kinderen, die vanaf het begin een geba
rentaalaanbod krijgen, produceren hun eerste 
gebaar op ongeveer dezelfde leeftijd als horen
de kinderen hun eerste woord: ongeveer aan het 
(verder zie blz. 41). 

Dove volwassenen die een gebarentaal als eerste 
taal gebruiken, of horende volwassenen die als kind 
de gebarentaal van hun dove ouders hebben verwor
ven. 

De meeste kinderen die een gebarentaal verwer
ven, moeten ook een gesproken taal leren. In dit op
zicht maakt hun verwerving van een gebarentaal deel 
uit van een tweetalig verwervingsproces. Dit aspect is 
van belang (Hoiting & Loncke 1990), maar wordt hier 
niet verder behandeld. 

ASL = American Sign Language. 
NGT = Nederlandse Gebarentaal. 
Deze afkortingen zullen verder in deze tekst gebruikt 
worden. 

Om de verwerving van een taal te beschrijven, is 
het noodzakelijk een breed inzicht in de structuur van 
het volwassen-taalsysteem te hebben. Sinds tien jaar 
wordt onderzoek gedaan naar de structuur en lexicon 
van de Nederlandse Gebarentaal, maar er zijn nog 
veel onbekende en onbeschreven aspecten (z. Scher
mer 1989 en Bos 1990b voor overzichten van de 
structuren van NGT). 



eind van hun eerste levensjaar (NGT: Blanken-
stijn & Van der Bogaerde 1 989). De eerste pro
ducties zijn ook één-aebaar-uitinaen, net als in 
d r ' ^ i r^ 1 O 

e rase van de één-woord-uitingen, bv. LAMP1 , 
WEG. Na deze fase produceert het kind rond 
de tweede verjaardag de eerste combinaties 
van gebaren, bv. GEEL HAMER, KONIJN ETEN. 
Deze twee-gebaar-uitingen worden in de loop 
van de tijd door langere en complexere uitingen 
vervangen. 
Zoals bij de verwerving van het klanksysteem of 
de fonololgie van een gesproken taal hebben de 
vroege gebaar-uitingen ook een volgorde in de 
verwerving van de basis-componenten van geba
ren (handvorm, handoriëntatie, beweging, loca
tie en niet-manuele component z. Schermer 
1989). Ook vereenvoudiging van de structuur 
van de gebaren komt in deze vroege verwer-
vingsfase voor. 
In een gesproken taal leert een kind een / b / 
vóór een / j / ; in een gebarentaal zijn somige 
handvormen makkelijker dan andere, bv. een 5-
hand (alle vingers gespreid) wordt vóór een B-
hand (vier vingers samen en duim over palm) ver
worven (Deuchar 1984). Gebaren die op een 
locatie op het lichaam worden gemaakt, blijken 
vroeger verworven te worden dan gebaren vóór 
het lichaam. Gebaren met basis-componenten 
die nog niet verworven zijn, vervangt het kind 
door componenten die hi j /zi j wel kent, bv. het 
gebaar KONIJN, dat met een U-hand gearticu
leerd dient te worden, wordt door het kind ge
produceerd met de, eerder verworven, 1-hand. 

Bij de verwerving van morfologische flecties vindt 
men vergelijkbare processen als in gesproken 
talen. Als eerste vormen van werkwoorden pro
duceren horende kinderen ongeflecteerde vor
men, bv. A/lama eten, en pas later de vormen 
met flectie, bv. A/lama eet. In gebarentalen blij
ken kinderen ongeflecteerde vormen ook eerder 
te produceren dan de geflecteerde vormen (Bellu-
g ie .a . 1989). 
Flecties op het werkwoord zijn vaak geasso
cieerd met het gebruik van woordvolgorde om 
relaties, zoals subject, object enz., aan te 
geven. In ASL en in de Italiaanse Gebarentaal is 
de volgorde van gebaren relatief flexibel, maar 
in de verwervingsfase gebruiken kinderen een 
vaste volgorde tot zij de morfologische marke
ring onder de knie hebben. In de Nederlandse 
Gebarentaal wordt onderzoek gedaan naar 
deze aspecten in het volwassensysteem (Bos 
1 990a); het verwervingspatroon is tot nu toe on
bekend. 

Bij de syntaxis van gebarentalen spelen niet-
amnuele markeerders een belangrijke rol (Scher
mer 1989, Coerts 1990). Er is weinig onder

zoek gedaan naar de verwerving van deze mar
keerders. In ASL zijn kinderen met de verwerving 
van zulke functies al in hun derde jaar bezig 
(Reilly, Mclntire & Bellugi 1990). 
Lexicale verwerving lijkt in een vergelijkbaar 
tempo te verlopen (Newport & Meier 1985). 
Weinig is bekend over de frequentie van geba
ren en hun distributie in de vroege verwerving. 
Hoewel de eerste gebarenwoordenboeken voor 
NGT bestaan (KOMVA 1988, 1989, Timmer
man & Mans 1990) is er nog veel onderzoek 
naar het volwassensysteem op dit gebied nodig. 
De ontwikkeling van gespreksvaardigheden blijkt 
ook vergelijkbaar te zijn met de ontwikkeling van 
deze vaardigheden in een gesproken taal. Som
mige aspecten hiervan zijn typisch voor gebaren
talen. Bijvoorbeeld in een conversatie moet de 
partner de gebaren kunnen zien om de bood
schap te ontvangen. Om een conversatie te be
ginnen moet men dus de visuele aandacht van 
de partner krijgen. Kinderen moeten leren deze 
voorwaarde te respecteren en hun visuele aan
dacht regelmatig aan een partner aan te bieden, 
zodat hi j /zi j een beurt kan nemen. Kinderen die 
NGT verwerven, zijn hier in hun tweede jaar 
nog mee bezig (Mills & Coerts 1 990). Volwasse
nen moeten in deze periode hun taalaanbod 
aanpassen om de visuele aandacht van hun kind 
te krijgen. Zij doen dit onder andere door hun 
gebaren-uitingen naar het blikveld van het kind 
te verplaatsen. 

5. Conclusies 

De bespreking van de verwervingsverlopen bij 
een gesproken taal en bij een gebarentaal laat 
duidelijk zien, dat kinderen met gehoorproble
men slechts een taalhandicap in een gesproken 
taal hebben. De ernst van deze handicap is niet 
duidelijk voor kinderen met wisselende gelei-
dingsverliezen, maar zij lijken wel een risico
groep te zijn, waarschijnlijk vooral wanneer het 
gehoorprobleem met een andere negatieve fac
tor gepaard gaat. 

Slechthorende en dove kinderen hebben ernstige 
problemen op alle gebieden van de gesproken 
taal. Hun gehoorproblemen betekenen echter 
geen belemmering voor de verwerving van een 
taal, mits echter deze taal in de visueel-ruimtelijke 
modaliteit is. De verwerving is natuurlijk alleen 
mogelijk als een bepaalde minimale taal aange 
boden wordt. Dove kinderen van dove ouders 
kunnen een gebarentaal van hun ouders leren. 
Het taalaanbod aan dove kinderen van horende 

Naar de internationale conventie voor de transcrip
tie van gebarentalen worden de glossen voor gebaren 
in de gesproken taal in hoofdletters weergegeven. 4 1 



ouders in Nederland is zeer uiteenlopend: som
mige kinderen krijgen slechts gesproken taal aan
geboden; weinigen krijgen vanaf het moment 
dat doofheid is vastgesteld een gebarentaalaan
bod; voor de meerderheid bestaat het gebaren
taalaanbod uit Nederlands ondersteund met ge
baren14 . Dit systeem wordt door de leerkrachten 
op de scholen ook steeds vaker gebruikt. Er is 
nog weinig bekend over hoe het taalverwervings
proces loopt als het taalaanbod hoofdzakelijk uit 
Nederlands met gebaren bestaat. De weinige 
onderzoeken op dit gebied laten zien, dat dove 
kinderen structuren uit de Nederlandse Gebaren
taal kunnen verwerven op basis van dit taalaan
bod, zij het met grote vertraging (Knoors 1 989). 
Ervaringen in Nederland met Totale Communica
tie (TC), waarin vooral Nederlands onder
steund met gebaren wordt gebruikt, zijn positief. 
De communicatieve vaardigheden van de TC-
kinderen kwamen sneller op gang dan die van 
de oraal opgevoede kinderen (Pfijfers 1983). Er
varingen uit andere landen (Zweden, Denemar
ken en de Verenigde Staten) ondersteunen het 
idee, dat het nóg beter zou zijn om zoveel mo
gelijk gebarentaalstrucfuren in het taalaanbod in 

te bouwen om de verwerving van de gebaren-
taal sneller op gang te brengen. 
Zoals Commins (1981) reeds beweerde voor 
alle tweetalige kinderen, lijkt een goede, volledi
ge ontwikkeling van de eerste taal (de gebaren
taal), dé basis voor een succesvolle verwerving 
van de tweede taal: de gesproken taal. 

Onder Nederlands ondersteund met gebaren wordt 
een gebarensysteem verstaan, waarbij zoveel mogelijk 
simultaan gesproken en gebaard wordt. De structuur 
van het gesproken Nederlands wordt aanqehouden 
(Bos 1990b). 

Totale Communicatie (TC) is de filosofie, dat alle 
communicatiemiddelen aangewend dienen te worden 
teneinde tot een zo optimaal mogelijke communicatie 
te komen met het dove kind. In de praktijk betekent dit 
vaak, dat Nederlands ondersteund met gebaren ge
bruikt wordt (Knoors & Schermer 1987). 

Literatuurlijst op aanvraag verkrijgbaar bij de redactie. 
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Buitenlandse tijdschriften 

René Smits, lid van de redactie 
Horgeschadigte Kinder (BRD) 
Nummer 2, 1 9 8 9 

Het thema van dit nummer is: 'Leben mit der Hör-
behinderung'. 
In een aantal artikeltjes wordt verteld over 
- problemen/oplossingen van een slechthoren

de bij het spelen in een horend toneelgezel
schap, 

- beweging en therapie, therapie en dans, 
- roeien met doofblinden, 
- kamp van audi.tief gehandicapte kinderen in 

het regulier onderwijs, 
- adviezen voor ouders van een leerling in het 

regulier onderwijs van zo'n ouder, 
- werkgroep van ouders van mg-kinderen, die 

op zoek zijn naar opvang na de schoolperio-
de. 

In een artikel over lezen wordt gezocht naar het 
combineren van enerzijds 'misbruik' van lezen 
voor artikulatie, groei woordenschat en ander
zijds het genoegen dat eraan te beleven is. 
Veel volwassen auditief gehandicapten bevinden 
zich in een vicieuze cirkel. Zij lezen niet omdat 
ze de taal niet genoeg beheersen en hun taal
vaardigheid verbetert niet omdat ze niet lezen. 

Horgeschadigte Kinder (BRD) 
Nummer 3, 1 9 8 9 

Het thema van dit nummer is: 'Horgeschadigte 
Kinder in Regelsenden'. 
In het voorwoord schrijft A. Lowe dat steeds 
meer van deze kinderen onderwijs volgen op re
guliere scholen en dat het verheugend is te zien 
dat de scholen voor speciaal onderwijs op deze 
ontwikkeling inspelen. 

In een zestal artikelen wordt het thema verder uit
gewerkt. Ouders vertellen hun ervaringen. Een 
ambulant begeleider legt zijn werkwijze uit. Erva
ringen betreffende een soort symbiose worden 
beschreven. 
Algemene conclusie zou kunnen zijn: integratie is 
niet eenvoudig. 
Er moeten een aantal gunstige factoren aanwe
zig zijn zoals de onontbeerlijke inzet van de 
ouders, een goed gemotiveerde ontvangende 
leerkracht, extra hulp van een ambulant begelei
der en vooral een juist ingestelde leerling. 
Is dit het geval, dan is een opleiding op een re
guliere school meer dan de moeite waard. 



Taalverwerking bij jonge kinderen * 

Een onderzoek naar de invloed van fonetische en fonotactische informatie op het 
spraakproces bij prelinguïstische kinderen 

Jeanine M.I. Wessels, Max Planck Instituut Nij
megen 
Angela D. Friederici, Institut für Psychologie en 
Institut für Weltraumwissenschaften Berlijn 

Samenvatting 

Onderzoek in spraakperceptie bij jonge kinde
ren is voornamelijk gericht op discriminatie van 
spraakeenheden in isolatie. Het doel van dit pro
ject is echter het segmentatieproces nader te on
derzoeken; volgens welke principes en mecha
nismen organiseert de pasgeborene de bin
nenkomende sensorisch-acoustische informatie
stroom. Het hieronder beschreven deelonderzoek 
heeft betrekking op die perceptuele merktekens 
in de taal die een belangrijke rol in het segmen
tatieproces lijken te spelen en die het jonge pre-
linguïstische kind gebruikt om het spraaksignaal 
in linguïstisch relevante eenheden in te delen. 
Een aantal experimenten is uitgevoerd waarbij 
de invloed van fonetische en fonotactische infor
matie in twee talen, het Amerikaans-Engels en 
het Nederlands, werden onder-zocht. Summiere 
bekendheid (familiarity') met beide talen bemoei
lijkt het discriminatieproces. 

Inleiding 

Tegen het einde van het eerste levensjaar begin
nen kinderen met het spreken en begrijpen van 
taal. Dit betekent dat het kind al vóór die tijd in 
staat moet zijn, belangrijke gegevens uit het 
spraaksignaal te halen om tot een correcte classi
ficatie van de spraakklanken te komen. 
Dit onderzoek richt zich op het segmentatiepro
ces van jonge, prelinguïstische kinderen. Welke 
principes of mechanismen gebruikt de pasgebo
rene om de binnenkomende, sensorisch-acousti
sche informatiestroom te analyseren en te organi
seren? 
Spraakperceptie-onderzoek bij prelinguïstische 
kinderen heeft zich de laatste twintig jaar vooral 
bezig gehouden met de discriminatie van 
spraakeenheden in isolatie, bijvoorbeeld contra
sten tussen fonemen, klankclusters en bisyllaben 
(zie o.a. Jusczyk, 1977 en 1978, en Kuhl, 
1983). 
In de zeventiger jaren ontdekten Eimas en zijn 
collega's (Eimas e.az., 1971) dat zuigelingen 

vanaf twee weken reeds in staat zijn spraakcon-
trasten te verwerken en te discrimineren. In dit on
derzoek wordt voor het eerst aangetoond, dat 
prelinguïstische kinderen verschillen in spraakge
luiden kunnen discrimineren lang voordat ze in 
staat zijn taalgeluiden te produceren. 
In dezelfde tijd leidt belangrijk werk van de Has-
kins onderzoeksgroep tot net inzicht dat spraak 
automatisch verwerkt wordt; de wijze waarop 
spraakgeluiden verwerkt worden hoeft niet aan
geleerd te worden. De mens zou reeds in het 
bezit van sensorische mechanismen zijn die aan 
het spraakperceptieproces ten grondslag liggen. 
De vraag rijst welke capaciteiten de pasgebore
ne bezit om een taal te verwerven en in hoeverre 
deze cognitieve vaardigheden aangeleerd of 
aangeboren zijn. Een tiental jaren geleden wer
den er ten aanzien van dit probleem nog extre
me posities ingenomen, bekend onder de 
namen: nativisme en behaviorisme. 
Aanhangers van het nativisme stelden zich op 
het standpunt, dat de mens met aangeboren 
vaardigheden (categorieën) ter wereld komt. Vol
gens behavioristen kan kennis zich uitsluitend ont
wikkelen op grond van ervaringen. Ofschoon 
niemand heden ten dage nog een van deze 
standpunten vertegenwoordigt, blijft de vraag 
open naar het relatieve gewicht van aangeboren 
en verworven vaardigheden. Hoe eerder in de 
ontwikkeling aangetoond kan worden dat het 
jonge, prelinguïstische kind gebruik maakt van 
specifieke cognitieve vaardigheden, des te meer 
reden is er om aan te nemen dat aangeboren 
capaciteiten een primaire rol spelen in dit pro
ces. 

Naarmate deze vaardigheden later in de ontwik
keling tot uitdrukking komen, moet eerder ge-

* Dit onderzoek wordt gefinancierd door de DFG, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nr. AZ: 519/4-1 
en ondersteund door het Max Planck Institut. Onze 
dank gaat uit naar Aafke Deckers, Patty Graetz en Pie-
nie Zwitserlood voor hun adviezen bij de totstandko
ming van dit artikel. Tevens bedanken wij Pauline 
Draat en Petri Embregts voor hun medewerking bij het 
opstarten en de uitvoering van de beschreven experi
menten. 
Aanvragen voor herdrukken moeten gestuurd worden 
naar Jeanine Wessels, Max-Planck-Institut für Psycholin
guist, Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen. 43 



dacht worden aan verworven vaardigheden. 
Een kritieke taak voor het kind dat zich een taal 
moet eigen maken, is een onderscheid aan te 
brengen tussen talige geluiden en andere gelui
den die aanwezig zijn in de acoustische omge
ving. O p dit moment is er weinig bekend over 
hoe het jonge kind de identiteit ontdekt van uitin
gen behorend tot eenzelfde taal ten opzichte 
van een andere taal. Een recentelijk onderzoek 
van Mehier en collega's (1988) toont aan dat 
vier dagen oude zuigelingen reeds in staat zijn 
uitingen behorend tot de moedertaal, te onder
scheiden van een andere taal. Prosodische ken
merken in de moedertaal zouden hiervoor veran
twoordelijk zijn (zie ook Kemler Nelson e.a. 
1989, Fernald, 1 9 8 1 , Hirsch-Pasek e.a., 
1987, enjusczyk, in press). 
Volgens de taaiverwervingstheorie van Gleitman 
en Wanner (1982) leren kinderen de woordvor
men van een taal allereerst op basis van hun 
acoustisch-fonetische kenmerken. Evidentie hier
voor vinden we o.a. bij Friederici (1983a), 
waar kinderen van vijf jaar oud voorkeur hebben 
voor die elementen in de taal die beklemtoond 
zijn, de betekenisdragende elementen in een 
taal. 

Ook in de taaiproductie zien we, dat acoustisch-
fonetische kenmerken, zoals klemtoon, als eerste 
door het kind actief gebruikt worden. Het be
klemtoonde deel van een element wordt uitge
sproken, bijvoorbeeld / f a n t / voor /o l i fant / . 
Klemtoon, als acoustisch-fonetische parameter, 
zou een belangrijke rol kunnen spelen in het 
identificatieproces van linguïstische eenheden. 

Veel onderzoeken van de laatste jaren hebben 
aangetoond, dat pasgeborenen in staat zijn, fo
netische contrasten als stemhebbendheid, plaats 
en wijze van articulatie van consonanten, klinker-
kwaliteit in geïsoleerd aangeboden lettergrepen 
etc. te onderscheiden. Ook onafhankelijk van 
spreker en intonatie kunnen geïsoleerde lettergre
pen door een pasgeborene gecategoriseerd 
worden. 

Ons onderzoek splitst zich toe op de vraag, hoe 
spraakeenheden binnen het spraakcontinuüm 
geïdentificeerd worden; het segmentatieproces. 
Hoe moeilijk deze opdracht is voor een prelin-
guïstisch kind om een continue acoustische ge
luidsstroom in discrete, linguïstische eenheden in 
te delen, wordt in figuur l a en 1b weergege
ven. 

Het spraaksignaal kent weinig scherpe overgan
gen en is een proces dat zich in de tijd afspeelt. 
Woorden worden op verschillende manieren ge
realiseerd; vergelijk het spraaksignaal [bloemen] 
in de zin / d e bloemen bloeien/met het element 

44 [bloemen] in de zin /met bloemen op reis/. 

Figuur 1: Segmentatie in het auditieve domein; spraak-
elementen in context. 
De elementen/bloemen/die in verschillende contexten 
voorkomen, vertonen weinig tot geen overeenkomsten. 

Deze woorden vertonen, acoustisch gezien, wei
nig overeenkomst. Toch hebben volwassen luiste
raars weinig moeite om hetzelfde woord te her
kennen. Hoe lost de jonge taalgebruiker dit 
probleem op? Welke aanwijzingen in het acous
tische signaal worden door de pasgeborene ge
bruikt om tot een correcte segmentatie van 
spraakgeluiden te komen? Segmentatieprocessen 
spelen een kritieke rol in de postnatale ontwikke
ling van cognitieve structuren. De wijze waarop 
dit proces zich ontwikkelt en hoe vroeg in de ont
wikkeling dit proces zich ontvouwt, is het centra
le thema van dit zes jaar durende onderzoeks
project. 

Experiment 1 

In samenwerking met P. Jusczyk, Universiteit van 
Oregon (USA), zijn we begonnen met een expe
riment waarin de gevoeligheid voor fonetische 
en fonotactische verschillen tussen talen van kin
deren van 6 en 9 maanden oud onderzocht 
wordt, te weten de Nederlandse versus de Ame-
rikaanse-Engelse taal. 
De leeftijdsgroepen van 6 en 9 maanden zijn 
wetenschappelijk gezien erg interessant, omdat 
men aanneemt dat juist tussen deze leeftijdsgroe
pen verschillen in ontwikkelingsverloop tot uitdruk
king komen. De spraakperceptie-capaciteiten 
van kinderen in het eerste levensjaar ontwikkelen 
zich van een zeer algemeen naar een steeds 
specifieker wordend proces. In het beginstadium 
van de ontwikkeling moet het perceptuele sys-



teem voldoende algemeen van aard zijn om het 
kind in de gelegenheid te stellen de geluidsstruc
tuur van de natuurlijke talen te leren kennen. Het 
eindpunt van dit ontwikkelingsproces is, dat het 
individu in staat is op efficiënte wijze uitingen in 
de moedertaal te segmenteren en te herkennen. 
Bij het experimenteel aanbieden van twee ver
schillende talen moet ervoor gezorgd worden, 
dat eenzelfde spreker de uitingen in beide talen 
produceert. Gekozen is voor een spreker met als 
moedertaal Nederlandse taal en die de Ameri-
kaans-Engelse taal zeer goed beheerst. De woor
den zijn opgenomen en gepresenteerd aan 6 en 
9 maanden oude Amerikaanse en Nederlandse 
babies om te zien of ze de talen van elkaar kun
nen onderscheiden. 

Methode 

Proefpersonen 

Per leeftijdsgroep deden vierentwintig proefperso
nen mee. De gemiddelde leeftija van de 6 
maanden oude babies is voor de Nederlandse 
groep 6,5 en voor de Amerikaanse groep 6,0 
maanden oud. De spreiding is respectievelijk 
5,9 tot 6,8 maanden en 5,7 tot 7,0 maanden. 
Voor de 9 maanden oude babies geldt een ge
middelde leeftijd van 9,4 (Nederlandse groep) 
en 9,0 maanden (Amerikaanse groep). De sprei
ding is respectievelijk 8,9 tot 10,0 en 8,7 tot 
9,6 maanden. 
Alle Nederlandse kinderen komen uit Nijmegen 
of omgeving en worden grootgebracht door ou
ders/verzorgers die de Nederlandse taal als 
moeder- en spreektaal hebben. 
Verkoudheden tijdens de experimentele sessie als 
ook rusteloosheid, slaperigheid of vermoeidheid, 
huilen, ongeïnteresseerdheid, werden gerekend 
tot de uitvalscriteria. Hieronder vielen ook de 
hardware-problemen en enkele incidentele expe
rimentele fouten. 
De groep van 6 maanden oude Nederlandse 
babies kende een uitvalpercentage van 26%, 
de 9 maanden oude groep van 29%. De Ameri
kaanse kinderen komen uit Eugene (Oregon) en 
omgeving met Amerikaans-Engels sprekende ou
ders. Hierbij werd een 8% uitval geconstateerd 
bij 6 maanden en 14,2% bij de 9 maanden 
oude babies. 

Stimuli 

1. Materiaal-preparatie 
De geselecteerde woorden zijn door een vrou
welijke stem in de Nederlandse en Engelse taal 
ingesproken. Met behulp van een VAX-750 com
puter werden de woorden vervolgens gedigitali
seerd met een samplingfrequentie van 10kHz en 

zodanig gemanipuleerd dat er 16 woordenlijs
ten, met elk 15 woorden, voor beide talen ont
stonden die in lengte met elkaar overeenstem
men: de gemiddelde lengte van de 16 Engelse 
woordenlijsten is 28,05 seconden versus 28 ,28 
seconden voor de Nederlandse woordenlijsten. 
Er is een pauze tussen de woorden van 1 2 5 0 
ms. De woorden zijn zeer laag frequent en heb
ben 2 syllaben (10 items) of 3 syllaben (5 items 
of woorden). 

2. Materiaal-selectie 
De woorden zijn geselecteerd op grond van fo
nemen die uniek zijn voor de betreffende taal, 
bv. de / T H / voor het Amerikaans-Engels en de 
/ G / voor het Nederlands. Naast fonetische res
tricties is ook gelet op fonotactische beperkingen 
binnen een taal, bv. het begincluster / K N / voor 
het Nederlands versus de combinatie / D j U / 
voor het Amerikaans-Engels. 

In tabel 1 zien we een voorbeeld van een Ne
derlandse en Amerikaans-Engelse woordenlijst. 
De woordenlijsten werden gerandomiseerd aan
geboden. De eerste 8 werden gebruikt als oefe
ning, de daaropvolgende 1 2 woordenlijsten gol
den als test-items. 

Tabel 1: Stimulilijst Experiment 1 

Exp. 1 : Fone 

2 Syll. 
woorden 

3 Syll. 
woorden 

ische & Fonotactisc 

Nederlandse lijst 

bestuur 
beleg 
wrange 
schrijlings 
nevel 
Aspect 
portie 
abstract 
verbond 

algemeen 
wiegelen 
strompelen 
obstructie 
pragmatisch 

he Restricties 

Engelse lijst 

value 
justice 

hggie 
thermal 
tarry 
ardent 
nation 
chapter 
mention 

judicious 
enable 
fumigate 
implosion 
excapade 

Hoofdwendtechniek 

Deze methode is uitermate geschikt voor kinde
ren vanaf 4,5 maand tot ongeveer 10-11 maan
den. Enerzijds zijn de nekspieren en het coördi
natievermogen van het kind voldoende 
ontwikkeld voor een wisselende hoofdbeweging 
naar links of rechts, in de richting van een visueel 
attractief object. Aan de andere kant is de moto
riek beperkt tot het zitten, waardoor de baby 45 



voor de duur van 8 tot 10 minuten rustig op de 
schoot van de ouder blijft zitten. 
Het kind, zittend op de schoot van de ouder, be
vindt zich in het midden van een ruimte die aan 
drie kanten met hardboard panelen is afge
schermd (de achterzijde is vrij gelaten). In net 
middenpaneel is een groen licht bevestigd op 
ooghoogte van het kind. Een rood licht en luid
spreker zijn bevestigd, tevens op ooghoogte, op 
de beide andere panelen, 78° links en rechts 
van het kind, kijkend naar het midden van het 
centrale paneel (zie figuur 2). —*• 
Een videorecorder boven het centrale paneel re
gistreert de hoofdbewegingen van het kind. De 
experimentator achter het centrale paneel volgt 
deze bewegingen via een monitor en bedient te 
gelijkertijd de nermac-pc, de computer die het 
experimentele programma bestuurt en zorgt voor 
automatische verwerking van de gegevens, te 
weten de richting van de hoofdbeweging en de 
tijd dat het kind in die richting kijkt, de 
oriëntatietijd. 

Procedure 

Elk kind hoort de woordenlijsten door een luid
spreker aan de linker-, dan weer de rechterkant. 
De helft van de kinderen krijgt de Amerikaans-
Engelse woordenlijsten links aangeboden en de 
Nederlandse aan de rechterkant; de andere helft 
krijgt de aanbiedingen andersom. 
Voorkeuren worden gemeten door de duur van 
de hoofdbewegingen richting naar de twee luid
sprekers te berekenen over een twaalftal test-
aanbiedingen. De twaalf test-items worden voor
afgegaan door 8 oefen woorden lijsten om de ba-
bies kennis te laten maken met de positie van de 
twee verschillende stimuli-presentafies. 
Elke aanbieding begint met het knipperen van 
het groene licht, zodat de aandacht van het kind 
naar het midden getrokken wordt. Als het kind 
zich keert naar het centrale lichtpunt, zorgt de ex
perimentator ervoor dat het groene licht gedoofd 
wordt en dat één ven de rode lichten onder de 
luidsprekers, rechts of links van het kind, aan 
gaat. 

O p het moment dat het kind een hoofdbeweging 
in de richting van het rode licht maakt, start de 
aanbieding van de auditieve stimulus en begint 
een tijdmeter te lopen. Als het kind binnen de 
time-out van 2 seconden wegkijkt en weer terug
kijkt, wordt deze tijd afgetrokken van de totale 
oriëntatietijd. Het acoustische signaal gaat onon
derbroken door en wordt pas afgebroken als de 
time-out bereikt is. 

De experimentator is naïef met betrekking tot 
welke taal aan welke zijde/kant aangeboden 
wordt. Zowel de experimentator als de ouder 

4 6 dragen koptelefoons, waarover afwisselend 

Figuur 2 - Hoofdwendmethode 

woorden in beide talen te horen zijn. Hierdoor 
wordt voorkomen dat zij de acoustische stimuli 
horen. 

Resulraten 

De testgegevens van 24 kinderen per leeftijds
groep en nationaliteit zijn geanalyseerd en met 
elkaar vergeleken. 
Bij de 6 maanden oude babies zien we bij de 
Amerikaanse kinderen noch bij de Nederlandse 
kinderen een voorkeur in oriëntatietijd voor één 
van de talen. Een t-test voor ongecorreleerde ge
middelden toont een niet significant effect (zie 
tabel 2). 

Bij de 9 maanden oude baby's zien we 
bij de Amerikaanse kinderen een significant ef
fect (t(23) = 13.28, p<.001). De gemiddelde 
oriëntatietijd voor de Amerikaans-Engels woor
denlijsten is gemiddeld 3.65 sec. langer. Tevens 
zien we dat 22 van de 24 kinderen het Engels 
prefereren boven het Nederlands. 
De Nederlandse kinderen van 9 maanden daar
entegen tonen geen voorkeur voor de moeder
taal-uitingen; de gemiddelde oriëntatietijd is 
3.39 sec. en 3.46 sec. voor de Nederlandse 
versus de Engelse woordenlijsten (1 3 van de 24 
kinderen tonen een voorkeur voor het Neder
lands). (Zie figuren 3 en 4.) 

Discussie 

De resultaten van de Amerikaanse groep onder
steunen de hypothese, dat vroege spraakpercep-
tiemechanismen het product zijn van algemene 
processen van het menselijke auditieve systeem 
en zich ontwikkelen en verfijnen tot specifieke 
mechanismen, gevormd door de aard van de fo-
nemische categorieën van de taal die geleerd 
wordt. 



Gemiddelde Oriëntatietijden 

Nederlands 

Ned. kinderen: 
Am: 

Ned. kinderen: 
Am: 

6 maanden oud 

9 maanden oud 

4.67 sec. 
9.14 sec. 

3.39 sec. 
5.03 sec. 

Engels 

4.53 sec. 
9.39 sec. 

3.46 sec. 
8.93 sec. 

(t[23] = 0.11) 
(t[23] = 0.37) 

(t[23] = 0.13) 
(t[23]= 13.28) 

Ned. groep: bi 
Am. groep: bi 
Ned. groep: bi 
Am. groep: bi 

6 mnd., 1 3 van 24 kinderen luisteren langer naar het Nederlands 
6 mnd., 1 3 van 24 kinderen luisteren langer naar het Engels 
9 mnd.! 1 3 van 24 kinderen luisteren langer naar het Nederlands 
9 mnd.| 1 3 van 24 kinderen luisteren langer naar het Engels 

Tabel 2: Resultaten Experiment 1: Nederlands vs Engelse woorden 

Hoe verklaren we echter de resultaten van de 
Nederlandse kinderen? Specialiseert het spraak-

Exp. 1: Fonetische en fonotactische restricties 
Tijdsduur 

in sec. 
11 H 

10-

9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -

3 -

6 maanden 

^ ^ 9 maanden 

^ s ^ 
*^ 

I 1 
1 1 

Nederlands Engels 

Figuur 3: Resultaten Amerikaanse kinderen 6 en 9 
maanden: Exp. 1 

Exp. 1: Fonetische en fonotactische restricties 

Tijdsduur 
in sec. 

11 
10 - -
9 - -

7 -
6 
5 
4 
3 

-»6 maanden 
-• 9 maanden 

Nede Engels 

Figuur 4: Resultaten Nederlandse kinderen 6 en 9 
maanden: Exp. 1 

perceptiesysteem zich pas in een later stadium? 
Een aantal kinderen van 1 1 maanden is getest, 
maar ook op deze leeftijd werd geen voorkeur 
voor de moedertaal gevonden; een indicatie dat 
een verklaring niet moet worden gezocht in een 
vertraagd ontwikkelingsstadium. Meer voor de 
hand liggend is de mogelijkheid dat de foneti
sche en fonotactische contrasten wel waargeno
men worden, maar niet leiden tot een preferen
tie. Alvorens deze mogelijkheid te onderzoeken, 
is gekeken in hoeverre procedurele verschillen 
tussen beide onderzoekscentra de oorzaak zijn 
van de gevonden afwijkende onderzoeksresulta
ten. 

Opvallend zijn de beduidend langere oriëntatie 
tijden van de Amerikaanse kinderen in vergelij
king met de Nederlandse kinderen. De gemid
delde tijden zijn ongeveer 5 tot 6 sec. langer. 
Afwezigheid van preferenties kan het directe ge
volg zijn van korte luistertijden. Door langer naar 
spraakstimuli te luisteren, kan een preferentie ont
wikkeld worden. Een gemiddelde oriëntatietijd 
van 3,5 sec. zou simpelweg te kort kunnen zijn. 
De woorden in de lijsten duren ongeveer 700-
9 0 0 ms. Dit betekent dat bij een gemiddelde 
oriëntatietijd van 3,5 sec. het kind slechts 2 sec. 
spraak te noren krijgt (oriëntatietijd minus 2 pau
zes van 1 250 ms). 

Bij navraag bleek het verschil in oriëntatietijd 
voort te komen uit een door de experimentatoren 
gehanteerd beoordelingscriterium van een hoofd
wending. In Amerika werd reeds bij een linker-
of rechter hoofdbeweging van 30° het spraak
signaal aangeboden, terwijl in Nijmegen het 
kind de volledige 78° draaibeweging moet 
maken. Belangrijker is echter het beslissingsmo
ment waarop net kind wegkijkt. In Nijmegen be
gint de time-out meter te lopen onmiddellijk 
nadat het kind wegkijkt van het licht. In Amerika 4 7 



echter is het kind een beweging toegestaan van 
43° rondom het lichtpunt. De time-out meter zal 
derhalve op een veel later moment starten, zodat 
het Amerikaanse kind per definitie langer de au
ditieve stimulus te horen krijgt. 
O p grond van deze interpretatieverschillen is een 
tweede experiment uitgevoerd, waarbij het 30° 
hoofdbewegingscriterium ook bij de Nederland
se kinderen ingevoerd is. 

Experiment 2 

Bij dit tweede experiment zijn alleen de fonotacti-
scne restricties gehandhaafd. De belangrijkste 
reden voor het weghalen van de fonetische ver
schillen tussen beide talen is gelegen in het feit, 
dat onderzoekingen van de laatste jaren onom
stotelijk hebben aangetoond dat jonge, prelin-
guïstische kinderen zonder problemen fonetische 
contrasten tussen talen en binnen een taal kun
nen discrimineren. Weinig is echter bekend over 
fonotactische structuren, de toegestane opeenvol
ging van consonanten binnen een taal.In dit 
tweede experiment ligt het accent op de taalspe
cifieke fonotactische informatie en gekeken wordt 
of 9 maanden oude babies reeds gevoelig zijn 
voor deze taalspecifieke foneemclusters. 

Methode 

Proefpersonen 

Vierentwintig proefpersonen van 9 maanden oud 
deden aan dit onderzoek mee. De gemiddelde 
leeftijd voor de Nederlandse groep kinderen is 
9,3 (spreiding 8,9 tot 10,0 maanden). Alle Ne
derlandse kinderen komen uit Nijmegen of om
geving en komen uit Nederlands sprekende ge
zinnen (zie experiment 1). Het uitvalpercentage 
bedroeg 25%. 
Voor de Amerikaanse groep kinderen is de ge
middelde leeftijd 9 ,0 maanden (spreiding 8,4 
tot 9,3 maanden) met een uitvalpercentage van 
8%. 

Stimuli 

In dit experiment zijn alleen de woorden die vol
doen aan fonotactische restricties gehandhaafd 
(zie tabel 3). 

Deze restricties komen voor in aanvangspositie, 
bijv. / k n / voor het Nederlands versus / d j u / 
voor het Amerikaans-Engels; middenpositie bijv. 
/ k j / vs. respectievelijk / t s j / en eindpositie bijv. 
/ f s t / vs. / s j / . 
De gemiddelde lengte van de lijsten is voor het 
Nederlands 21 ,02 en voor het Engels 21 ,34 

4 8 sec. Gezien de gemiddelde oriëntatietijd van de 

Tabel 3: Stimulilijst Experiment 2 

Exp. 

woord 
begin 

woord 
midden 

woord 
einde 

2: Fonotactisch 

Nederlandse 

knevel 
zwakke 
vlammend 
knots 
psalm 

kalmpjes 
vinkjes 
beknelling 
campagnes 
beknopt 

toekomst 
hulde 
angst 
akte 
jongst 

e restricties 

lijst Engelse lijst 

astounded 
cubic 
funest 
news 
buick 

pitches 
acute 
ademption 
conception 
option 

snowed 
slave 
jaws 
nubbub 
smog 

babies (± 10 seconden) is gekozen voor kortere 
woordenlijsten; 1 2 in plaats van 15 woorden. 

Hoofdwendtechniek 

Zie experiment 1 . 

Procedure 

Zie experiment 1. 

Resultaten 

De onderzoeksgegevens van de Amerikaanse, 9 
maanden oude babies, weerspiegelen de resul
taten van experiment 1. 
De gemiddelde oriëntatietijd is 8,93 sec. voor 
het Engels en 6 ,44 sec. voor het Nederlands 
(t(23) = 4 .609 , p<.001). De gemiddelde leef
tijd is 9,0 maanden (spreiding 8,4 tot 9,3) en 
het uitvalpercentage is 8%. Twintig van de 24 
kinderen hebben een voorkeur voor de Engelse 
stimuli (zie tabel 4). 
De resultaten van de Nederlandse babies geven 
ook eenzelfde, niet-significant effect te zien als in 
experiment 1 (t(23) - 0.17). 
De gemiddelde oriëntatietijd is 7,51 sec. (Ne
derlands) en 6 ,37 sec. (Engels). De gemiddelde 
leeftijd is 9,3 (spreiding 8,9 tot 10,0 maanden) 
en 15 van de 24 kinderen prefereren het Neder
lands. In figuur 5 worden de resultaten van 
beide groepen in een grafiek weergegeven. 

Discussie 

De resultaten van de Amerikaanse kinderen zijn 
in overeenstemming met de hypothese, dat de 



Gemiddelde Oriëntatietijden 

Nederlands Engels 

Ned. kinderen: 7.51 sec. 6.37 sec. «231-0.181 
Am- 9 maanden oud 6.44 sec. 8.67 sec. (t[23] = 4 . 6 l | 

p .001 

Ned. groep: 1 5 van 24 kinderen luisteren langer naar het Nederlands 
Am. groep: 20 van 24 kinderen luisteren langer naar het Engels 

Tabel 4: Resultaten Experiment 2: Nederlands vs Engelse fonotactische verschillen 

spraakperceptiecapaciteiten van pasgeborenen 
zich van globale naar taalspecifieke mechanis
men ontwikkelen. De gegevens van de Neder
landse kinderen zijn hier echter mee in strijd. On
danks de invoering van een ruimer be
oordelingscriterium, waardoor de gemiddelde 

Exp. 1: Fonotactische restricties 

Tijdsduur 

in sec. 
11 -, 

10 -
9 -
8 -
7 -

6 -

5 
4 -
3 -

Amerikaanse kinderen 

^ ^ 
*P><C__ 

Nederlandse kinderen 

1 | 
1 1 

Nederlands Engels 

Figuur 5: Resultaten Engelse en Nederlandse kinderen 
9 maanden 

oriëntatietijd ongeveer 3 tot 4 sec. langer wordt, 
ontwikkelt zich geen preferentie. Waarom gedra
gen de Nederlandse 9 maanden oude babies 
zich zo anders dan hun Amerikaanse collega's? 

Algemene discussie 

Beide experimenten tonen aan dat jonge kinde
ren van 9 maanden oud uitingen prefereren die 
behoren tot de moedertaal boven uitingen in een 
vreemde taal. Ook bij de Nederlandse kinderen 
zien we een (niet-significante) trend in de richting 
van een preferentie voor de moedertaal. De 
vraag blijft onbeantwoord waarom er geen uit
gesproken voorkeur voor de moedertaal naar 
voren komt. 
Het onderzoek van Mehler e.a. (1988) kan hier
op indirect een antwoord geven. Uit zijn studie 

blijkt dat pasgeborenen van 4 dagen oud reeds 
hun moedertaal van een onbekende taal onder
scheiden. Ook blijkt dat er enige mate van 'fami
liarity', blootstelling aan een taal, moet zijn voor
dat discriminatie mogelijk is. Een korte periode 
van 4 dagen postnatale ervaring is reeds vol
doende om met een taal bekend ('familiar'] te 
raken. Franse kinderen discrimineren niet tussen 
de Engelse en Russische taal op basis van 'non-
familiarity' met beide talen. Twee aspecten uit dit 
onderzoek zijn hierbij van belang. Ten eerste het 
'familiarity'-aspect. Het is zeer voor de hand lig
gend dat het Nederlands voor Amerikaanse kin
deren 'unfamiliar' is, terwijl de Engelse taal voor 
Nederlandse kinderen als 'familiar' beschouwd 
kan worden. Posthoc schriftelijke interviews met 
de Nederlandse ouders ondersteunen deze as
sumptie; gemiddeld wordt ongeveer 1,5 uur per 
dag naar Engelse radio of TV-programma's gelui
sterd. De bekendheid van de Engelse taal zou 
de oorzaak kunnen zijn dat er geen preferentie 
ontwikkeld wordt. 

Het tweede aspect kan, in samenhang met het 
'familiarity' verschijnsel, eveneens een rol spelen. 
In Mehler's onderzoek vindt discriminatie plaats 
tussen talen die als 'stress-timed' en 'syllable-
timed' gekarakteriseerd worden, met elkaar ver
geleken. 'Stress-timed' talen (bv. Russisch, Engels, 
Nederlands) zijn talen waarbij de tijd tussen be
klemtoonde syllabel ongeveer constant is, in te
genstelling tot 'syllable-timed' talen (bv. Frans, Ita
liaans), waarbij elke syllabe eenzelfde duur 
heeft. In onze experimenten behoren beide talen 
tot de 'stress-timed'-groep, waardoor discrimina
tie bemoeilijkt wordt. Dit geldt natuurlijk voor 
beide groepen kinderen. Maar bekendheid met 
de Engelse taal kan ervoor zorgen, dat op basis 
van een structureel kenmerk, zoals de factor 
'stress-timed', uitingen gegroepeerd worden, in 
tegenstelling tot gediscrimineerd worden. Om 
deze hypothese te toetsen, wordt op dit moment 
een aantal experimenten in Eugene en Nijmegen 
uitgevoerd, waarbij de Franse en de Chinese 4 9 



taal als var iabelen ingevoerd z i jn ; met andere 
w o o r d e n , onderzocht wo rd t of 'stress'- versus 'syl-
lable-timed'-talen, evenals ' tonal ' versus 'non-
tonal ' talen, als belangr i jke parameters bi j d e 
taalverwerking van prelinguïstische kinderen be
schouwd moeten w o r d e n d ie g roepen talen van 
elkaar onderscheiden. 
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Inleiding 

Met het doorknippen van de navelstreng ontstaat 
een fysieke scheiding tussen moeder en kind. 
Deze scheiding maakt het mogelijk het kind als 
individu te bestuderen. Maar normen voor de 
groei van baby's veronderstellen impliciet dat de 
moeders zich aan voedingsadviezen houden. 
In de communicatie-ontwikkeling is dat niet an
ders. De baby spreekt niet vanzelf, maar zal het 
van een volwassene moeten leren. "Praat maar 
tegen de baby, ook al begrijpt die je nog niet" 
kent een tegenhanger, dat je ook teveel tegen 
het kind kunt praten, de baby geen kans krijgt er 
tussen te komen. 

Om de afstand, die na de geboorte is ontstaan, 
te overbruggen, zullen moeder en kind gebruik 
maken van oog en oor en allerlei (spreek)be-
wegingen. Willen bewegingen betekenis gaan 
krijgen, dan zullen ze op de een of andere ma
nier aan bepaalde eisen moeten voldoen. Daar
bij kunnen we denken aan de coördinatie van 
verschillende bewegingen (wijzen op en kijken 
naar het voorwerp), maar de bewegingen zullen 
ook door de (gespreks)partner moeten worden 
waargenomen. 
Verkoudheden van de baby's en in samenhang 
daarmee een wisselende gehoorsfunctie worden 
wel genoemd als verklaring voor een achter
stand in de spraakontwikkeling. Anderzijds 
wordt gezegd dat na ziekte een baby een ont-
wikkelingsspurt doormaakt. 
In deze bijdrage wordt nader ingegaan op psy
chomotorische ontwikkelingen, geluidsproducties 
en het optreden van ziektes bij schisis- en norma
le baby's in de eerste twee levensjaren. 

Onderzoek communicatie-ontwikkeling 

In oktober 1984 zijn we gestart met een inten
sief onderzoek naar de (spraak)communicatie-
ontwikkeling in de eerste twee levensjaren van 
normale en van schisiskinderen. (Een project ge
subsidieerd door het Praeventiefonds met als 
mede-uitvoerder drs. K. Jansonius-Schultheiss met 
name voor het gedeelte dat de schisiskinderen 
betreft.) 
Schisiskinderen zijn kinderen die geboren wor

den met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. 
In het project werken we samen met de twee 
Amsterdamse academische ziekenhuizen en met 
schisisteams in Noord-Holland. 
Bij schisiskinderen wordt een spraak-taal achter
stand gesignaleerd, welke niet lijkt samen te han
gen met de ernst van de organische afwijking. 
Zo kan de spraak van een kind met een brede 
dubbelzijdige spleet verstaanbaarder zijn dan 
de spraak van een kind met alléén een gehemel
tespleet. 

Sinds een jaar of vijf worden bij schisiskinderen 
'gehemelteplaatjes' aangemeten. Het plaatje, 
een van soepel plastic gemaakt gebitje zonder 
tanden, is eigenlijk een orthodontisch hulpmiddel 
om onder andere de kaakgroei te beïnvloeden. 
Vanuit logopedisch oogpunt heeft het plaatje te
vens het effect dat de proporties in de mondholte 
normaler worden. Het ligt dan ook voor de hand 
te veronderstellen, dat de spreekmotoriek bij schi
siskinderen door het plaatje gunstig kan worden 
beïnvloed. De invloed van net plaatje op de 
spraakontwikkeling van schisiskinderen is dan 
ook een van de vragen in het onderzoek. 
Een kind leert echter spreken in interactie met 
een volwassene. Vandaar dat in ons onderzoek 
een groot deel 'directe observatie van de moe
der-kind interactie' is opgenomen. 
In de thuissituatie hebben we niet-gestructureerde 
spel- en voedingsmomenten op video vastgelegd 
met behulp van twee camera's en een beeldmi
xer. Bij heel jonge kinderen was de situatie mee
stal zo, dat moeder en kind tegenover elkaar 
zaten of dat het kind op de arm van de moeder 
zat. Later werd de situatie meer parallel, naast el
kaar plaatjes kijken of met een voorwerp spelen. 
Wanneer het kind zich door de ruimte gaat 
voortbewegen, is toch geprobeerd moeder en 
kind zoveel mogelijk in beeld te houden. 

Dataverzameling 

In ons onderzoek doen 6 normale en 1 2 schisis
kinderen en hun ouders mee. 
De video-opnamen zijn kort na de geboorte van 
de baby gestart, wanneer de moeder had aan
gegeven dat ze dat al wel kon hebben. Bij schi- 51 



siskinderen lag dat moment wat later dan bij de 
normale baby's. Drie van de normale baby's zijn 
gedurende het eerste jaar om de 14 dagen en 
in het tweede jaar om de 4 weken met de video 
opgenomen. De andere 15 kinderen zijn gedu
rende de twee eerste levensjaren 4-wekelijks op
genomen. In totaal zijn er in de thuissituatie dus 
ongeveer 5 0 0 opnamen van 20 minuten ge
maakt. 

Behalve deze directe observaties zijn er andere 
gegevens verzameld, waarvan we het idee had
den, dat ze van belang waren bij het interprete
ren van de resultaten van ons onderzoek. 
O p medisch gebied hebben we bij de selectie 
van de moeder-kind paren criteria gesteld met 
betrekking tot zwangerschap en geboortever
loop. De kinderen in het onderzoek behoren niet 
tot een risicogroep, dus geen complicaties in de 
zwangerschap of bij de geboorte. De normale 
kinderen hebben 'niets', de schisiskinderen dus 
'alleen een schisis'. Van deze kinderen is bijge
houden wanneer en hoe de operaties zijn vér-
richt, alsmede de aanpassingen van het plaatje, 
wat ongeveer één keer per zes weken plaats
vond. 

De kinderen werden driemaal door een kinder
arts onderzocht (0, 12 en 24 maanden) en 
tweemaal door een keel-, neus- en oorarts op de 
leeftijden van 8 en 14 maanden. Dit alles naast 
de gebruikelijke bezoeken aan consultatiebure
aus en het schisisteam. Verder hebben de ouders 
ziektelijsten bijgehouden. De aard van de ziekte, 
de ernst, het begin en de duur ervan zijn hierop 
tot op de dag aangegeven. Het doorkomen van 
tanden is eveneens aangegeven. 

O p psycho-sociaal vlak zijn er door de ouders 
vragenlijsten ingevuld met betrekking tot het tem
perament, de psycho-motorische ontwikkeling en 
nieuw-gehoorde geluiden van het kind. Er is g e 
vraagd naar de opvoedingsstijl van de ouders, 
het verloop van de dagelijkse verzorging en voe
dingspatronen. 
Rond de 1 2e en de 24e maand is het mentale 
gedeelte van de Bayley-test afgenomen. 
Spraak-taal gegevens zijn verzameld door het uit
werken van de videobanden en door een articu
latie-onderzoek in de 1 2e en de 24e maand, 
op video vastgelegd in een ziekenhuissituatie. 

Transcriptie van videobanden 

W e gaan ervan uit dat moeders een soort 'baby-
school' hebben met een veelal onbewust 
'schoolleerplan'. W e zijn dan ook op zoek naar 
de systematiek (of juist het ontbreken ervan) in de 
ontwikkeling van de communicatie tussen moe-
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ook zijn, het gaat er bij het leren spreken in 
ieder geval om, dat het kind leert bepaalde be
wegingen te coördineren. 
Bewegingen met het spreekapparaat, de adem
haling, het stemgeven en het articuleren, veroor
zaken geluiden en mondbeelden, die door de 
gesprekspartner kunnen worden geïnterpreteerd. 
En dat doen moeders, terwijl ze daarbij ook ge
bruik maken van andere bewegingen van net 
kind, zoals veranderingen in de blikrichting en 
mimiekveranderingen. 

De bewegingen die een mens kan maken, heb
ben we min of meer gegroepeerd naar bepaal
de gebieden, kanalen in onze terminologie. Bin
nen één bepaald kanaal kunnen dan weer 
verschillende bewegingen voorkomen, welke met 
een code kunnen worden aangegeven. 
Voor moeder en kind samen hebben we zo een 
'gedragswoordenboek' opgesteld met ongeveer 
200 codes, verdeeld over 16 kanalen. Het 
spraakproductie-kanaal heeft natuurlijk veel ge
wicht gekregen met ongeveer 5 0 verschillende 
codes voor moeder- en kinduitingen. 
Behalve de aard van een beweging is natuurlijk 
in communicatie ook de timing van belang, met 
in ieder geval twee aspecten daarin. Zo is het 
moment waarop een beweging begint of eindigt 
belangrijk, maar ook de duur van de beweging 
zelf. Momenten waarop er 'niets' (zichtbaars) 
verandert, kunnen zelfs heel belangrijk zijn. 
Onze transcriptie van een videoband resulteert in 
een soort notenbalk, waarbij per balk [= kanaal) 
wordt aangegeven welke beweging (code) op 
een bepaald moment inzet en hoe hng die be
weging duurt. 

In onderstaand overzicht zijn de kanalen voor 
moeder en kind weergegeven, alsmede een ver
zonnen bewegingen-partituur. W e zullen deze 
van boven naar onder (kanalen moeder en kind) 
en van links naar rechts (in de tijd) even doorlo
pen. 
De moeder zegt (mspraak) 'neeeej', ze heeft 
even naar iemand in de kamer gekeken (myisu-
eel: persoon) en kijkt dan vervolgens naar het ge
zicht (aankijken) en de handen (ledematen) van 
de baby en dan naar een voorwerp. 
Haar mimiek (mmimiek) is eerst neutraal, dan 
fronst ze, weer neutraal gevolgd door glimla
chen . 

Met haar hand (marm-hand) roakt ze iets. 
Haar hoofd (mhoofd) maakt een beweging in 
het horizontale vlak (neee-beweging). 
Ze blijft stil zitten (mlijf, geen code) en wordt 
door de baby aangeraakt (mtactiel) en dat kan 
omdat moeder en baby binnen eikaars handbe
reik zijn (mnabijheid met daarin code 2). 

De baby lacht hoorbaar (kspraak, code voor 



lachen) en kijkt daarbij (kvisueel) naar iemand in 
de kamer (persoon) nadat eerst naar het voor
werp is gekeken en naar het gezicht van de 
moeder (aankijken). 
Als de baby lacht, is dat ook in de mimiek (kmi-
miek) te zien, want die verandert van neutraal 
naar glimlachen. 
Het kind is bezig met twee handen (karm-hand) 
een voorwerp te mmanipuleren en laat dat ver
volgens los. 
Het kind beweegt het hoofd (khoofd) in het verti
cale vlak (^a-beweging), wijkt met het lichaam 
(klijf) even terug (r), buigt de benen (kbeen-
bewegingen), terwijl de moeder even de hand 
(en) van de baby aanraakt bij het pakken van 
het voorwerp (ktactiel: ledematen). 
Een ervaren partituurlezer kan zich deze situatie 
van moeder en kind goed voorstellen. Verbieden 
en fronsen hebben op de baby het lach-effect, 
waarna de moeder zich ook niet meer 'goed 
kan houden'. Gelukkig laat de baby het ge
wraakte voorwerp wel Tos. 
In ons onderzoek willen we in dergelijke noten
balken voor moeder-kind interactie patronen 
gaan herkennen, welke een bepaalde systema
tiek in de interactie weerspiegelen. Want 'nee'-
zeggen en fronsen moet toch op den duur wat 
sneller gevolgd worden door loslaten! 

Over het langdurige maken van de partituur wil 
ik kort zijn. 
Uit de videoband van 20 minuten wordt een ge
deelte van ongeveer 5 minuten met veel spraak-
uitingen geselecteerd. Van dat gedeelte worden 
de 16 Kanalen en de daarin voorkomende 
codes getranscribeerd. 
In ons onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
een recorder met searchknop. Met behulp van 
een hardware-software pakket, dat in het kader 
van dit project werd ontwikkeld, is het mogelijk 
de tijdsaanduiding (welke als een streepjescode 
op de band staat) in de computer in te lezen, 
zodra een toets voor een bepaalde code wordt 
ingedrukt. 
Het software-pakket 'herkent' alleen codes die in 
één bepaald kanaal gedefinieerd zijn, zodat de 
band 1 6 keer (voor ieder kanaal een keer) door
lopen moet worden. Dit heeft het voordeel, dat 
tijdens de analyse maar op een beperkte code-
set gelet hoeft te worden, zelfde letters voor 
codes in verschillende kanalen gebruikt kunnen 
worden en timing van codes in afzonderlijke ka
nalen meer door de opname bepaald worden 
dan door degene die transcribeert. Bij een code 
kan commentaar staan of de spraakuiting kan uit
geschreven worden. 
Doordat het beginmoment van de 16 losse kana
len precies vastgesteld wordt, kunnen de trans
cripties geordend worden naar oplopend tijdstip 

voor de totale partituur. Het is ook mogelijk bij
voorbeeld alleen de spraakuitingen naast elkaar 
te leggen, om bijvoorbeeld de iDeurtwisselingen 
te analyseren. 

Verwerking 

Aan deze transcripties zijn dus heel ingewikkel
de vragen te stellen. Zoals bijvoorbeeld deze: 
als de moeder naar het gezicht van de baby 
kijkt, hoe lang duurt het dan totdat de baby ook 
naar het gezicht van de moeder kijkt en wanneer 
gaat de moeder dan wat zeggen en knikt ze 
daarbij met het hoofd? Of: als de baby naar ie
mand in de kamer kijkt, gaat de moeder dan 
ook naar die persoon kijken en wat zegt ze 
dan? 
Systematiek hierin is belangrijk voor de ontwikke
ling van communicatie. 
Helaas zijn we nog niet zover, dat de computer 
het even voor ons doet. Het moet nog groten
deels handwerk zijn. Daarom is het verstandig 
de vragen simpeler te maken en toch een leuk 
antwoord te krijgen. En wat is simpeler dan tel
len. 
Een frequentieprogramma geeft al snel een over
zicht van het aantal keer dat een code in de 
transcriptie van 5 minuten voorkomt, de totale 
duur van de code en ook hoeveel procent van 
de 5 minuten transcriptie de code aangegeven 
is. 
Van alle transcripties is berekend hoeveel pro
cent van de tijd de moeder naar het gezicht van 
het kind kijkt en idem dito voor het kind. Ook is 
bekend hoeveel procent van de tijd moeder en 
kind tijdens de vijf minuten geluid maken, hoe 
lang ze hun gezicht in de plooi houden, enzo
voort, enzovoort. 

Resultaten 

Voor baby's die moeten leren spreken, is het kij
ken naar de moeder heel belangrijk. Zeker de 
eerste levensmaanden doen ze het ook veel. In 
het begin kan je zeggen, dat ze kijken hoe de 
moeder het doet. Later in de ontwikkeling wordt 
dat vooral kijken of ze het wel doet en dat zien 
ze meestal in één oogopslag. 
W e mogen dus verwachten dat iedere keer als 
een baby weer iets nieuws leert over het spre
ken, er een 'afkijk'-periode is, gevolgd door een 
'bekijk'-periode. De moeders moeten het hebben 
van de afkijkperioden voor hun instructies. Als de 
baby meer naar het gezicht kijkt, zal zij ook 
meer naar het gezicht van de baby kijken, terwijl 
ze toch al zo veel naar de baby kijkt. 
Voor wat betreft het geluid maken, mogen we 
verwachten, dat als de baby veel geluid maakt, 
de moeder wat stiller zal zijn. Omgekeerd, als 53 



de baby relatief wat stiller is, zal de moeder de 
conversatie invullen. 
Een ideale spraaklessituatie doet zich dus voor 
op het moment dat de baby naar het gezicht 
van de moeder kijkt en ook nog vrij stil is. De 
moeder heeft haar kans schoon. 

Voor vier moeder-kind paren zijn gemiddelde 
percentages berekend over de opnamen van 
twee jaar voor het kijken naar het gezicht van de 
gesprekspartner en het geluid maken (tabel 1). 
Per opname is vervolgens aan te geven of er ten 
opzichte van de voorgaande opname méér of 
minder naar het gezicht wordt gekeken of méér 
of minder geluid wordt gemaakt. Hoe moeder 
en kind zich daarin ten opzichte van elkaar ge
dragen, is op de volgende wijze weergegeven. 

Visueel 

Als het kind méér naar het gezicht van de moe
der kijkt én de moeder kijkt méér naar het ge
zicht van het kind, is dit aangegeven met * . 
Als het kind minder naar het gezicht van de moe
der kijkt èn de moeder kijkt ook minder naar het 
gezicht van het kind (mogelijk beide gericht op 
voorwerpen), is dit aangegeven met x. 
Als het kind méér naar het gezicht van de moe
der kijkt èn de moeder kijkt minder naar het ge
zicht van het kind, is dit aangegeven met / . 
Als het kind minder naar het gezicht van de moe
der kijkt en de moeder kijkt méér naar het ge
zicht van het kind, is dit aangegeven met 2 
(tabel 2) 
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Tabel 1. Gemiddelde percentages (zie tekst) 

paar 1 

paar 2 

paar 3 

paar 4 

m 
k 
m 
k 
m 
k 
m 
k 

visueel 

44% 
12% 
55% 
17% 
52% 
13% 
47% 
17% 

geluid 

42% 
19% 
20% 
21% 
33% 
30% 
28% 
16% 

Wat betreft het naar het gezicht kijken, zien we 
bij paar 3 een duidelijke systematiek. Als de een 
méér naar het gezicht kijkt, doet de ander het 
ook. Hetzelfde geldt wanneer er minder naar het 
gezicht wordt gekeken. 
Slechts 4 keer wordt er van dit schema afgewe
ken. Bij paar 1 zien we eenzelfde systeem tot 
ongeveer de 10e maand. De paren 2 en 4 zijn 
veel wisselender in het visuele kanaal. 

Geluid maken 

Als het kind ten opzichte van de voorgaande op
name méér geluid maakt èn de moeder maakt 
ten opzichte van de voorgaande opname min
der geluid, is dat aangegeven met O. 
Als het kind minder geluid maakt èn de moeder 
maakt méér geluid ten opzichte van de voor-

aande opname, is dat aangegeven met Q. Als 
et kind méér geluid maakt en de moeder maakt 

ook méér geluid, is dat aangegeven met x. 

Tabel 2: Overzicht van het meer of minder naar het gezicht van de partner kijken in vergelijking met de voor
gaande opname. Zie voor verklaring van de tekens de tekst. 

paar 1 
paar 2 
paar 3 
paar 4 
maand 

/ X * X 

? X / X 

' * X 

* 
2 4 

/ X X X 

* x ? / 
* ? X X 

/ ? 
6 8 

* 
X 

/ 
/ 

/ ? 
* X 

* 
X / 
10 

? * X ? 
? X X 

X X * X 
X X * / 

12 14 

x / / * x ? x 
/ * / / x ? / 
* x * x / * ? 
X ? / ? X * * 

16 18 20 22 

2 
* 
X 

* X 
24 

Tabel 3: Overzicht van méér of minder geluid maken als de partner minder of méér geluid maakt. 
Zie voor de verklaring van de tekens de tekst. 

paar 1 Q x Q O Q O x Q Q O Q O O O O Q O Q x x O x x 
paar 2 Q O x O x x O x x x O x O Q x O x O x x x x 
Paar 3 x x Q x x x x x x x x Q x x O Q x x O x 
P a a r 4 Q O O x x x x x x x Q x O Q x O x x x Q 
maand 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 



Tabel 4: Overzicht van ideale spraaklessituaties voor 4 moeder-kind paren. 
Zie voor verklaring van de tekens de tekst. 

paar 1 
paar 2 
paar 3 
paar 4 
maand 

Q 
Q 

2 

Q Q 
X 

x Q 
Q 
4 6 

Q 
X 

X 

X X 

8 10 12 

Q x 
x Q 
X X X 

Q Q 
14 16 18 20 

X 

X 

22 24 

Als het kind minder geluid maakt èn de moeder 
maakt ook minder geluid, is dat aangegeven 
met x. (tabel 3) 
Bij paar 1 is het duidelijk (tot de 1 8e maand], 
dat als de een geluid maakt de ander stiller is en 
omgekeerd. Hoewel deze moeder verreweg het 
meeste geluid maakt (gemiddeld 42% van de 
tijd), is ze blijkbaar erg attent op die momenten 
dat het kind het 'woord neemt'. Bij de andere 
paren lijkt het er meer op, dat als de een méér 
of minder geluid maakt de ander dat ook gaat 
doen. Met name bij paar 3 is dat patroon duide
lijk. 

De ideale lessituatie 

Als het kind ten opzichte van de voorgaande op
name méér naar net gezicht van de moeder kijkt 
èn minder geluid maakt èn de moeder maakt 
méér geluid, is dit aangegeven met Q. Dit zijn 
de lessituaties die door de moeder benut zijn. 
Als het kind ten opzichte van de voorgaande op
name méér naar het gezicht van de moeder kijkt 
èn minder geluid maakt èn de moeder maakt 
ook minder geluid, is dit aangegeven met x. 
(tabel 4) 

W e zien bij paar 1 dat al vroeg in de ontwikke
ling van de communicatie, wanneer de kinderen 
nog relatief veel naar het gezicht van de moeder 
kijken, de lessituaties volop zijn benut. Bij de 
paren 2 en 4 is het beeld wisselend, terwijl bij 
paar 3 de moeder systematisch stiller wordt. 
Dat het kind in paar 1 als hoogste scoorde op 
de gemiddelde uitingslengte (de MIU, mean 
length of utterance) in een groep van 4 0 kinde
ren, waarvan een spraak-taalniveau is vastge
steld, zal niemand meer verbazen. Het kind uit 
paar 2 had de 16e plaats in de rangorde, ter
wijl kind 3 en 4, beiden met een schisis, op res
pectievelijk de 14e en de 40e plaats stonden. 
Het lijkt erop, dat heel jonge kinderen al vroeg 
belangrijke aspecten van ae spraakcommunica
tie leren, al wordt er heel wat 'onzin' tegen ze 
gezegd. 
Als het kind met oog en oor de afstand tot de 
moeder kan en wil overbruggen, door horen-
zien-en-zwijgen , dan is het belangrijk dat die 
momenten ook benut worden. 

Ziekten en psycho-motoriek 

Maar er kunnen natuurlijk redenen zijn waarom 
moeders de ideale spraaklessituaties niet benut
ten. Wanneer het kind wat hongerig is, kan het 
spelenderwijs nog afgeleid worden. Bij een echt 
ziek kind moet de moeder zich vooral met het 
ziekzijn bezig houden. Het kind 1 is 22 keer 
met een duur van in totaal 473 dagen hongerig 
dan wel min of meer ernstig ziek geweest. Kind 
2 is 1 2 keer ziek geweest met een duur van 4 9 
dagen. Kind 3 was 7 keer ziek met een duur 
van 1 7 6 dagen en kind 4 was 4 keer ziek met 
een duur van 21 dagen. In tabel 5 zijn alleen 
de ziekten weergegeven (I), die langer dan één 
dag duren en waarbij het kind flink koorts heeft 
gehad. 

Een andere reden om de spraaklessen uit te stel
len, kan zich voordoen wanneer het kind vooral 
met psycho-motorische aspecten bezig is en voor 
communicatie niet zo'n aandacht heeft. In de 
tabel zijn de pieken (cijfers geven aantal vorde
ringen aan) in de psycho-motorische ontwikkeling 
van de kinderen weergegeven, perioden dus 
waarin het kind bijvoorbeeld leert zitten, kruipen, 
speelgoed van de ene hand naar de andere 
han d overpakken, en dergelijke. Een moeder 
kan hierop natuurlijk haar commentaar geven, 
maar het is toch meer 'bekijk-jij-het-maar-
moeder'. 

Nagegaan is of moeders op de een of andere 
manier rekening houden met deze andere aspec
ten in de ontwikkeling van hun kind. In de tabel 
is met Q aangegeven wanneer de moeders 
méér geluid zijn gaan maken ten opzichte van 
de voorgaande opnames. Deze gegevens 
komen dus overeen met de geluidsstimulatie 
zoals weergegeven in tabel 3. 

W e zien dat op een totaal aantal van 19 ziek
meldingen en 1 9 pieken in de psycho-motoriek 
deze 5 keer samenvallen. 
Van de in totaal 17 momenten van geluidstimula
tie door de moeder vallen er 4 samen met pie
ken in de psycho-motoriek en ook 4 samen met 
momenten dat het kind ziek is. 
Het lijkt erop dat ziekten en pieken in de psycho
motorische ontwikkeling elkaar inderdaad afwis
selen en dat moeders Dovendien hun spraakles- 55 



Tabel 5: Overzicht van ziekten, psycho-motorische vorderingen en geluidsstimulatie door de moeder in vier 
moeder-kind paren. 

kind 1 
ziek 
pm-piek 
m geluid 

kind 5 
ziek 
pm-ziek 
m geluid 

kind 3 
ziek 
pm-piek 
m geluid 

kind 4 
ziek 
pm-piek 
m geluid 
maand 

1 
5 
Q 

Q 

3 

2 

5 
Q 

l 
6 

Q 

! 

6 

9 

4 

1 1 
Q 

Q 

! 

5 

6 

l 
11 

15 

Q 

] 

4 

8 

8 

Q 

i 

7 

6 

5 

10 

! 

Q 

5 

I 

5 

] 

12 

Q 

10 

! 

! ! 

Q 

10 
Q 

Q 
14 

Q 

16 

Q 

Q 
18 

! 

! 

I 

Q 

20 

! 

! 

22 

! 

24 

sen aardig tussen het ziekzijn en de psycho- vens zal meer inzicht kunnen geven over de kwa-
motoriek pieken van de baby weten in te wrin- liteit van de moeder-kind interactie, 
gen. Deze simpele tellingen echter geven duidelijk 
Nadere analyse van de micro-analytische gege- aan, dat leren communiceren hard werken is. 
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'Input' of 'intake'?: 
Het belang van taal productie voor 
taaiperceptie 

n»w. dr. L.H. Eibers 
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak 
Rijksuniversiteit Utrecht 

Inleiding: omgevings-input, 
de input en intake 

ïlfgeproduceer-

Om taal te kunnen verwerven heeft een kind 
taalaanbod (input) nodig. Het is dus belangrijk 
dat een kind veel en goede input krijgt. En mocht 
een kind ontoegankelijk zijn voor de input, bij
voorbeeld doordat het doof is, dan moeten we 
er voor zorgen dat zij of hij toch zo toegankelijk 
mogelijk wordt. 
Bovenstaande opvatting is natuurlijk volkomen 
juist. Er is echter een klein probleem. Door op 
deze manier over 'input' te praten, lijkt het net of 
net begrip zelf volkomen ondubbelzinnig en een
duidig is. En dat is niet zo. Aan de notie 'input' 
zitten verschillende kanten. Daarvan wil ik hier 
tussen de volgende drie een onderscheid maken: 
otngevings-input, zelf-geproduceerde input en in-
take. Omgevings-input is de spraak die het kind 
uit de mond van anderen opvangt. Dit is meestal 
waar we het eerst aan denken als we het over 

input' hebben. De zelf-geproduceerde input 
daarentegen is de spraak die het kind uit haar 
eigen mond hoort. Normaliter noemen we dit de 
output, maar we dienen ons te bedenken dat 
een spreker vrijwel altijd tevens een luisteraar is, 
namelijk een luisteraar naar zichzelf. Output is 
dus tegelijk ook een soort input. Het derde 
aspect, de 'intake', is dat wat het kind uit de om
gevings-input opneemt ten behoeve van de 
eigen output, i.e., ten behoeve van de zelf-
geproduceerde input. Het is dus dat wat het kind 
uit de 'buiten-taal' selecteert voor eigen gebruik. 
Deze omschrijving geeft aan dat 'intake' veel te 
maken heeft met wat we 'spontane imitatie' ple
gen te noemen. 

Wat brengt een kind ertoe om bepaalde delen 
van de omgevings-input spontaan te gaan imite
ren? En waarom doet een kind dit ook zo vaak 
juist niet, terwijl we het wel zo graag zouden wil
len? De volgende anecdotische observatie (over
genomen uit Kuczaj 1982) kan als illustratie die
nen bij deze laatste vraag. 

Ad uil 

You like them? 
Say 'them' 
Say 'I like them' 
Good 
Are they good? 

Child 

I like these candy. I like they 
Yes. I like they 
Them 
I like them 
I'm good. These candy good too 
Yes. I like they. You like they? 

Uit dit voorbeeld blijkt dat het betreffende kind 
weliswaar in staat is tot 'afgedwongen' imitatie 
van het woordje 'them', maar nog niet tot spon
tane. Met andere woorden, 'them' behoort hier 
duidelijk niet tot de 'intake'. Toch zal het kind op 
een bepaald moment, en hoogstwaarschijnlijk 
spontaan, ertoe overgaan om zich wel aan dit 
aspect van de omgevings-input aan te passen. 
Waarom eerst niet en later wel? Dit is de kern
vraag van dit stuk. In het volgende zal ik deze 
vraag althans gedeeltelijk proberen te bean
twoorden, en wel door gegevens en argumenten 
aan te dragen voor de volgende stelling: de zelf-
geproduceerde input speelt een belangrijke rol in 
het bepalen van de intake. 

Productie-strategieën en 'intake' in het derde 
levensjaar 

Ik zal beginnen met een eigen onderzoek te be
spreken (Eibers 1988, tevens opgenomen in Ei
bers 1989). Van mijn twee-jarig zoontje, Tim, 
had ik in een dagboek de ontwikkeling bijgehou
den van zijn drie-woord zinnen. 
Ik noteerde niet alleen iedere drie-woord zin die 
ik uit zijn mond opving, maar ook de onmiddel
lijk daaraan voorafgaande uiting van het kind 
(als die er geweest was). Bijvoorbeeld: als de 
drie-woord zin was 'Tim pap eten' en direct 
daarvoor had het kind 'Tim pap' gezegd, dan 
schreef ik op: Tim pap/Tim pap eten/ . O p 
deze manier kon ik iets te weten komen over de 
strategieën die het kind gebruikte om drie-woord 
zinnen tot stand te laten komen in zijn taaipro
ductie. 

De eerste drie-woord zinnen bleken te ontstaan 
doordat het kind aan het begin van een reeds 
geproduceerde twee-woord zin een nieuw 
woord toevoegde, bijvoorbeeld: Hoed o p / 
Loekie hoed o p / . Deze strategie noem ik scha
kelen aan het zinsbegin. Dit gebeurde rond 2 57 



jaar en 4 maanden. Ongeveer twee maanden 
later kwam er een nieuwe strategie bij. Het kind 
ging nu ook af en toe het eerste woord in een al 
geproduceerde drie-woord zin veranderen, 
zodat daardoor een nieuwe drie-woord zin ont
stond, bijvoorbeeld: Loekie schootje zitten/Tim 
schootje zitten/. Deze strategie noem ik variëren 
van het zinsbegin. Met ongeveer twee en een 
half jaar beschikte het kind dus over twee strate
gieën om nieuwe drie-woord zinnen te maken 
op basis van eerdere zelf-geproduceerde zin
nen: een woord toevoegen aan het begin van 
een eigen twee-woord zin, en het eerste woord 
van een drie-woord zin vervangen door een 
ander woord. Twee weken later kwam er een 
derde strategie bij, en wel schakelen aan het zin
seinde. Hierbij werd aan het eind van een eigen 
twee-woord zin een nieuw woord toegevoegd, 
bijvoorbeeld: Thomas bad/Thomas bad i n / . En 
weer een paar weken later deed een vierde stra
tegie zijn intrede, namelijk variëren van het zin
seinde. Hierbij werd in een al geproduceerde 
drie-woord zin het laatste woord veranderd, bij
voorbeeld: Tim foto hebben/Tim foto kijken/. 

Tot op dit moment waren alle manipulaties die 
het kind op zijn eigen zinnen verrichtte, door 
hemzelf geïnitieerd. Het waren eigen toevoegin
gen en substituties en geen reacties op de on
middellijke omgevings-input. Het interessante is 
nu dat een week nadat de laatste strategie ver
schenen was, het voor de eerste keer voorkwam 
dat het kind iets in zijn drie-woord zinnen ging 
veranderen onder invloed van de omgevings-
input. Dit betekent dat er pas na ongeveer drie 
maanden van 'zelfwerkzaamheid' sprake begon 
te zijn van wat ik 'intake' heb genoemd, name
lijk van het imitatief aanpassen van een al gepro
duceerde drie-woord zin aan een onmiddellijk 
voorafgaande ouder-uiting. De situatie waarin dit 
zich voor het eerst voordeed was de volgende. 
Het kind heeft net een poepluier gehad en is ver
schoond. Korte tijd later kondigt hij aan dat het 
alweer mis is door middel van de volgende drie
woord zin: Andere poep (ge)daan/. De moeder 
roept dan uit: 'heb je nu alwéér gepoept!'. 
Waarna het kind zegt: Weer poep d a a n / . W e 
zien hier dat het eerste woord van een drie
woord zin ('andere') vervangen wordt door hef 
uit de omgevings-input opgepikte woordje 
'weer'. De strategie die het kind hierbij toepast is 
dit van 'variëren van het zinsbegin'. Maar deze 
strategie had hij al ruim een maand lang geoe
fend, en wel op zijn zelf-geproduceerde input. 
Dit gegeven ondersteunt de stelling, dat het ka
rakter van de intake in belangrijke mate bepaald 
wordt door wat het kind in zijn zelf-geprodu
ceerde input al kan doen en ook al vaak ge-
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Het begin van 'intake': ontwikkeling van de 
perceptie 

Wanneer begint het proces van 'intake' eigen
lijk? Vanaf welk moment begint er sprake te zijn 
van actieve en selectieve keuze uit de omge
vings-input? Voor het beantwoorden van deze 
vraag maken we een sprong terug in de tijd, van 
het derde levensjaar (zie het bovenbesproken on
derzoek) naar het eerste levensjaar. 
Naar de ontwikkeling van de spraakperceptie 
bij baby's is inmiddels veel onderzoek verricht. 
Uit het merendeel van dit onderzoek blijkt dat 
baby's in principe 'alles' kunnen waarnemen. 
Hoe komt men tot deze conclusie? In het volgen
de zal ik een kort overzicht geven van de be
langrijkste bevindingen. De meeste resultaten zijn 
verworven met behulp van de zogenaamde 
HAS-techniek. HAS staat voor 'High Amplitude 
Sucking'. Bij deze experimentele procedure stopt 
men de baby een speen in de mond en laat 
haar luisteren naar steeds hetzelfde klankpa
troon, bijvoorbeeld de lettergreep 'ba'. De baby 
went hieraan, hetgeen zich uit in een regelmatig 
zuig-ritme. Dan brengt men onverwacht een ver
andering aan in de input, bijvoorbeeld 'pa' in 
plaats van 'ba'. De baby gaat nu harder zuigen. 
Dit wordt opgevat als een teken dat het kind het 
contrast tussen 'ba' en 'pa' heeft gediscrimi
neerd. 

Met de HAS-fechniek is gevonden dat baby's (tot 
ongeveer 6 maanden) de meest uiteenlopende 
spraak-contrasten kunnen discrimineren, bijvoor
beeld 'stemhebbendheid' van medeklinkers ('ba' 
versus "pa', zie Eimas, Siqueland, Jusczyk & Vi-
gorito 1971), 'articulatie-plaats' ('pa' versus 'ka', 
zie Eimas 1974), 'articulatiewijze' ('pa' versus 
'fa' representeert een verschil in articulatiewijze. 
Zie Eimas 1975 over het [ r / l ] onderscheid). Een 
en ander geldt ook voor exotische contrasten die 
in de moedertaal geen distinctieve, betekenis-
onderscheidende functie hebben. Zo speelt bij
voorbeeld in de Kikuyu taal stemhebbendheid of 
stemloosheid van medeklinkers geen rol. Toch re
ageren Kikuyu baby's op het verschil tussen 'ba' 
en 'pa' (Streeter 1976). Ook blijken Engelse 
baby's een bepaald exotisch Hindi-contrast te 
kunnen discrimineren, namelijk het verschil tussen 
een 'dentale / t / ' en een 'retroflexe / t / ' (Werker 
& Tees 1984). Dit contrast is in de Engelse taal 
echter van geen belang en Engelse volwassenen 
merken het dan ook niet op, of alleen met de 
grootste moeite. Dus wat dit betreft leveren 
baby's betere prestaties dan volwassenen. Ver
der blijken baby's ook gevoelig te zijn voor vol
gorde-verschillen tussen spraaksegmenten: 'pat' 
wordt onderscheiden van 'tap' (zie Jusczyk 
1987). En ook klemtoon-verschillen worden op-



gemerkt ('böda' versus 'bada', Jusczyk & Thomp
son 1978). 
Uit het bovenstaande blijkt dat baby's verbazend 
veel spraakaspecten kunnen onderscheiden. 
Tegen het einde van het eerste levensjaar echter 
blijkt hier enige verandering in te gaan komen. 
Men heeft gevonden dat Amerikaanse 'oudere' 
baby's (van ongeveer 1 0 / 1 1 maanden) niet 
meer reageren op het eerder genoemde exoti
sche contrast tussen retroflexe / t / en dentale / t / 
• Het lijkt er dus op dat de perceptie tegen het 
eind van het eerste jaar selectief wordt en zich in 
gaat stellen op de omgevings-input (Werker & 
lees 1984). 

Hoe vindt deze omslag van vrijwel universele ge
voeligheid voor spraakcontrasten naar meer se
lectieve gevoeligheid plaats? Speelt hier mis
schien de in dezelfde periode op gang 
komende spraakproducf/e een rol in? 

Het begin van 'intake': ontwikkeling van de 
Productie 

pi gedurende de eerste zes maanden maken 
baby's geluidjes. Ook zijn er in die geluidjes be
paalde ontwikkelingen te signaleren. De meest 
opvallende ontwikkeling vindt echter plaats rond 
0 / 7 maanden en wordt door vrijwel iedereen 
moeiteloos herkend, omdat hij zo 'in het oor' 
springt. Dit is de overgang naar het zogenaam
de kanonieke brabbelen. Deze overgang be
staat hieruit dat de baby, vrij plotseling, begint 
met het herhalen van haar eigen producties, 
welke typisch een lettergreep-achtige structuur 
(consonant gevolgd door klinker) hebben. Zo ont
staan (soms heel lange) reeksen kanonieke brab-
bels zoals 'dadada', 'bababa' en 'mama'. Vol-

ens Oller & Eilers (1988) zijn alle normaal 
orende baby's, voordat ze 10 maanden oud 

2 ' jn , met kanoniek brabbelen begonnen. Het 
door hen gehanteerde criterium is dat er op iede
re tien geproduceerde brabbels tenminste twee 
kanonieke lettergrepen (consonant/klinker opeen
volgingen) voorkomen. Met dit criterium van .2 
kanonieke lettergreep per brabbel hebben zij 
°ok gekeken hoe het zit met het brabbelen van 
dove baby's. Dat blijkt niet best te zijn. Oller & 
Eilers vonden dat alle elf horende baby's die zij 
onderzochten met 10 maanden het .2 criterium 
hadden bereikt, maar dat nog géén van de 
zeven dove baby's (die allemaal al de nodige 
geluidsversterking en spraak-stimulatie ontvingen) 
ait met 10 maanden haalde. Bij de dove baby's 
gebeurde het veel later, bij sommigen rond de 
24 maanden pas. Er waren er ook die het criteri
um in de periode van het onderzoek in het ge
heel niet haalden. 

's het kwalijk dat dove baby's zoveels later pas 

tot kanoniek brabbelen komen, als ze er al toe 
komen? Waarschijnlijk wel. Er zijn namelijk aan
wijzingen dat dit type brabbelen het beginpunt 
markeert van het 'naar zichzelf gaan luisteren', 
dat wil zeggen, van het gericht gaan luisteren 
naar de zelf-geproduceerde input. Het is bijvoor
beeld gebleken, dat 'uitgestelde auditieve terug
koppeling' (Delayed Auditory Feedback) pas ef
fect begint te krijgen op baby's wanneer deze in 
het stadium van het kanonieke brabbelen zijn 
aangeland (Belmore, Kewley-Port, Mobley & 
Goodman 1973). Onder 'uitgestelde auditieve 
terugkoppeling' verstaat men het via een koptele
foon met een zeker uitstel terughoren van de 
eigen spraak. Bij volwassenen en oudere kinde
ren leidt dergelijk uitstel er meestal toe, dat de 
taaiproductie gaat 'haperen'. Klinkers worden 
op een uitgerekte, verlengde manier geprodu
ceerd en er treden stotter-achtige verschijnselen 
op. Bij zeer jonge baby's worden deze fenome
nen nog niet aangetroffen, maar wel bij baby's 
die met het kanonieke brabbelen een aanvang 
hebben gemaakt. Dit suggereert dat de over
gang naar het kanonieke brabbelen er niet al
leen een is in de ontwikkeling van de spraakpro-
ductie, maar ook in die van de spraakperceptie, 
en wel met name in die van de waarneming van 
de zelf-geproduceerde input. 

Als we het onderzoek naar de ontwikkeling van 
de perceptie van de omgevings-input in aanmer
king nemen (zie boven), kunnen we ons afvra
gen of de waarneming van de zelf-geproduceer
de input eigenlijk wel zo belangrijk is. Baby's 
konden toch al zowat alle spraakcontrasten dis
crimineren? Dit bleek immers uit de HAS-
experimenten? Wat zou het 'luisteren naar zich
zelf' nog aan deze universele contrast-
gevoeligheid toe moeten voegen? 
W i e zo redeneert dient echter te bedenken, dat 
het doorsnee HAS-experiment in hoge mate artifi
cieel is. In alledaagse, natuurlijke situaties ple
gen baby's variabele spraakklanken in complexe 
samenstellingen te horen. In een HAS-experiment 
echter worden doorgaans eenvoudige en zeer 
repetitieve reeksen lettergrepen gebruikt. Het is 
heel goed denkbaar, dat jonge baby's alleen bij 
zo'n eenvoudige, repetitieve input contrasten kun
nen opmerken, maar dat ze dat niet kunnen bij 
de variabele input van de natuurlijke spraak. Het 
interessante is nu echter, dat er toch een natuur
lijke situatie bestaat die enigszins op een 'HAS-
situatie' lijkt. Ik doel hierbij natuurlijk op het kano
nieke brabbelen, met zijn eindeloze herhalingen 
van gelijksoortige syllaben. W e zouden, met an
dere woorden, het kanonieke brabbelen op kun
nen vatten als een soort HAS-experiment dat 
dóór de baby vóór de baby wordt opgezet. 
Door middel van dit brabbelen stelt het kind zich- 5 9 



zelf in staaf om de perceptieve gevoeligheid 
voor spraakcontrasten, die het altijd al had, ook 
feitelijk te gaan qebruiken voor het actief analy
seren van spraak. Deze gevoeligheid kan nu 
worden aangewend voor het onderzoek van de 
eigen, tamelijk beperkte, en hoogst repetitieve 
brabbels, die het kind bovendien 'naar believen' 
kan laten klinken (ten aanzien van de omgevings-
input heeft hef kind deze macht natuurlijk niet). 
Enige jaren geleden heb ik een onderzoek ge
daan naar ontwikkelingsprocessen in het kano-
nieke brabbelen (Eibers 1982, tevens opgeno
men in Eibers 1989). Bepaalde bevindingen uit 
dit onderzoek suggereren, dat er in deze perio
de inderdaad zoiets als 'contrast-analyse' van de 
zelf-geproduceerde input plaats kan vinden. Het 
onderzoek in kwestie bestond uit een gedetail
leerde longitudinale gevals-studie van de spraak-
productie van een kind tussen 6 en 1 2 maan
den. Relevant zijn de bevindingen ten aanzien 
van de ontwikkeling van het 'voor/achter' con
trast. Spraakklanken kunnen vóór in de mond ge
vormd worden, zoals bijvoorbeeld / b / , / p / en 
/ m / , maar kunnen ook achter in de mond ge
vormd worden, zoals bijvoorbeeld / k / , fa/ 
(van hef Engelse 'good') en / x / (van het Neder
landse 'lacn). Medeklinkers als / t / , / d / , / n / 
en / s / worden meer in het midden van de 
mond gemaakt. 

Tussen 6 en 9 maanden produceerde het onder
zochte kind hoofdzakelijk enkelvoudige en/of re
petitieve brabbels, waarbij binnen eenzelfde 
brabbel slechts één articulatieplaafs aan bod 
kwam. Brabbels achter in de mond waren bij
voorbeeld: age, ax, ke, gaga, agage, egaga-
gek, etc. Voorbeelden van brabbels vóór in de 
mond zijn: aba, be, awa, mababewebababa, 
bababebabamba, mamamamam. In de eerste 
voorbeeldreeks komen alleen 'achter'-
consonanten voor, in de tweede alleen 'voor'-
consonanten. In deze periode is het achter/voor 
contrast dus wel in ae productie van het kind 
aanwezig, maar op een heel impliciete manier. 
Niets wijst er nog op dat het kind iets met het 
contrast als zodanig doet of er enige notie van 
heeft. Het contrast is aanwezig omdat de obser
vator het opmerkt, niet omdat het kind het zelf 
lijkt te manipuleren. 

Tussen 9 en 1 1 maanden verandert deze situa
tie. Het kind produceert dan af en toe reeksen 
brabbels, waarbij in elke individuele brabbel 
beide articulatieplaatsen zijn verwerkt, en wel op 
een heel stereotype manier: begebegebege, be-
gebegebegebek, bekebekembekembek, etc. In 
aeze brabbels lijkt het kind het voor/achter con
trast actief te manipuleren door middel van het 
alterneren tussen articulatieplaatsen. In een n og 
weer latere fase, tussen 11 en 12 maanden, lijkt 

6 0 het voor/achter contrast zelfs op een nog ab

stractere manier gerealiseerd te worden. In de 
productie van het kind komen dan brabbelreek-
sen voor als: ganggwanggeb, ewbaboemeke, 
bebaka, ewawemangax, megamegas, gagang-
boek, ebekax etc. In de brabbels van deze 
reeks zijn uitsluitend achter- en voor-contrasten te 
signalen. 'Midden'-klanken ontbreken (hoewel 
die in de overige producties van het kind natuur
lijk wel voorkomen). Hoewel in iedere individue
le brabbel van deze reeks het achter/voor con
trast wordt gerealiseerd, net als in de vorige 
fase, gebeurt dit nu steeds op een andere ma
nier; er is variatie in de volgorde en de articula-
tiewijze van de spraaksegmenten. Het lijkt nu 
wel of het kind onderzoekt wat hij allemaal kan 
veranderen bij gelijk houden van het contrast als 
zodanig. 

De geschetste ontwikkelingsgang is er een die 
loopt vanaf het impliciet aanwezig zijn van het 
voor/achter contrast, over het stereotiep realise
ren van dit contrast binnen individuele brabbels, 
naar het uiteindelijke onderzoeken van de 'gren
zen' van het contrast via variatie van niet voor 
het contrast essentiële kenmerken. En dit alles ge
beurt in de eigen output, met andere woorden, 
in en aan de zelf-geproduceerde input. 
Bovenbeschreven bevindingen suggereren dat 
kinderen inderdaad hun zelf-geproduceerde 
input analytisch kunnen onderzoeken. Dit wil na
tuurlijk niet zeggen, dat zij in dezelfde tijd niets 
zouden registreren van de input uit de omgeving. 
Ook deze input kan immers bepaalde regelma
tig terugkerende klankpatronen bevatten die in 
aanmerking zouden kunnen komen voor analyse. 
Het idee is echter, dat het onderzoek van de 
eigen brabbels, juist doordat het kind de produc
tie daarvan zelf in de hand heeft, preciezer en 
vollediger kan zijn dan de analyse van de omge-
vingsinput (zie ook Vihman 1987, in press). Dit 
zou betekenen dat het kind de zelf-
geproduceerde input in zekere zin 'beter' zal 
waarnemen dan de omgevings-input, en dit, op 
zijn beurt, zal leiden tot de voorspelling dat dié 
onderdelen van de omgevings-input nog relatief 
het beste zullen worden waargenomen die over
eenkomsten vertonen met de zelf-geproduceerde 
input. In dat geval kunnen we verwachten, dat 
de intake van een baby (dat wat de baby uit de 
omgevings-input selecteert voor spontane imitatie) 
zalli jken op het reeds bestaande eigen brabbel-
repertoire. 

Uit tal van onderzoekingen is gebleken, dat de 
eerste woorden van jonge kinderen opvallend 
goed passen op hun veel-geoefende brabbel-
patronen (zie o.a. Eibers & Ton 1985, Vihman, 
Macken, Miller, Simmons & Miller 1985, Vih
man & Miller 1988). Bijvoorbeeld: de twee eer
ste woorden van het zojuist besproken kind 
waren 'appe' (als imitatie van 'hapje') en 'ate' 



(als imitatie van 'auto'). Beide vormen waren in 
het kanonieke brabbelen al dikwijls geprodu
ceerd voordat ze woorden werden. Het derde 
woord was 'pate' (als imitatie van 'paard' en/of 
'paardje'). In 'pate' worden aspecten van de 
*wee eerdere woorden 'appe' en 'ate' gecombi
neerd. Dat het kind reeds over een combinatie
strategie beschikte is boven duidelijk geworden 
bij de bespreking van zijn 'bekebeke'trabbels. 
Het vierde woord tenslotte was 'boech' als imita
tie van 'poes'. In het woord 'boech' is het voor/ 
achter contrast verwerkt waarvan boven de ont
wikkeling in het brabbelen geschetst werd. Nog 
een ander voorbeeld: Vihman (1987) heeft de 
eerste woorden onderzocht van 4 kinderen. Zij 
jaat zien dat van deze woorden 77% bestaat uit 
lettergrepen en segmenten die al eerder frequent 
gebrabbeld waren. O p zichzelf echter maken 
deze frequente componenten slechts 20% uit van 
de totale variëteit van de in het brabbelen gepro
duceerde spraakklanken. met andere woorden: 
intake wordt (althans mede-) bepalend door zelf-
geproduceerde input, en wel vanaf het allereer
ste begin van de taalverwerving. 

Besluit 

Tot besluit zal ik bovenstaand betoog kort samen-
vatten. Ik begon met te laten zien dat wat een 
twee-jarige opneemt uit de omgevings-input sa
menhangt met wat het kind daarvóór al met zijn 
zelf-geproduceerde input heeft gedaan. Vervol
gens vroeg ik mij af wanneer dit proces van aan
dacht besteden aan de eigen input begint. Ik 
suggereerde dat het begint met de intrede van 
net kanonieke brabbelen. Baby's lijken vanaf dat 
moment echter naar zichzelf te gaan luisteren en 
'ijken hun discriminatieve vermogens dan te 
gaan gebruiken voor het actief onderzoeken van 
hun zelf-geproduceerde input. Mede hierdoor 
zijn zij, rond hun eerste verjaardag, in staat tot 
intake, dat wil zeggen, tot het spontaan en selec
tief imiteren van bepaalde woorden uit de omge-
vings-input. De conclusie mag luiden, dat zelf-
geproduceerde input belangrijk is. Productie 
speelt niet alleen een rol in de ontwikkeling van 
de spraak-motoriek, maar kan ook van belang 
zijn voor de ontwikkeling van de spraak-
perceptie. Ten aanzien van de begeleiding van 
dove kinderen moeten we hieraan de conclusie 
verbinden, dat we er niet alleen voor dienen te 
zorgen dat ze anderen zo goed mogelijk kunnen 
horen, maar vooral ook dat ze zo goed mogelijk 
naar zichzelf (blijven) luisteren. Onmiddellijk ' te 
ruggeven' van wat een doof of slechthorend kind 
net gezegd heeft, kan in dit opzicht een stimu
lans en een ondersteuning betekenen voor het 
kind, ook, of misschien zelfs juist, wanneer het 
'nog maar' een baby zonder woorden is. Ook 

brabbeltjes hebben een functie en ook brabbel-
tjes kunnen door ouders/verzorgers geïmiteerd, 
herhaald, en teruggekoppeld worden! 
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De spraakperceptie-spraakproductielink 
omgekeerd 
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Verantwoording 

Binnen het onderwijs aan spraakgestoorde kinde
ren bestaat de behoefte aan valide middelen om 
te kunnen bevestigen, dat een leerling auditief 
dysfunctioneert, zonder dat er sprake is van ge-
hooiverlies. Vaak vermoedt men de aanwezig
heid van problemen op centraal auditief niveau 
wel, maar blijken traditionele tests nauwelijks in 
staat om subtiele afwijkingen in de auditieve 
waarneming op te sporen. Uit het onderstaande 
artikel moge blijken dat, ten aanzien van kinde
ren met spraakmoeilijkheden, ook andere dan 
de gebruikelijke methoden bestaan om afwijkin
gen in de auditieve verwerking van spraak aan 
te tonen. De beschreven benadering is welis
waar niet alledaags en nog niet onmiddellijk toe
pasbaar, maar brengt wel met grotere nauwkeu
righeid specifieke afwijkingen in de 
spraakwaarneming en in het mentale voorstel
lingsbeeld van spraak aan het licht. 

1. Inleiding 

De klassieke opvatting betreffende het verband 
tussen spraakperceptie en spraakproductie leert 
dat een goede spraakwaarneming een voor
waarde is om spraak adequaat te leren produce
ren. Aan het gehoor wordt, tenminste op jonge 
leeftijd, een primair sturende functie toegeschre
ven bij het leren spreken van de moedertaal (Ei 
Iers & Oller, 1983). Deze functie wordt minder 
belangrijk naarmate iemand zijn spraak leert be
heersen en het spreken een normale vaardigheid 
wordt (Borden, 1980; MacNeilage, 1981). 
Toch zijn er omstandigheden dat ook op latere 
leeftijd de auditieve spraakfunctie weer min of 
meer nadrukkelijk te hulp wordt geroepen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als iemand zich bewust 
wordt dat hij een spreekfout heeft gemaakt, 
waardoor de mogelijkheid wordt geschapen om 
deze alsnog te herstellen. Ook bij latere zoge
naamde secundair-linguïstische leerprocessen als 
het aanleren van het klankidioom van een vreem
de taal, speelt het kritisch kunnen luisteren een 
rol, evenals bij het aanvankelijk leren lezen en 
spellen, wanneer een leerling te maken krijgt met 

6 2 het segmentatieprobleem en voldoende foneem-

bewustzijn moet hebben om spraakklanken uit 
een woord te koppelen aan overeenkomstige let
ters. De beoordeling van eigen spraakuitingen tij
dens logopedische therapie is een activiteit 
waarbij vanzelfsprekend ook een sterk beroep 
wordt gedaan op de luistercapaciteiten en in het 
bijzonder de spraakwaarneming van de patiënt. 
Voor een spraaktherapeut is het daarom belang
rijk te weten of iemand zijn eigen spreekfouten 
voldoende kan beoordelen. 

2. Auditieve functietests in het self-monitoring 
onderzoek 

Met het doel te onderzoeken of iemand de diver
se spraakklanken in zijn moedertaal goed op het 
gehoor kon onderscheiden, werden vooral na 
de tweede wereldoorlog verschillende types van 
zgn. auditieve discriminatietests vervaardigd en 
toegepast. Hierin werden vooral zgn. minimale 
paren met elkaar vergeleken, dat wil zeggen 
woordparen die slechts in één spraakklank en 
voor wat betreft slechts in één onderscheidend 
kenmerk van elkaar verschillen (zie bv. Wep-
man, 1958; Pronovost & Dumbleton, 1953; 
Schieffelbusch & Lindsey, 1958; Crul & Peters, 
1976). Later werden dergelijke tests in combina
tie met een bestaande articulatietest gebruikt om 
aan te tonen, dat er een functioneel en oorzake
lijk verband kon bestaan tussen problemen in de 
auditieve foneemdiscriminatie en in de spraak 
vóórkomende articulatiefoufen (o.a. Aungst & 
Frick, 1964; Cohen & Diehl, 1963; Hutchinson, 
1974; Monnin & Huntington, 1974; Spriester-
bach & Curtis, 1964; Winitz, 1969). In onge
veer dezelfde tijd zocht men met behuip van der
gelijke auditieve tests ook het mogelijke verband 
tussen problemen in de auditieve discriminatie en 
moeilijkheden bij het aanvankelijke lees- en spel-
proces (Blank, 1968; Bruinincks, 1969; Crul et 
al, 1972; Flower, 1965; Wepman, 1960). 
Deze onderzoeken gaven vaak wisselende en 
weinig bevredigende resultaten te zien. Hiervoor 
zijn duidelijke redenen aanwijsbaar. Een belang
rijke tekortkoming van dit soort van onderzoek 
bleek bijv. dat het de toegepaste tests ontbrak 
aan voldoende specificiteit om een functioneel 
verband aan te kunnen tonen tussen auditieve fo
neemdiscriminatie en uitspraakproblemen. Zowel 
in de articulatie- als in de discriminatietest kwa
men te weinig overeenkomstige probleemitems 
voor om direct aan elkaar gerelateerd te kunnen 



worden (Locke, 1980 a en b). In later onder
zoek bleek dat met akoestisch-fonetische meetme
thoden betrouwbaarder het gezochte verband 
tussen auditieve waarneming en het spreken kan 
worden opgespoord. Men richt zich daarbij on
middellijk op een problematische uitspraak van 
een spraakklank en op de wijze waarop deze 
wordt waargenomen en laat dus een te alge
meen articulatie- en foneemdiscriminatie-
onderzoek metaspeci-fieke testitems achterwege. 
Een nadeel van dit onderzoek is echter, dat het 
vooralsnog niet als een snelle screening in de kli
nische setting kan worden uitgevoerd. Twee 
voorbeelden van eerder gepubliceerd onderzoek 
°m hef verband tussen spraakperceptie en 
spraakproductie aan te tonen (Crul & Raayma-
kers, 1985; Raaymakers & Crul, 1988) worden 
hieronder in het kort behandeld. De resultaten 
geven aan, dat niet alleen de spraakwaame-
ming de spraakproductie beïnvloedt, maar dat in 
omgekeerde zin een consequent fout geprodu
ceerde spraakklank de waarneming hiervan en 
het onderliggende auditieve voorstellingsbeeld 
ook negatief kan beïnvloeden. 

3. De relatie tussen articulatie en spraak-
waarneming bij een morfologische afwij
king van de mond 

S. was een achtjarig, audiometrisch normaal ho
rend meisje met een lipspleet. Globaal leek ze 
9een problemen met spraakklankonderscheiding 
te hebben blijkens haar normale resultaten met 
de ADIT. Een oorfonetische analyse van haar 
spraak gaf aan, dat ze vrij consequent de bilabi-
°le nasale medeklinker / m / uitsprak in de 
plaats van de bilabiate plofklanken / p / of / b / . 
Dat wil zeggen, dat een ander haar bilabiate 
plofklanken bijna altijd als / m / waarnam. Deze 
klanksubstitutie betreft het onderscheidende ken
merk van de wijze van articulatie. Om de speci
fieke relatie tussen productie en perceptie wat 
betreft dit articulatieprobleem te kunnen onder
zoeken, moest S. een groot aantal malen plaat-
|es met afbeelding van 'moes' en 'poes' benoe
men. Deze spraakuitingen werden op band 
opgenomen en door twee onafhankelijke beoor
delaars, zonder dat ze op de hoogte waren van 
de bijbehorende plaatjes, in fonetisch schrift om
gezet. Het bleek dat deze beoordelaars met 
grote overeenkomst de meeste / p / ' s als / m / 
waarnamen. Deze spraokproducties waren het 
onderzoeksmateriaal bij de beantwoording van 
de volgende vragen. 

3.1 De productie van niet waarneembare fo
neemverschillen: intentie en productie 

De eerste vraag luidt of S. bij het uitspreken van 

een doelwoord dat met / p / begon inderdaad 
de intentie had om een / m / te produceren, of 
dat de consequente substituties alleen het gevolg 
waren van haar morfologische lipafwijking. An
ders geformuleerd luidt de vraag, of aangetoond 
kon worden dat in het fonologische repertoire 
van S. de dieptestructuur (de interne representa
tie) van de bilabiale plofklanken wellicht anders 
(beter) was dan de buitenstaander blijkens de 
oppervlaktestructuur in haar spraak waarnam. 
Hiervoor werden een groot aantal door haar uit
gesproken 'moes'- en 'poes'-woorden spectrogra-
fisch geanalyseerd. Vooral het deel van het spec
trogram dat de beginmedeklinker en de klinker 
van de uitgesproken woorden weergeeft, is voor 
deze analyse van belang. 

Het blijkt dat de woorden die eigenlijk met een 
/ p / moesten beginnen, maar die door anderen 
als beginnend met een / m / werden gehoord, 
een significant kortere akoestische tijastructuur 
van de beginmedeklinker vertonen dan woorden 
die met / m / moesten beginnen. Een duidelijk 
voorbeeld van dit spectrografische contrast toont 
figuur 1. Hieruit blijkt dus dat S. bij het proberen 
uit te spreken van een / p / iets in de richting van 
een bilabiale plofklank heeft willen maken, zon
der dat ze daartoe daadwerkelijk in staat was. 
Uit de akoestisch-fonetische analyse blijkt dus, 
dat S. een essentieel andere intentie had bij het 
produceren van een / p / dan bij het uitspreken 
van de / m / . Deze intentie kwam echter bij de 
oorfonetische beoordeling in de oppervlaktestruc
tuur van haar spraak niet tot uiting. Dergelijke 
zgn. subfonemische verschillen, die voor een bui
tenstaander feitelijk niet of nauwelijks waarneem
baar zijn, komen bij ontwikkelings-fonetisch on
derzoek bij kleine kinderen en bij onderzoek 
naar afwijkende spraak regelmatig voor (Max
well & Weismer, 1982). Ze wijzen op het feit, 
dat er wel een interne representatie van een fo
neemcontrast aanwezig kan zijn zonder dat dit 
zich in de productie van het contrast op adequa
te wijze manifesteert. 

3.2 Perceptie van zelf-geproduceerde spraak 

Nu uit de akoestisch-fonetische analyse blijkt dat 
S. bij het substitueren van een / m / voor een 
/ p / in feite een andere intentie heeft gehad, is 
de vraag of ze haar eigen intentie kon terugho
ren, wanneer ze achteraf met haar zelf-geprodu
ceerde spraakuitingen werd geconfronteerd. Om 
deze vraag te beantwoorden werden uit haar 
op de band opgenomen producties van de 
woorden 'poes' en 'moes' zes woorden geselec
teerd en in een willekeurige volgorde op een lui
sterband gezet. Drie doelwoorden 'moes' begon
nen volgens de eerder uitgevoerde oorfonetische 63 
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Figuur 1. Spectrografische voorstelling van twee door S. uitgesproken doelwoorden 'moes' en 'poes', die beide 
door anderen als 'moes' worden waargenomen. Desondanks toont het spectrogram van het doelwoord 'poes' een 
beginmedeklinker-part met kortere tijdsduur dan bij het woord 'moes'. 

beoordeling correct met een duidelijke / m / . 
Van de drie doelwoorden 'poes' begon er een 
met een / m / , een met een twijfelachtige / p / 
met een /m/-aspect, en een was correct uitge
sproken met een duidelijk herkenbare / p / aan 
het begin. S. beoordeelde deze zes door haar 
zelf uitgesproken woorden totdat per woord 100 

identicaties waren verzameld. Hetzelfde deed 
de spraaktherapeute van S. 

De resultaten van deze luistertest staan in figuur 
2. Onder in de figuur staat bij de producties die 
S. volgens de onafhankelijke beoordelaars lever 
de bij de drie doelwoorden 'moes' en 'poes', 
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Figuur 2. Donkere balken: Beoordelingen in percentages door S. van haar eigen producties van de doelwoorden 
'moes' (1 t/m 3] en 'poes' (4 t/m 6). Lichte balken: Identificaties van dezelfde door S. geproduceerde woorden 
door haar spraaktherapeute. Onder de balken is aangegeven met welke beginklank een woord door S. en de thera
peute werd geïdentificeerd. Bij 'product' staan in fonetisch schrift de beoordelingen van twee onafhankelijke beoor
delaars. 



hoe vaak zij deze beginnend met een / m / of 
een / p / waarnam (donkere balk). Ook de lui
sterresultaten van de spraaktherapeute worden 
°p deze wijze aangegeven (licnte balk). De 
spraaktherapeute nam evenmin als de twee be
oordelaars de intentie van S. waar en beoor
deelde de uitgjsproken woorden volkomen over
eenkomstig deze twee onafhankelijke beoor
delaars. S. zelf bleek significante problemen te 
hebben bij het achteraf beoordelen van haar 
eigen producties. Het valt op dat met name de 
woorden die met een / m / moesten beginnen en 
die door haar juist altijd correct werden uitge
sproken, op ambivalente wijze werden 
geïdentificeerd. De waarneming van haar eigen 
/ m / blijkt iabiel, waarschijnlijk omdat haar pro
ducties van deze spraakklank zowel konden 
staan voor een / m / als voor een / p / . De ver
keerd uitgesproken woorden die met een / p / 
moesten beginnen (stimuli 4 en 5) blijken ook tot 
verwarring te leiden en door S. niet altijd te wor
den teruggehoord zoals zij ze had uitgesproken 
of zoals zij ze had bedoeld. Er kan dus worden 
vastgesteld, dat zij bij het terughoren van haar 
e igen spraak een labiele interne klankvoorstelling 
had van hetzelfde fonologische contrast waar
mee ze ook uitspraakproblemen bleek te heb
ben. Bovendien kon ze bij de beoordeling van 
haar eigen spraak achteraf niet voldoende de ei
genlijke intentie achterhalen waarmee ze de 
Woorden oorspronkelijk had uitgesproken. De 
oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat 
iemand die zijn eigen spraak achteraf beoor
deelt pas betrekkelijk lange tijd na beëindiging 

van de spraakactiviteit afgaat op louter het audi
tieve eindproduct (= de oppervlaktestructuur). Bij 
de beoordeling zijn dus niet alle aspecten van 
het spreekproces integraal betrokken, inclusief de 
intentie, de diverse terugkoppelingsbronnen tij
dens de motorische uitvoering en het akoestische 
eindproduct (Wolfe & Beckey Irwin, 1973; 
Locke &Kutz, 1975). 

3.3 De waarneming van door andere gepro
duceerde spraak 

Nu geconstateerd is dat S. een labiele fonologi
sche representatie had van een spraakcontrast 
dat ze zelf niet goed kon uitspreken, geldt de 
vraag of dit alleen opgaat voor haar eigen 
spraakuitingen of ook, in meer algemene zin, als 
ze de betreffende spraakklanken van een andere 
spreker hoorde. 

De resultaten van een luistertoets, waarbij nu de 
doelwoorden 'moes' (1 t /m 4) en 'poes' (5 en 
6) door de spraaktherapeute van S. werden uit
gesproken, staat in figuur 3. Zoals verwacht kon 
worden identificeerde de spraaktherapeute haar 
eigen spraak geheel correct. Daarentegen bleek 
S. ook in andermans spraak moeite te hebben 
met de perceptuele onderscheiding van het 
spraakcontrast waarmee ze zelf articulatieproble
men had, ofschoon wel in mindere mate dan bij 
de beoordeling van haar eigen spraak. Het lijkt 
er dus op, dat haar labiele waarneming van het 
/ m - p / spraakcontrast gebaseerd was op een al
gemene inconsistente fonologische representatie. 
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3.4 De onmiddellijke zelfbeoordeling: verge
lijken van diepte- en oppervlaktestructuur 

Omdat S. bij het terugluisteren naar haar weinig 
adequaat geproduceerde /m-p/-contrast niet in 
staat was om de correcte intentie die aan haar 
producties ten grondslag lag te achterhalen, rees 
de vraag of er een methode bestond om intentie 
en eindproduct van deze spraakklanken zo dicht 
bij elkaar te brengen, dat zij hierover een inte

graal oordeel zou kunnen geven. Gekozen werd 
voor een procedure waarbij ze de voorgespro
ken woorden 'moes' of 'poes' moest naspreken, 
waarna ze haar eigen productie met behulp van 
een opname en direct daaropvolgende weerga-
vetechniek onmiddellijk terughoorde. Vervolgens 
moest zij beoordelen of haar producties overeen
kwamen met het gegeven voorbeeld. Schema
tisch ziet deze taak er als volgt uit: 

1/3 sec. 

intentie produkt 

vergelijken 

6 6 

Deze methode, waarbij een kind frequent kleine 
fonologische verschillen tussen een extern model 
en de eigen producties moet leren onderschei
den en waarbij de interne representatie van de 
te beoordelen spraakklanken een belangrijke rol 
speelt, heeft gewoonlijk een snel en effectief re
sultaat. Meestal worden kleine distincties, die 
eerst over het hoofd worden gezien, spoedig 
waargenomen (Locke, 1980 b; Crul, 1980). Pa
rallel aan deze spreek- en luisteroefening werd 
met tussenpozen van enkele dagen bekeken of 
S. in het verloop van bovenbeschreven procedu
re de probleemklanken / p / en / m / beter leer
de identificeren en in twee adequate foneemca
tegorieën kon onderbrengen. Hiervoor werd een 
stimulusserie van zes woorden vervaardigd uit 
een door haar zelf uitgesproken productie van 
het doelwoord 'moes'. In vijf stappen werd tel
kens een groter portie vanaf het begingedeelte 
van de / m / (zie figuur 1-a) verwijderd, zodat 
op kunstmatige wijze het effect van de oorspron
kelijke articulatiebeweging voor de bilabiale na
sale medeklinker / m / werd veranderd in die 
van de bilabiale plofmedeklinker / p / . Hiermee 
wordt bereikt dat bij presentatie van de zes sti
muli voor een normale luisteraar de waarneming 
van / n / ergens in de serie plotseling omslaat in 
een / p / . De waarnemingscurve van het / m - p / -
contrast, gebaseerd op een groot aantal identifi
caties van de zes stimuli in willekeurige volgorde 

door normale luisteraars, staat uitgedrukt als het 
procentuele aantal /m/-identificaties in fiquur 
4 . 1 . 

De zogenaamde foneemgrens tussen / m / en 
/ p / ligt op de plaats binnen de serie waar de 
helft (50%) van de identificaties als / m / of / p / 
zouden zijn gegeven, dus tussen stimulans 3 en 
4. De eerste drie stimuli uit de serie worden dus 
normaliter als / m o e s / waargenomen en de laat
ste drie als / p o e s / . De identificatieresultaten 
van S. bij de aanvang van de luistertraining 
staan ook in figuur 4 . 1 . Uit de waarnemingscur
ve blijkt, dat bij haar veel onzekerheid bestond 
voor wat betreft de juiste identificatie van het 
/m-p/-contrasf, wanneer men dat vergelijkt met 
de waarnemingsresultaten van normale luiste
raars. De identificatiecurven in de figuren 4 .2 
t /m 4 .4 geven haar resultaten weer op opeen
volgende momenten tijdens de luistertrainingspe
riode. Het blijkt dat een duidelijke progressieve 
verbetering plaatsvond van de perceptuele on
derscheiding van het foneercontrast waarmee ze 
identificatieproblemen had, totdat uiteindelijk het 
/m-p/-verschil normaal werd waargenomen. 
Kortheidshalve kan op deze plaats het logopedi
sche feit worden vermeld, dat de verbeterde 
waarneming ook leidde tot een significante ver
betering van de articulatie van de / p / , zodat nu 
ook een ander haar producties hiervan in de 
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Figuur 4. Identificatiecurve van het kunstmatig vervaardigde foneemcontrast /m-p/ in de woorden 'moes-poes'. De 
zes stimuli met progressief verkorte /m/-porties staan op de X-as; de identificatiescore van / m / staat in percentages 
op de Y-as. In 4.1 is de curve van normale luisteraars weergegeven naast de curve van S. bij de aanvang van de lui
stertraining. In 4.2 t/m 4.4 staan de progressief verbeterde waarnemingscurven van S. in het verloop van de luister
training. 

heeste gevallen kon thuisbrengen als een bilabi-
ale plofklank. 

4. Articulatie en spraakwaarneming bij een 
functionele articulatiestoornis 

Uit het bovenstaande is gebleken, dat een conse
quente foutieve uitspraak van een bepaalde 
spraakklank ten gevolge van een mondafwijking 
de waarneming en het onderliggende auditieve 
voorstellingsbeeld van die klank nadelig kan 
beïnvloeden. Voor de beantwoording van de 
waag of de foute articulatie de waarneming ook 
beïnvloedt in geval van een articulatieprobleem 
dat niet berust op een organisch defect binnen 
het spreekmechanisme, werd een onderzoek ge
daan bij kinderen van ± 6 jaar met een functio
nele articulatiestoornis (Raaymakers & Crul, 
1988). Bij dit onderzoek werd ook geprobeerd 
om te bewijzen dat er een specifieke relatie be
staat tussen het maken van articulatiefouten en 
problemen in de spraakwaarneming. De speci
fieke probleemklank in de articulatie die werd 
onderzocht, betrof de /ts/-affricatief aan het 
einde van een woord, zoals bv. in het woord 
pats'. Er werden vier vergelijkingsgroepen sa

mengesteld via een gehoor- en spraakanalytisch 
onderzoek: 1) een groep normaal horende en 
normaal sprekende volwassenen; 2) normaal ho
rende 6-jarige kinderen zonder articulatieproble
men; 3) een groep normaal horende 6-jarige kin

deren met andere articulatieproblemen dan de 
/ts/-affricatief aan het einde van een woord, en 
tenslotte als specifieke onderzoeksgroep; 4) nor
maal horende ó-jarige kinderen met articulatie
problemen, waaronder speciaal de / t s / -
affricatief aan het eind van een woord. Ook hier 
werd een stimulusserie vervaardigd om voor elke 
groep te onderzoeken hoe deze /ts/-affricatief 
werd waargenomen. Een van de belangrijke 
voor de waarneming relevante verschillen tussen 
de beide woorden 'mus' en 'muts', is een korte 
periode met stilte tussen de klinker en de / s / 
(zie figuur 5). 

In de articulatiebewegingen is dit de periode tus
sen een volledige postdentale (alveolare) afslui
ting van de m ondholte met de tong en het plot
seling loslaten van de tongpunt aan het begin 
van de affricatief / t s / . In de spectrografische af
beelding van figuur 5 van de uitgesproken woor
den 'mus' en 'muts' (5-b) is de betreffende korte 
stilteperiode te zien die voor een groot deel ver
antwoordelijk is voor het feit dat een plofklank 
/ t / wordt waargenomen voor de / s / (Bastian, 
Eimas & Liberman, 1961). In vijf stappen werd 
een stimulusserie van het /mus-muts/-contrast ver
vaardigd door het kunstmatig inlassen van een 
per stap groter wordende stilteperiode tussen de 
klinker en de / s / in het uitgangswoord 'mus'. 
De resulterende zes stimuli werden op een luister
band gezet en in willekeurige volgorde aan de 6 7 
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Figuur 5. Spectrografische afbeelding van de gesproken woorden 'mus' (a) en 'muts' (b). Let op de stilteperiode in 
'muts'. 
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de vier verschillende groepen 

In figuur 6a staan de resultaten van de groep vol
wassenen die de serie van zes stimuli verdeel
den in een categorie 'mus' (stimulus 1 en 2) en 
een categorie 'muts' (stimulus 4 t /m 6). De 
derde stimulus werd ambivalent waargenomen, 
dus niet uniform als 'mus' of 'muts'. De identifica
tiecurve van de volwassenen is als normcurve 
verder bij de resultaten van de andere drie groe
pen ter vergelijking meegerepresenteerd. Een ver

gelijkende analyse van deze waarnemingscurve 
(Raaymakers & Crul, 1988) geeft aan, dat nor
maal horende 6-jarige kinderen zonder articula
tieprobleem de stimulusserie op dezelfde wijze 
identificeerden als de volwassenen (zie figuur 
6b). Een kleine afwijking ten opzichte van de re
sultaten van de volwassenen toont de groep met 
kinderen die andere articulatieproblemen heb
ben dan met de /ts/-productie (figuur 6-c). Van 
belang is vooral, dat er een labiele waarneming 
van het /s-ts/-contrast valt te constateren bij de 
groep kinderen die hiermee ook productieproble-
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Figuur 6. Identificatiecurven van de stimulusserie 'mus-muts'. Ongebroken lijnen tonen de gemiddelde curve per 
groep. Ter vergelijking wordt de curve van de volwassenen bij iedere andere groep eveneens gegeven. De stilteperi
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men heeft (figuur ó-d). Dit geldt echter niet voor 
alle kinderen uit deze specif ieke g roep , zoda t 
geconc ludeerd moet w o r d e n , dat een consequ
ent foutieve product ie van een spraakklank kan 
leiden tot een labiel voorstel l ingsbeeld en een in
correcte percept ie van deze klank (zie ook Stran
ge & Broen, 1 9 8 0 ) . 

5. Conclusies 

a. In tegenstell ing tot d e gevest igde opvatt ing 
dat spraakpercept ie vooraf gaa t aan en be
pa lend is voor spraakproduct ie en dat een 
problemat ische foneemwaarneming kan lei
den tot een overeenkomstig articulatiepro
bleem, blijkt dat het omgekeerde ook moge
lijk is, dat w i l z e g g e n : een langdur ig conse
quent fout geproduceerde spraakklank kan 
ook leiden tot een labiele waa rneming van 
die klank. 

b. Iemand met een art iculat ieprobleem d ie niet 
g o e d in staat is om de e igen spraak(fouten) te 
beoorde len , heeft baat bij een luistertraining 
w a a r b i j d e e igen spraakuit ingen onmiddel l i jk 
na het uitspreken (d .w .z . binnen de korte ge-
heugenspan van intentie en productie) ter zelf-
beoorde l ing word t a a n g e b o d e n . 
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Diagnostiek van 'Centraal auditieve taalstoornissen' 
op net audiologisch centrum "Hoensbroeck" 

J.F.J. Dekelver 

1. Inleiding 

De laatste jaren hebben de werkzaamheden van 
het Audiologisch Centrum "Hoensbroeck" zich 
terdege uitgebreid. Een van deze werkzaamhe
den is het onderzoek en de begeleiding van kin
deren, adolescenten en volwassenen met 'taal-
verwervingsproblemen' en dit zowel in mondelin
ge als in schriftelijke vorm. 
Binnen deze groep kunnen we een duidelijk on
derscheid maken tussen enerzijds spraak- en taal-
verwervingsproblemen ten gevolge van gehoor-
stoornissen en anderzijds deze waarbij geen 
perifere gehoorproblemen aan de orde zijn ge
weest en waarbij ook geen directe verklaring, 
laat staan, oorzaak gevonden kan worden. 

Hoe komt deze groep terecht bij het Audiolo
gisch Centrum? Deze groep heeft op school 
vaak moeite met het leerproces en met name de 
taalvakken, het lezen en het schrijven. De moei
lijkheden uiten zich voornamelijk op het gebied 
van de luisterhouding, het opvolgen van op
drachten, het onthouden en gebruiken van audi
tieve informatie. Een aantal gedragsaspecten 
van het kind wijzen vaak in de richting van een 
slecht gehoor: het kind is ongedurig, vlug afge
leid, geeft geen aandacht, vertoont een zwakke 
concentratie. Het kind vertoont een aantal audi
tieve problemen, die een negatieve invloed uitoe
fenen op het leerproces. 
Deze kinderen hebben blijkbaar moeite met de 
centrale verwerking van auditief aangeboden in
formatie, een centraal auditief verwerkingspro
bleem. 

2. Centraal Auditieve Verwerking 

Wat verstaan we nu onder centraal auditieve 
verwerking? Eenvoudig gezegd: wat we doen 
met wat we horen. Een akoestisch signaal wordt 
opgevangen door het perifeer gehoormechanis-
me. Dit signaal gaat door een netwerk van neu
rale systemen van de cochlea nuclei van de her
senstam en wordt geprojecteerd in verschillende 
zones van de cortex. Dit signaal wordt ontvan
gen, geïnterpreteerd en gebruikt. 

3. Taal 

Gesproken taal kan beschouwd worden als een 

opeenvolging van verschillende akoestische sig
nalen. Om tot taal te komen dient het kind een 
hele weg af te leggen. 
W i j spreken daarom ook bewust van taal
verwerving' in plaats van taal-'onfwikkeling', om 
aan te geven dat deze taal niet 'zomaar Komt', 
maar wel degelijk een 'actief gebeuren' is. 

3.1 De taalverwerving 

Als we de taalverwerving globaal bekijken, kun
nen er een aantal perioden en fasen onderschei
den worden. In de prelinguale periode speelt de 
brabbeltaal van het kind een belangrijke rol. 
Deze brabbeltaal leidt tot het eerste woordje, 
dat de vroeg-linguale periode inleidt. Van één 
woord komen meer woorden, die in de differenti
atiefase alle mogelijke vormen kunnen aanne
men. Rond de leeftijd van 9 jaar heeft het kind 
deze taal op een zodanige manier verworven, 
dat het ook vormelijk correct kan spreken. 
In deze taal kunnen we verschillende niveaus on
derscheiden, die het kind uiteindelijk feilloos 
moet kunnen hanteren. 
Zo onderscheiden we in elke taal: 

- het fonologisch aspect: het klank-systeem; 
- het semantisch aspect: woorden met hun spe

cifieke betekenis; 
- het syntactisch aspect: zinnen met eigen zins-

bouwregels; 
- het morfologisch aspect: de vormveranderin

gen van woorden binnen een zin; 
- en het pragmatisch aspect: het handelen 

door middel van taal. 
De verwerving van deze taalaspecten, klanken, 
betekenissen, zinnen, woordvormen en context, 
verlopen met een interne chronologie, m.a.w. de 
verwerving verloopt via een bepaalde systema
tiek, en dit stap voor stap, afhankelijk van een 
zich verder ontwikkelend centraal zenuwstelsel. 
Het leren beheersen van de taal door het kind is 
een specifiek en langdurig proces, waarin rij
ping, leren en experimenteren, activiteit en inte
resse van het kina een rol spelen, naast die van 
het aanbod en het bijsturen vanuit de omgeving. 

Een normale taalverwerving is slechts mogelijk in
dien er aan een hele reeks voorwaarden bij het 
kind en zijn omgeving voldaan is. 
Factoren bij hetkind: 
- een goed functionerend zenuwstelsel; 



~ een goed gehoor; 
- voldoende aandacht en concentratie; 
~ een goed bewegingsapparaat; 
~ goede spraakorganen; 
~ een normale begaafdheid; 
- een evenwichtige persoonlijkheidsstructuur. 
Factoren bij de omgeving: 
~ voldoende stimulatie; 
~ geen bijzondere problemen binnen het gezin, 

de familie of de school/werk-situatie. 

Zonder stimulatie vanuit de omgeving zal het 
kind nooit tot taal komen. Het kind moet dit leren 
in een sprekende omgeving. Het moet de taal 
'horen'. 
Taal en taalverwerving is voor een belangrijk ge
deelte een auditief gebeuren. 

Vooral de eerste vier voorwaarden zijn in dit 
kader van belang. De kritische perioden in de 
taalverwerving schijnen parallel te lopen met be
paalde neurologische rijpingsprocessen van het 
auditieve systeem. 
De taalverwerving kan gezien worden als een 
groeiend aantal verbindingen in het centraal ze
nuwstelsel en is afhankelijk van de rijping en de 
onderlinge samenwerking van functioneel gespe
cialiseerde neuronen. De verscheidenheid en de 
complexiteit van zo'n interneuraal groeipatroon 
zou een eerste vereiste zijn voor zowel de taal 
als de cognitieve ontwikkeling. 

Deze rijping ligt biochemisch en structureel vast. 
Wat het structurele aspect betreft, komt dit sterk 
overeen met een progressieve ontwikkeling in de 
informatieverwerkingscapaciteit. En hier spelen 
wij als volwassene goed op in. Het is trouwens 
opvallend hoe gemakkelijk wi j , als volwassenen, 
onze volgroeide taal sterk vereenvoudigen als 
we tegen een kind spreken. W i j voelen intuïtief 
aan dat het kind onze gecompliceerde zinnen te 
'moeilijk' vindt; het kan er zo weinig mee doen. 
Het kind kan de voor hem relevante informatie er 
niet uithalen. 
Het is m.a.w. teveel ineens. 
In de eerste levensjaren bouwt het kind lang
zaam een taal op, die sterk gelijkt op die van de 
volwassene. Het kind heeft ook steeds minder 
moeite om al die boodschappen te begrijpen, 
m.a.w. te verwerken. 

3.2 Specifieke stoornis in de taalverwerving 

Bij een bepaalde groep van kinderen verloopt 
deze zaak echter niet volgens het boekje. On
danks een volledig normale medische en psycho
logische voorgeschiedenis komt deze taalverwer
ving bij een aantal kinderen wat later dan 
verwacht. Woorden worden vaker vervormd, 

zinnetjes komen wat moeizamer tot uiting. Deze 
problemen lossen zich in de tijd wel op, maar 
steeds komen ze weer tevoorschijn in een vol
gende fase van de ontwikkeling. O p zich lijkt dit 
niet erg abnormaal, maar ook in de peuter- en 
kleuterperiode hebben deze kinderen vaak moei
te met het onthouden en nazeggen van rijmpjes, 
hebben ze problemen om de namen van de kin
deren van de klas te onthouden, problemen om 
kleuren te benoemen. Ze vertellen wat onsamen
hangend en in aaneenschakeling. De woordvol
gorde is niet zoals het hoort en tijdens het spre
ken moeten ze soms wel eens zoeken naar het 
gepaste woord. 

Bij een gegeven opdracht komt het vaak voor 
dat onderdelen hieruit vergeten worden, of dat 
er een totaal andere reactie komt dan verwacht. 
Aangeboden informatie blijft slechts gedurende 
korte tijd hangen en wordt ook slecht herinnerd. 
Kinderen moeten luisteren naar taal, moeten 
deze taal opnemen, verwerken, interpreteren en 
gebruiken. Het taai-leren is een auditief gebeu
ren. Ook in de schoolsituatie, en vooral in de 
eerste jaren, komt de nadruk vooral te liggen op 
verbale instructies. Het 'leren' impliceert proces
sen van auditieve informatie. 
En hier zou het ergens mis lopen. De verwerking 
op centraal niveau van auditief aangeboden in
formatie loopt niet zoals het hoort. 

4. Onderzoek naar Centraal Auditieve Taal
stoornissen 

Met boven beschreven voorgeschiedenis worden 
deze kinderen aangemeld bij het Audiologisch 
Centrum. 
De initiële verwijzing van deze kinderen ligt mee
stal bij de leerkracht, de schoolbegeleidingsdien
sten of de ouders. Ondanks een toch vermoede
lijk normaal gehoor vertoont dit kind problemen 
met een aantal auditieve vaardigheden, noodza
kelijk voor een normaal functioneren in de 
groep. 
Een gegronde reden voor nader onderzoek. 

4.1 Algemeen 

Het verloop van het onderzoek naar mogelijke 
centraal auditieve taalproblemen op het Audiolo
gisch Centrum "Hoensbroeck" ziet er schema
tisch als volgt uit: 
- eerst wordt een uitgebreide anamnese afge

nomen, waarin gepeild wordt naar medische 
voorgeschiedenis, ontwikkelingsgegevens van 
het kind, familiale anamnese en het functione
ren in de school- of werksituatie; 

- daarop volgt een uitgebreid audiologisch on
derzoek; 

- een logopedisch onderzoek; 71 



- een ortho-didactisch onderzoek; 
- eventueel een (neuro-)psychologisch onder

zoek. 
Na deze onderzoeken wordt contact opgeno
men met de school of de werkstituatie om rele
vante gegevens in te winnen. 
Dan volgt teamoverleg, waarin de verschillende 
onderzoeksgegevens met elkaar in verband ge
bracht worden. O p basis hiervan wordt een indi
vidueel begeleidingsplan opgesteld en worden 
adviezen geformuleerd, die dan besproken wor
den met de ouders, de leerkracht en andere be
trokkenen. Na een aantal maanden vindt steeds 
een herhalingsonderzoek plaats. 
Dit is een multi-disciplinair gebeuren, waarin de 
verschillende disciplines van het Audiologisch 
Centrum een eigen belangrijke inbreng hebben 
in het totaalbeeld van het onderzochte kind. 

In het verloop van dit verhaal zullen we het 
meestal hebben over kinderen, maar het is dui
delijk dat de aangehaalde problematiek ook bij 
adolescenten en volwassenen voorkomt. 

4.2 Diagnostiek 

4 . 2 . 1 Anamnese 

Een belangrijke plaats in het onderzoeksgebeu-
ren wordt ingenomen door de anamnese. Uit ge
sprekken met de ouders en de kinderen blijkt dat 
deze laatsten op school moeite hebben om iets 
duidelijk en overzichtelijk uit te leggen. De toe
hoorder heeft na het verhaal vaak nog even tijd 
nodig om voor zichzelf even op een rij te zetten 
wat er nu precies gezegd is. Verhaalopbouw, 
zinsstructuur, woordvolgorde, woordvinding, uit
spraak, dit alles vertoont langs de een of andere 
kant afwijkingen. 

In het schriftelijk taalgebruik komen gelijkaardige 
problemen naar voren. Het lezen verloopt met 
een vrij hoog tempo en met een groot aantal fou
ten. Of het lezen verloopt daarentegen extra 
langzaam, waarbij opvalt hoe vaak het kind een 
beroep doet op inwendig spellen en dit om ze
kerheid en houvast te hebben. 

/ In het schrijven komen fouten voor tegen spel-
<~% lingsregels en vooral deze die betrekking heb

ben op de open-gesloten lettergrepen, samenge
stelde woorden en werkwoordsvormen. Ook de 
chronologische opbouw van de zinnen is niet 
goed. Vaak zie je dat midden in een zin gestopt 
wordt en begonnen wordt met een totaal andere 
zin. Het verloop van het verhaal wordt daardoor 
onlogisch. Bij een dictee worden woorden ver
vangen door synoniemen, wordt het stemheb-

71 bend-stemloos onderscheid vaak verwaarloosd 

of worden de meest eigenaardige fouten ge
maakt. 
Deze kinderen hebben moeite om een zin van 
een x aantal woorden te onthouden tijdens het 
opschrijven ervan. Op een vraag van de leer
kracht zie ie deze kinderen weleens een totaal 
verschillend antwoord geven of duurt het even 
vooraleer het kind reageert. Het is snel afgeleid 
in de klas, het kan zich moeilijk gedurende een 
langere tijd concentreren op de leerkracht en zijn 
aandacht zakt snel weg. 

Jammer genoeg worden deze kinderen weleens 
versleten voor dom en lui. Ze luisteren niet, 
weten niet wat er gevraagd is, kunnen niet mee 
met de rest van de groep. En opvallend genoeg 
zijn het vaak kinderen die zichzelf ontzettend in
spannen om een taak tot een goed einde te 
brengen, maar het lukt hen niet! De interesse in 
de taalvakken op school daalt sterk. 
Deze kinderen raken gedemotiveerd door een 
discrepantie tussen de mogelijkheden van dit 
kind en de actuele leerprestaties. 
Deze kinderen vertonen, wat wij noemen, een 
centraal auditief taalprobleem. 

Onderzoek 

O p welke manier kunnen deze problemen nu 
aan het licht komen? Welke diagnostische instru
menten kunnen we hanteren om tot een derge
lijke conclusie te komen? 

Om de centraal auditieve taalverwerking te be
oordelen moeten we tests gebruiken, waarvan 
de resultaten een weerspiegeling zijn van per
ceptuele problemen die het kina vertoont in de 
schoolsituatie. 
Omwille van de verscheidenheid aan functies 
die het auditieve systeem moet opbrengen in een 
leersituatie, is er meer dan één test nodig. De 
aard van de test moet gekozen worden in functie 
van de problemen die het kind vertoont. 
Dit kan zijn: 
- een auditief aandachtsprobleem in lawaai; 
- problemen met woordherkenning; 
- problemen met snel variërende spraak; 
- een auditief sequentie-probleem; 
- een slechte woordvindingsvaardigheid; 
- zwak geheugen, en ga zo maar door. 

4 . 2 . 2 Het audiologisch onderzoek 

Het auditologisch onderzoek is in de eerste 
plaats bedoeld om mogelijke gehoorstoornissen 
uit te sluiten. Elk kind wordt onderzocht met de 
gangbare audiometrische tests: tonaal-liminaire 
audiometrie, impedantie-meting, reflex-meting en 
spraakaudiometrie. 



Om in de klas goed te functioneren moet het 
kind een normaal gehoor hbben. De verbale in
structies in de klas worden gegeven in aanwe
zigheid van achtergrondlawaai. Het kind moet 
de gegeven instructie identificeren en storende 
bijgeluiden negeren. Dit proces vereist bepaalde 
neurologische en aanverwante acties van de her
senstam en de cortex. W e komen hier terecht bij 
de selectieve aandacht, de auditieve figuur
achtergrond-waarneming, of 'horen wat hij w i l / 
moet horen'. 
Voor het beoordelen van de spraakwaarneming 
in aanwezigheid van achtergrondlawaai maken 
wij gebruik van de spraak-in-ruis test volgens 
Plomp. Bij deze test maakt men gebruik van zin
nen die aangeboden worden in aanwezigheid 
van ruis. De signaal-ruisverhouding wordt Dere-
kend en vergeleken met de norm. Normale luiste
raars hebben een signaal-ruis verhouding van -
8dB + 2 . Dit betekent dat een zin, aangeboden 
in ruis die 8 dB harder is in intensiteit dan de 
zin, nog goed gereproduceerd kan worden. De 
zin wordt dus goed waargenomen. 
De testresultaten werden genormeerd op een vol
wassen proefgroep. In principe kan deze test af
genomen worden bij kinderen vanaf 1 1 jaar. 

Waarom is deze leeftijdsgrens zo belangrijk? 
Wanneer een kind naar school gaat moet het 
andere strategieën leren gebruiken dan deze die 
het in een thuissituatie toepast. Het kind moet 
leren hoe en naar wat het moet luisteren. Het 
kind moet zijn aandacht richten op datgene wat 
de leerkracht zegt en ook datgene onthouden. 
Het kind moet leren herkennen wat het al weet 
en nog niet weet (het meta-linguïstisch bewust
zijn). De meeste kinderen leren dit spontaan en 
dit wordt voldoende gekend op 1 I a 1 2-jarige 
leeftijd, zodat hun scores vergelijkbaar zijn met 
die van volwassenen. 
Voor jonge kinderen onder de 9 jaar blijkt deze 
test echter minder geschikt. De zinnen zijn wat te 
lang, waardoor de invloed van het geheugen 
een te grote rol gaat spelen. Ook de pauze tus
sen de zinnen is te kort, zodat het kind te weinig 
tijd heeft om de aangeboden zin te verwerken 
en te reproduceren. 

Een ander belangrijk aspect is dat de linguïsti
sche vaardigheid bij deze jonge kinderen een 
vrij grote spreiding kent, waardoor de testresulta
ten een vrij grote variatie vertonen rondom een 
gemiddelde. Hierdoor wordt het moeilijk om een
duidig conclusies te trekken. 

Verder spelen de strategieën die het kind ge
bruikt in het omgaan met dergelijk materiaal een 
grote rol. Gedurende de schoolloopbaan ontwik
kelt het kind geheugenstrategieën en cognitieve 
processen die gebruikt worden bij het opnemen, 

verwerken en terug oproepen van informatie. 
Hierin treft men een grote verscheidenheid aan 
bij jonge kinderen. Tot de leeftijd van 1 1 jaar 
neemt men heel duidelijk een rijpingsaspect 
waar. 
Of dit beter kunnen weerstaan aan stoorgeluiden 
te danken is can een betere aandachtscontrole 
of aan een simultane ontwikkeling van meer ge
sofisticeerde geheugen- en oproepstrategieën is 
niet helemaal duidelijk. Verder onderzoek naar 
de mogelijkheden op dit terrein zijn lopende. 
Of deze test een zuivere centraal auditieve ver-
werkingstest is, blijft een open vraag. Bij een S / 
R-verhouding van 0 tot - 1 0 dB gaat een deel 
van de akoestische informatie verloren en wordt 
het een auditieve herkenningstaak, met gebruik 
van cognitieve en linguïstische functies. Bij een 
S/R-vernouding van bijvoorbeeld +9 dB moet 
het kind de auditieve figuur en achtergrond dui
delijk scheiden, zonder dat hij in dit geval 
linguïstische segmenten moet toevoegen die door 
de ruis gemaskeerd zijn. 

Bij het herkennen van spraak spelen associatieve 
functies een belangrijke rol. Het binnenkomende 
signaal wordt vergeleken met in het geheugen 
opgeslagen materiaal en op die manier wordt 
de meest waarschijnlijke oplossing gekozen. 
O p te merken in dit verband is, dat de meeste 
tests voor auditieve aandacht taalstimuli gebrui
ken in aanwezigheid van omgevingslawaai of 
competitieve sprekers. Er zijn echter ook kinderen 
die problemen hebben om zich te concentreren 
op auditieve taken als er visuele, taktiele of kines-
thetische afleiders aanwezig zijn. Dit valt echter 
buiten de opzet van dit verhaal. Hier moet echter 
wel degelijk rekening mee gehouden worden bij 
de interpretatie van de resultaten. 

De verbale instructies in de klas verlopen met 
een bepaalde snelheid. Hierdoor kunnen vervor
mingen optreden in het spraaksignaal, leder van 
ons heeft een bepaalde weerstand tegen vervor
ming. Belangrijk is het om na te gaan hoe het 
kina met taai-leerproblemen omgaat met derge
lijk vervormd materiaal. 
De snelheid waarmee een kind deze snel wijzi
gende akoestische signalen correct kan identifi
ceren, hangt samen met de mate waarin het sig
naal verwerkt wordt. W i j zijn nog bezig met de 
mogelijkheden van een aantal tests te onderzoe
ken, die in het kader van de diagnostiek van 
centraal auditieve taalstoornissen bruikbaar zijn. 

Een van deze tests is de snel-alternerende 
spraaktest van Bocca en Calearo. Hierbij wordt 
een gesproken tekst afwisselend aan het linker 
en aan net rechter oor aangeboden, zodat elk 
oor steeds de helft van de totale informatie krijgt. 
De gebruikte zinnen zijn nonsens-zinnen om de 73 



redundantie te verminderen. O p deze manier 
wordt de informatie verstoord en moeilijker om te 
verwerken. 
Een andere gebruikte test is de dichotische discri-
minatietest van Feldmann, waarbij het kind aan 
elk oor tegelijk een verschillend woord aangebo
den krijgt die beide gereproduceerd moeten 
worden. 
Normale personen kunnen hun aandacht zo rich
ten dat ze of de linker zijde of de rechter zijde of 
beide kanten kunnen verstaan, zonder dat er in
terferentie optreedt. Beide informaties kunnen dus 
geschieden verwerkt worden en dit door aanwe
zigheid van schakelmechanismen in de gehoor-
banen, die geregeld worden door de eïïerente 
en afferente banen. 
De auditieve input van deze tests is niet recht
streeks te meten. W e moeten daarom afleidin
gen maken over de perceptie door gedragsob
servaties. Hoe gaat dit kina met dit materiaal in 
deze situatie om. De scores op deze tests zijn 
belangrijk ter vergelijking met de normen. 
Langs de andere kant is het even zo belangrijk 
om een idee te krijgen over de reactietijd, de 
snelheid waarmee het kind de informatie ver
werkt. Tevens kan nagegaan worden hoe ver
trouwd het kind is met dergelijk materiaal. 

Bij de uiteindelijke interpretatie van de gedrags
aspecten van het kind moet men zich ervan be
wust zijn dat er geen scherpe afbakening be
staat tussen perceptuele, linguïstische en cognitie
ve processen. Resultaten van tests zijn nooit 
afhankelijk van één enkele component. 
Men moet er ook rekening mee houden dat de 
aandacht van het kind in zich een'gelimiteerd en 
beperkt gebeuren is. De inspanning van het kind 
heeft hier een invloed op, doch ook deze is 
weer gelimiteerd en beperkt. En ook emoties 
hebben een sterke invloed op bepaalde cognitie
ve processen en in dit geval zowel op de te leve
ren inspanning als op de aandacht voor binnen
komende auditieve stimuli en op de verwerking, 
het vasthouden er> het terug oproepen van infor
matie. 

Hieruit mag blijken, dat de diagnostiek van de 
centraal auditieve verwerking van aangeboden 
informatie een multi-disciplinair gebeuren is. Een 
aantal auditieve vaardigheden, gemeten met au-
diometrische, logopedische, ortho-didactische en 
psychologische tests, zijn een conditio sine qua 
non voor net auditief begrijpen en het daaropvol
gend leren beheersen van de taal in de kinaerja
ren. 
Of deze gemeten auditieve vaardigheden 'voor
waarden' zijn, in plaats van correlaten van de 
ontwikkeling, is niet geheel duidelijk. Wel wordt 
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en de receptieve mondelinge taalvaardigheid, 
die zich ontwikkelen in de vroege kinderjaren, 
als basis dienen voor het begrijpen van de mon
deling gegeven klas-instructies en om te leren 
lezen en schrijven. 

4 . 2 . 3 Het logopedisch onderzoek 

Uit het logopedisch onderzoek moet blijken in 
welke mate de taalverwerving een invloed heeft 
op de verwerking van auditiefaangeboden infor
matie. Een onderzoek naar de basis van de taal, 
het lexicon, geeft inzicht in de manier waarop 
de woorden opgeslagen zijn. Het blijkt nu dat 
kinderen wel een voldoende grote woordenschat 
hebben, doch dat de woordopslagplaats ver
ward en ongeordend is. Een wooraenschattest 
waarin de contextuele kenmerken in overvloed 
aanwezig zijn, zal het kind nog goed aankun
nen. Wanneer echter naar de betekenis van een 
woord gevraagd wordt, of het kind moet kiezen 
tussen een aantal mogelijke oplossingen, komt 
dit probleem duidelijk naar voren. 
Ook in het spontaan vertellen moeten deze kin
deren vaak zoeken naar het gepaste woord. Bij 
het snel oproepen van woorden uit hun geheu
gen zie je dat ze slechts een beperkt aantal 
woorden kunnen oproepen en deze begrippen 
verwijzen dan nog vaak naar concrete objecten 
die op dat moment aanwezig zijn. 
Ook wordt nagegaan hoe makkelijk kinderen 
zinnen met betekenis-relaties kunnen verwerken 
en in welke mate kinderen de verschillende zins
structuren actief beheersen. 

Tijdens het onderzoek wordt een indruk opge
daan over de articulatie-vaardigheid. 
Dit is in de eerste plaats belangrijk om te weten 
of de 'engrammen' die het kind in zijn geheugen 
heeft zitten van de verschillende klanken, over
eenkomen met de standaard-klanken. 
In de tweede plaats heeft het spraakbewegings-
beeld een duidelijke invloed op het schrijfbewe
gingsbeeld. Taal wordt niet ogenblikkelijk gepre
senteerd en opgevangen. De 'bits' van de 
informatie komen snel, maar doorheen de tijd. 
Deze 'bits' moeten in de juiste volgorde opgesla
gen worden voor een juiste encodering. Deze 
mogelijkheid om informatie uit het hoofd te ont
houden en dit in de juiste volgorde, blijkt erg be
langrijk te zijn voor verschillende schoolse taken. 
Lezen, schrijven, opvolgen van opdrachten, 
woorden en zinnen analyseren en synthetiseren 
vereisen elk een bepaalde sequentiëringsvaar-
digheid. 

4 . 2 . 4 Het ortho-didactisch onderzoek 

In het ortho-didactisch onderzoek wordt een ana-



lyse gemaakt van de lees- en schrijfprestaties van 
het kind. 
Bij zeer jonge kinderen wordt nagegaan of 
zowel de algemene als de specifieke leesvoor-
waarden aanwezig zijn. 
Bij oudere kinderen onderzoeken we de techni
sche leesvaardigheid. Er gebeurt een analyse 
van de fouten en er wordt gezocht naar de lees
strategie die het kind gebruikt (top-down, ra
dend, van boven af of bottom-up, spellend, van 
onder af). 
Verder wordt onderzoek gedaan naar het begrij
pend lezen. Hierbij valt op, dat deze in vergelij
king met het mondelinge tekstbegrip vaak beter 
is. Dit komt omdat de informatie blijvend aanwe
zig is, het kind kan er op terugvallen. 
In het schrijven komt het al of niet beheersen van 
spellingsregels op de voorgrond. Ook een fou
tenanalyse geeft inzicht waar de grootste proble
men liggen tegen hoor-woorden (jan), tegen 
regel-woorden (ballen), tegen inprent-woorden 
(koud). 

4 . 2 . 5 Het psychologisch onderzoek 

Het psychologisch onderzoek dient in de eerste 
plaats om de intellectuele mogelijkheden van het 
kind in kaart te brengen. 
Uit het intelligentie-profiel komen de sterke en 
minder sterke kanten naar voren, die eventueel 
gebruikt kunnen gaan worden bij de reme
diering. Een vaak aangehaald verschijnsel is de 
discrepantie tussen de verbale en performale in
telligentie; in het nadeel van het verbale gedeel
te. 
Een interessant gegeven is de vaak voorkomen
de gelijke verbale intelligentie bij zowel normale 
als slechte lezers met significante verschillen in 
hun performale intelligentie. Een mogelijke verkla
ring hiervoor kan gezocht worden in het feit, dat 
kinderen met gelijkaardige auditieve verwerkings-
moeilijkheden beter compenseren door een be
roep te doen op hun betere performale intelligen-
tie-mogelijkheden. Maar goed, elke interpretatie 
van resultaten dient met de grootste omzichtig
heid te gebeuren. 

Onderzoek naar het auditief geheugen neemt 
een belangrijke plaats in in het CAT-onderzoek. 
Enerzijds hebben we het geheugen voor seman
tisch materiaal, en met name losse woorden en 
zinnen. Anderzijds hebben we het geheugen 
voor cijfermatige materiaal. De vraag hierbij is in 
hoeverre dit werkelijk zinvol is. 
In het onderzoek wordt ook gekeken naar de 
strategieën die het kind toepast. Strategieën met 
betrekking tot het opnemen, opslaan en terug op
roepen van auditief aangeboden informatie. 
Welke hulpmiddelen, memo-technische middel
tjes hanteert het kind? 

In het psychologisch onderzoek wordt verder ook 
gekeken naar eventuele concentratieproblemen 
en storende gedragsaspecten van het kind. 

5. Algemeen besluit 

Tot zover het onderzoek naar centraal auditieve 
taalstoornissen op het Audiologisch Centrum te 
Hoensbroek. Het Audiologisch Centrum richt 
zich dus specifiek op de diagnostiek, het geven 
van concrete adviezen en begeleiding van de 
hulpverleners. 
Zoals uit het overzicht van het onderzoeksver
loop blijkt, volgt na de diagnostische fase een te
ambespreking, waarin een begeleidingsplan en 
adviezen worden geformuleerd. 

W i j streven ernaar de behandeling van deze 
taalproblemen op school te laten plaatsvinden. 
O p deze manier wordt het kind na schooltijd 
niet verder overbelast en komt het ook minder in 
een uitzonderingspositie te staan. 
Tot op heden lukt dit vrij aardig en in overleg 
met de ouders en de leerkracht. In bepaalde ge
vallen is extra begeleiding door een vrij gevestig
de logopediste in de periferie aangewezen. 
Tijdens de begeleiding kunnen de betrokkenen 
bij eventuele moeilijkheden steeds terugvallen op 
het Audiologisch Centrum. Na het herhalingson
derzoek kan de begeleiding of afgebouwd of 
bijgestuurd worden. 

Een aantal aangehaalde onderzoeken in deze 
tekst zullen eind april 1990 afgerond zijn. De 
verkregen resultaten zullen dan uitwijzen of deze 
tests inderdaad bruikbaar zijn voor onderzoek 
naar deze taalproblemen. 
Verder willen we ook nog vermelden, dat de 
aangehaalde onderzochte vaardigheden in de 
verschillende onderzoeken niet volledig zijn. Ge
zien de complexiteit van de centraal auditieve 
taalproblemen is immers een procesmatige aan
pak nodig, waardoor vaak een iets andere rich
ting gekozen moet worden. 

Correspondentie-adres: 
Audiologisch Centrum "Hoensbroeck" 
Zandbergsweg 1 1 1 
6432 CC HOENSBROEK 
Tel. 045 - 239 680 



Spraaktaalstoornissen en centraal auditieve 
verwerkingsproblemen: enkele praktijkervaringen 

Drs. L. Vermeulen-van Werde 
psychologe-logopediste 

Een casus 

Jos is nu ruim 4 jaar. Hij is het jongste zoontje uit 
een gezin met twee kinderen en bezoekt de ba
sisschool. Peter is 7 en zit eveneens op de basis
school. Peter is een vlotte jongen en ontwikkelt 
zich goed. Jos daarentegen oaart de ouders 
nogal wat zorgen. De zwangerschap is goed 
verlopen, maar Dij de geboorte hebben zich wat 
complicaties voorgedaan en de artsen hebben 
gezegd, dat er sprake was van zuurstoftekort. 
Jos ontwikkelt zich volgens de ouders duidelijk 
minder goed dan Peter. Rond anderhalf jaar 
gaat hij Topen en de eerste woordjes verschijnen 
pas wanneer hij drie jaar is. De ouders maken 
zich zorgen, omdat de spraakontwikkeling niet 
echt op gang wil komen, maar de huisarts stelt 
hen iedere keer gerust door te zeggen, dat dat 
heus wel zal komen. Jos praat nu wel, maar hij 
zegt spontaan zeer weinig en hij is voor buiten
staanders moeilijk te verstaan. Jos heeft regelma
tig oorontsteking. Hij is vaak verkouden en ver
toont open-mondgedrag. 

Ook gaat hij niet graag naar school. Hij is op 
de speelplaats veel alleen en heeft ook thuis in 
de buurt bijna geen vriendjes. Het liefst speelt hij 
in zijn eentje binnen en beschermt hij zich letter
lijk achter moeder. De leerkracht op school ver
telt, dat Jos er vaak niet bij lijkt te zijn. Bij luis-
terspelletjes valt hij buiten de boot, als je iets 
tegen hem wil zeggen, moet je eerst krachtig 
zijn naam noemen. Bij een klassegesprekje heeft 
hij geen eigen inbreng en moet je de woorden 
als net ware uit zijn mond trekken. Wel lijkt Jos 
alles goed te begrijpen. 
De school heeft een gesprek met de ouders. Op
nieuw wordt de huisarts geraadpleegd en via de 
KNO-arts wordt Jos in Eindhoven aangemeld bij 
school De Horst. 

Audiologisch onderzoek aldaar wijst uit: 
- vrijwel normale toondrempel; 
- stapediusreflexen afwezig; 
- spraakaudiogram moeilijk na te gaan vanwe

ge enorme spraakproblemen. Met vroegkin
derlijke woordjes nagegaan, is de hellings-
hoek van de spraakverstaanscurve kleiner 
dan die van de referentiecurve; 

7 6 _ verhoogde signaal-in-ruis-drempel; 

- weksignaal nodig; 
- auditief geheugen omvat niet meer dan twee 

a drie eenheden; 
- geheugen voor ritmische patronen zwak. 

De psychologe vermeldt in haar rapport: 
- nonverbaal IQ (gemeten met de SON 2 1 / 2 

- 7, Snijders-Oomen Nonverbale Test) gemid
deld, abstractie beneden eigen subtestgemid-
delde; 

- en kele verbale WPPSI-onderdelen (Wechsler 
Preschool and Primary Scale of Intelligence) 
zijn zeer zwak; 

- Reynell taalbegripsgedeelte 1 jaar beneden 
leeftijdsniveau; 

- receptieve woordenschat gemeten met de 
Peabody Picture Vocabulary Test, Nederland
se normering, ongeveer 1 jaar beneden leef
tijdsniveau. 

- ADIT-A zwak (Auditieve Discriminatie Test); 
- LDT (Leidse Diagnostische Test): auditief-

verbale onderdelen zeer zwak.; 
- visueel geheugen simultaan van de Hiskey 

Nebraska Test of Learning Aptitude op leef
tijd; 

- visueel geheugen successief van de Hiskey 
zwak. 

De logopediste: 
- ernstige articulatieproblemen: inconsequente 

vervangingen van klanken, veel klankomis
sies, reductie medeklinkerverbindingen, inter-
dentaliteit; 

- mondmotoriek zwak, dysdiadochokinese; 
- mondademhaling; 
- infantiel slik- en kauwgedrag; 
- op basis van zijn spontane uitingen wordt het 

expressieve taalniveau van Jos geschat op on
geveer twee jaar beneden zijn kalenderleef
tijd. 

Jos wordt toegelaten tot De Horst, school voor 
kinderen met hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden. 

Drs. L. Vermeulen-van Werde heeft 8 jaar op de Horst 
en de Beemden gewerkt, scholen voor kinderen met 
hoor-, spraak- en taalmogelijkheden te Eindhoven. Nu 
is zij werkzaam op het Diagnostisch Centrum van Insti
tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel. 



Begripsafbakening 

"Wanneer er in de opbouw van het spraak- en 
taalsysteem stoornissen optreden", zegt Goor-
huis-Brouwer (1983), "dan noemt men stoornis
sen op klankniveau spraakstoornissen en stoornis
sen op woord- en zinsniveau - tekstniveau zo u 
wilt - taalstoornissen." 
Als er in de praktijk gesproken wordt over 
'spraaktaalstoornissen', dan kan dit een zeer ver
scheiden beeld opleveren, in die zin, dat er ver
schillende combinaties kunnen optreden van ver
schillende symptomen. Zeer grof gesteld kunnen 
ernstige articulatieproblemen voorkomen samen 
met, maar ook vrijwel zonder taalproblemen. 
Ook kunnen taalproblemen zonder articulatie
stoornissen aanwezig zijn. De taalproblemen op 
zich kunnen van receptieve en/of expressieve 
aard zijn. 
Op de scholen voor kinderen met spraaktaal
stoornissen komt het hele arsenaal in al zijn va
riaties voor. Het meest echter zien we kinderen 
waarbij zowel moeilijkheden op het gebied van 
de taal, als op gebied van het spreken aanwe
zig zijn. Daarom spreken we binnen dit bestek 
over 'spraaktaalstoornissen'. 

Oorzaken 

Gedrag is een functie van het centrale zenuwstel
sel. Ook spraak en taal zijn functies van het cen
trale zenuwstelsel. Indien we niet te maken heb
ben met ernstige emotionele verwaarlozing of 
omgevingsdeprivatie, dan kunnen we, denk ik, 
zeggen dat spraaktaalstoornissen te wijten zijn 
aan een dysfunctie van het centrale zenuwstelsel. 
Deze dysfuncties kunnen zich bevinden binnen 
het gebied van de centraal auditieve verwerking, 
maar er kan volgens verschillende onderzoekers 
ook sprake zijn van een cognitief/linguïstisch te
kort. 
Eigenlijk zijn we in de praktijk niet zozeer 
geïnteresseerd in waar de oorzaak van de 
spraaktaalstoornis precies ligt, meer willen we 
de abnormaliteiten van het taalgedrag van het 
kind in allerlei situaties nagaan en de problemen 
binnen allerlei functies kennen, die met dat taal
gedrag zouden kunnen samenhangen of het zou
den kunnen beïnvloeden. Bovendien kennen we 
graag de sterke kanten binnen het leerprofiel van 
het kind. O p deze manier komen we te weten 
waar we aan zouden kunnen werken en via 
welke weg we dat zouden kunnen doen. 

Een oriënterend onderzoek in Eindhoven 

Net als allerlei andere functies zijn in de vroege 
ontwikkeling van het kind hoor- en spraaktaalont-
wikkeling gekoppeld (Njiokiktjien 1987, Keith, 

in Roeser, 1988). In 1984 heeft dhr. Simkens 
van het Instituut St. Marie in Eindhoven een 
oriënterend onderzoek gedaan naar deze rela
tie. Hij heeft daarbij 59 kinderen van de basis
school (4 tot en met 7 jaar) op een aantal audio-
logische testen vergeleken met 24 kinderen van 
De Horst. Het onderzoek bestond, naast een 
anamnese en een subjectieve beoordeling van 
de spraak, uit: 
- toonaudiogram; 
- tympanometrie; 
- contralateral stapediusreflexmeting; 
- auditieve discriminatie (ADIT-A van Crul en Pe

ters); 
- spraakafzien (vroegkinderlijke woordjes, 

event. PB-liist); 
- auditief geheugen (test van Spencer); 
- ritme (puur auditief, ritmepatronen). 
Qua leeftijd verschilden de onderzoeksgroepen 
niet van elkaar. 
Significante verschillen tussen de onderzoeks
groepen waren er wat betreft: 
1. toonaudiogram: de gemiddelde toondrempel 

was bij spraaktaalgestoorde kinderen (sg) iets 
ongunstiger (ongeveer 6 dB) dan bij de con
trolegroep (eg); 

2. stapediusreflex: bij sg treden geen of sterk ver
late contralaterale reflexen op; 

3. auditieve discriminatie: sg scoren lager dan 
eg; 

4. spraakafzien: sg maken op jonge leeftijd 
meer gebruik van spraakafzien dan eg; 

5. auditief geheugen en ritme gecombineerd: sg 
scoren lager dan eg. 

Uit de anamnese blijkt sg vaker middenoorontste
kingen te hebben dan eg. Simkens vermeldt ver
der uit ervaring te weten, dat bij spraaktaalge
stoorde kinderen ook bronlocalisatie, s ignaal/ 
ruisverhouding en binaurale fusie afwijkend zijn. 
Ook is de onaangenaamheidsdrempel vaak ver
laagd. 

Centraal auditieve verwerking als oorzaak 

Hoewel er in Nederland ook aardig aan de 
weg getimmerd wordt, denk ik toch wel te 
mogen zeggen, dat de buitenlandse literatuur op 
het gebied van taal- en leerstoornissen gerela
teerd aan auditieve verwerkingsproblemen meer 
lijkt te bieden. Dit ondanks alle bezwaren, die 
men terecht kan hebben tegen het rijke aantal 
meetmethoden dat men daar gebruikt; er wor
den namelijk talige stimuli gebruikt, en dit bij 
spraaktaalgestoorde kinderen? Binnen het Ne
derlandstalig gebied is het arsenaal van onder
zoeksmethoden om centraal auditieve verwer
king na te gaan, zeer gering. 
Onderzoekers op het gebied van de centraal au
ditieve verwerking zijn van mening, dat auditieve 77 



perceptie opgedeeld kan worden in deelvaar
digheden, die ieder afzonderlijk gemeten en ook 

etraind kunnen worden, en da,t er een 
iërarchie is in die deelvaardigheden met pro

cessen van eenvoudig naar complex volgens 
welke weg ook de behandeling zal moeten ver
lopen (Kirk 1968, Lasky 1983, Butler 1980). 
Tallal en haar medewerkers doen reeds lange 
tijd onderzoek naar de auditieve verwerking van 
spraak bij spraaktaalgestoorde kinderen. Zij zijn 
van mening, dat basale temporele en spectrale 
verwerkingsstoornissen een cruciale rol spelen bij 
spraaktaaïstoornissen (Tallal, 1978, Stark, 
1985). Spraaktaalgestoorde kinderen hebben 
grote problemen met de discriminatie van conso
nanten, zeggen zij. Reden daarvan is het niet 
aankunnen van de snelle frequentiewisselingen 
bij consonanten (spectrale eigenschappen), met 
name ploffers. Zo zouden deze kinderen volgens 
Tallal en medewerkers ook slechter presteren op 
het bepalen van de temporele sequentie van snel 
gepresenteerde auditieve nonverbale stimuli 
(tonen). 

Spraaktaalgestoorde kinderen zouden er niet toe 
in staat zijn om snel wisselende akoestische infor
matie te verwerken, onafhankelijk van het feit of 
deze informatie nu verbaal of nonverbaal is. 

Andere onderzoekers hebben bewijzen aange
voerd voor stoornissen in andere deelaspecten 
van de auditieve verwerking bij spraaktaalge-
stoorden: 
- problemen met verwerken van gefilterde 

spraak (Keith, 1981); 
- problemen met auditief geheugen (Butler, 

1 980); 
- problemen met verwerking van spraak in ach

tergrondlawaai, de signaal-in-ruis-drempel is 
verhoogd (Cherry en Kroger, 1983). 

Zoals reeds eerder gesteld, hebben deze kinde
ren ook problemen in het waarnemen en repro
duceren van auditief aangeboden ritmische pa
tronen. Via deze verstoorde ritmewaarneming 
komen we bij een andere groep onderzoekers, 
zoals bijvoorbeeld Cromer (1978) en ook Rees 
(1 98 1), die van mening zijn, dat er bij kinderen 
met spraaktaalproblemen sprake is van een 
linguïstisch, cognitieve stoornis. Cromer is van 
mening, dat deze kinderen de hiërarchische or-

anisatie van zinnen niet aankunnen. Denk hier-
ij bijvoorbeeld aan zinnen die een relatieve ver

houding aangeven: Piet is groter dan Kees. W i e 
is het grootste? Maar ook bijvoorbeeld een aan
tal adjectieven achter elkaar zouden zij niet kun
nen verwerken: het grote, zware boek. Het hele 
kleine zwarte varkentje. 

78 Zelf ben ik op basis van mijn ervaringen van me

ning, dat er in veel gevallen sprake is van een 
combinatie van centraal auditieve verwerkings-
problematiek en linguïstisch/cognitieve proble
men. Een combinatie van beide theorieën lijkt 
dan ook meer voor de hand liggend. 

Tot die conclusie kwamen ook Bernstein en 
Stark, die in 1985 in The Journal of Speech and 
Hearing Disorders rapporteerden over een longi
tudinaal onderzoek, dat ze gedaan hadden bij 
kinderen met spraaktaalproblemen. Het eerste 
meetmoment en het tweede lagen 4 jaar uit el
kaar. Er waren verschillende leeftijdsgroepen in 
het onderzoek betrokken. Wel viel alles binnen 
basisschoolleeftijd, ook bij het tweede meetmo
ment. O p basis van de resultaten van het eerste 
meetmoment meende men te moeten conclude
ren, dat er sprake was van een leeftijdseffect, 
d.w.z. dat met het toenemen van de leeftijd de 
auditieve perceptie (discriminatie, sequencing, 
rate processing, serial memory voor gesyntheti
seerde ba- en da-stimuli) verbeterde. Dit leeftijds
effect kon men bevestigen naar aanleiding van 
de resultaten van het tweede meetmoment. Zij 
concludeerden, hoewel met veel reserves i.v.m. 
verwachte plafondeffecten, dat kinderen met 
spraaktaaïstoornissen boven de leeftijd van 8 
jaar geen moeilijkheden meer hadden met de 
eerder gebruikte auditieve taken. Wel vielen 
deze kinderen nog duidelijk binnen de categorie 
spraaktaalgestoorden. 

Bernstein en Stark vermeldden, dat het zeer 
waarschijnlijk is, dat complexe interacties tussen 
perceptuele en cognitief/linguïstische processen 
een rol spelen bij spraaktaaïstoornissen en dat 
deze ingewikkelde interacties eerst blootgelegd 
dienen te worden alvorens we de etiologie en 
de ontwikkeling bij spraaktaaïstoornissen zullen 
kunnen begrijpen. 

Ik heb reeds gezegd, dat de ervaringen in Eind
hoven het toelaten tot een soortgelijke uitspraak 
te komen. Ook daar wordt opgemerkt, dat er bij 
jonge kinderen tot een jaar of zeven a acht 
zeker sprake is van auditieve verwerkingsproble
men, voorzover dat taalvrij te meten is. Men ziet 
dat kinderen tot die tijd vaak een positieve ont
wikkeling doormaken op het auditieve vlak en 
dat veel (dus niet 'alle') van de problemen, zoals 
de audioloog die meet, verdwijnen. Zo zie je 
bijvoorbeeld stapediusreflexen verschijnen na 
verloop van tijd. Mogelijk is hier sprake geweest 
van een achterstand in ontwikkeling of een rij-
pingachterstand van het auditief systeem. Echter 
als Kinderen na die tijd nog kampen met spraak
taalproblemen, en dat doen de meesten, dan 
mogen we ook een linguïstisch/cognitieve stoor
nis veronderstellen. 
Interactie tussen auditieve en linguïstisch/ 



cognitieve problemen zien we bijvoorbeeld terug 
in het persisterende zwakke (verbaal)auditieve 

eheugen van deze kinderen, in hun problemen 
ij het leren lezen en later bij het begrijpend 

lezen en naar mijn mening ook in de moeilijkhe
den bij het waarnemen en reproduceren van rit
mische patronen. 

Kenmerken 

Wat zijn zoal kenmerken van de groep kinde
ren, waarover we nu praten? In de casusbeschrij
ving, waarmee ik gestart ben, staan er al vele 
genoemd. 
- Veel kinderen hebben een toondrempelaudio-

gram dat binnen normale grenzen valt. 
- Wel hebben ze vaak een geschiedenis ach

ter zich of hebben ze nog te kampen met wis
selende hoorverliezen t.g.v. middenoorontste
kingen. 

~ Bij deze kinderen zien we nogal eens een 
sterke gelaatgerichtheid. 

- Vaak is er een korte aandachtsspanne. De 
kinderen zijn snel moe, de taakjes die we hun 
voorleggen mogen niet te lang duren en er 
moet veel afwisseling zijn. 

~ Ze zijn snel afgeleid door auditieve, maar 
ook door visuele stimuli (denk aan een vlieg 
in de klas, iemand die langs het raam loopt). 
Ze reageren op alles, ook op irrelevante sti
muli. Daardoor zijn ze vaak erg beweeglijk 
en worden ze ten onrechte nog weleens als 
hyperactief betiteld. 

- Sommigen daarentegen zijn weer zeer rustig. 
~ Vaak zie je een inconsistent reageren op au

ditieve stimuli: soms wel, soms niet, soms 
goed, soms niet goed. 

- De jonge kinderen moeten vaak eerst wat we 
noemen gewekt worden alvorens je hun audi
tieve aandacht krijgt. W e zeggen wel dat ze 
een weksignaal nodig hebben. 

- W e zien problemen met de auditieve locali-
satie, ze weten niet waar een geluid van
daan komt, of het dichtbij of veraf is. 

- Ze hebben soms angst voor harde geluiden, 
slaan de handjes voor de oren wanneer er 
een vliegtuig overvliegt, of wanneer moeder 
thuis stofzuigt. 

- Ze zeggen vaak 'hè?', of vragen om herha
ling. 

- Ze hebben een slechte waarneming, produc
tie en reproductie van rifmepatronen, in de 
volksmond een slecht ritmegevoel genoemd. 
Kunnen niet klappen of lopen op de maat 
van muziek. 

- Ze hebben een slecht geheugen (STM en 
LTM) voor taal, opdrachten kunnen ze niet 
onthouden, versjes en liedjes leren ze moei
zaam, hoewel deze - door ritme en melodie 

ondersteunde - taal toch vaak sneller beklijft 
dan de zinnetjes uit de normale omgangstaal. 
Vrijwel alle kinderen vertonen in hun jonge 
jaren flinke articulatieproblemen, inconsequen
te vervangingen, omissies e.d. 
Ze hebben nogal eens een slechte mondmo-
toriek, vertonen dysdiadochokinese, of zelfs 
een dyspraxie, d.w.z. motorische plannings
problemen. 
Ze praten spontaan weinig; in korte zinnen; 
hebben een kleine woordenschat. Dit kan na
tuurlijk een milieukwestie zijn, maar is des te 
vaker een geheugenprobleem. Of nieuwe 
woorden/begrippen worden slecht onthou
den of ze kunnen ze niet oproepen op het jui
ste moment; dan is er sprake van 
Woordvindingsmoeilijkheden, ze beginnen 
een zin, kunnen het woord niet vinden, verge
ten de zin waar ze mee bezig waren en be
ginnen opnieuw of, in een ander geval, kie
zen een soortgelijk woord of een 
omschrijving. Ze praten met veel pauzes, 'eh' 
en dergelijke, gebruiken stopwoordjes, 'hoe 
heet het ook alweer'. 

Ze laten onbeklemtoonde stukken van een 
woord weg, kleine woordjes uit een zin, 
zoals de lidwoorden, voorzetsels e.d. Een 
kind van een jaar of vijf dat bv. zegt: 
ik boek zien = ik heb het boek gezien; 
effling wees = ik ben naar de Efteling ge
weest; 
Kees ziek wees = Kees is ziek geweest. 
Gebruiken alleen inhoudswoorden (zelfstandi
ge naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden), en nauwelijks functiewoor
den zoals voorzetsels, lidwoorden e.d. 
Raken tijdens het praten de gedachtengang 
of het onderwerp kwijt. Dit zie je vooral bij 
oudere taalqestoorde kinderen. 
Verwarren de volgorde van woorden in zin of 
klanken in een woord, bv. ampelpoes (appel
moes), boordje kaas (broodje kaas), voor-
bleed (voorbeeld). 

Problemen met tellen, leren van het alfabet, 
eigen adres, telefoonnummer. 
Reageren niet adequaat op vragen en op
drachten. 
Ze hebben een trage receptie, verwerking. 
Ze snappen talige grapjes niet, ook oudere 
kinderen. Ze kunnen niet flexibel omgaan met 
taal in het algemeen. 
Ze krijgen problemen met leren lezen en spel
len, en later met het begrijpend lezen. 
Vrijwel altijd vermeldt de anamnese, dat ze 
laaf zijn gaan spreken (3 jaar en ouder), 
soms zelfs praten ze nauwelijks wanneer ze 
al een jaar of vier zijn. 
Ze hebben problemen met abstractie in het al
gemeen, ook wanneer je dit met plaatjes na- 7 9 



gaat. Dit geldt ook voor coderingstaken. Bij 
de WISC-R vind je performaal heel vaak een 
zwakke score op de subtesten Substitutie en 
Plaatjes Ordenen, terwijl de andere performa-
le taken op of boven leeftijdsniveau liggen. 
Dit merken we in de praktijk overigens ook bij 
dove taalgestoorde kinderen en ook bij taai-
gestoorde moeilijk-lerende kinderen. 

Al deze problemen vind je in allerlei combinaties 
terug bij de populatie van spraaktaalgestoorde-
scholen. Vaak blijft het daar niet bij en krijg je 
door de communicatieproblematiek als reactie 
ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. 
Sommige kinderen reageren met zich terug te 
trekken, worden verlegen, faalangstig en hebben 
een negatief zelfbeeld. Anderen daarentegen 
vervallen tot clownesk gedrag of zijn snel driftig, 
boos, worden agressier 

Het voorkomen van taalproblemen in de familie 
is bij deze kinderen niet ongewoon: leesproble
men, stotteren, laat gaan spraken, krijgen we 
vaak als antwoord wanneer we hiernaar vragen. 

Behandeling 

O p de scholen voor slechthorende en spraaktaal-
estoorde kinderen in Eindhoven gaan we bij de 
ehandeling van deze kinderen uit van het ge

sprek. Van Ginniken noemt dit de meest volle 
vorm van de taal. W e volgen daarbij de princi
pes van de reflecterende moedertaalmethode 
van Van Uden. Het gesprek, waarbij we beken
de technieken zoals modelling, expansie en cor
rectie - Van Uden zou spreken van vangmetho-
de en dubbelrol - kunnen toepassen, biedt ons 
een scala van mogelijkheden om met taal en 
aanverwante gebieden bezig te zijn. Vocabulair-
uitbreiding via betekenisvelden, om opslag en 
oproepen te vergemakkelijken, passen binnen 
het projectmatig onderwijs, waar het gesprek 
deel van uitmaakt. De taal wordt aanvankelijk in 
praatballonnen schriftelijk vastgelegd ter onder
steuning van het zwakke taaigeheugen. De ge-
spreksmappen die zo ontstaan, kunnen gebruikt 
worden om taal te herhalen, auditieve oefenin
gen mee te doen, ritmische en andere spreekoe 
feningen. 

Af en toe komen ook kinderen met een auditieve 
agnosie terecht op de spraaktaalgestoorde-
scnolen. In Eindhoven hebben we gemerkt, dat 
met de orale gespreksmethode weinig resultaten 
te behalen zijn. De kinderen worden verwezen 
naar het Instituut voor Doven te Sint Michielsges
tel, afdeling Eikenheuvel. Hoe uitzichtloos de situ
atie bij deze kinderen vaak ook lijkt, toch kunnen 

80 we door het intensief gebruik van vingerspelling, 

schriftelijke taal en voorzover mogelijk spreken, 
deze kinderen de mogelijkheid bieden om, zij 
het beperkt, toch een bepaalde mate van taal
verwerving te bereiken. 
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'NoTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met sproak-/taalmoeilijkheden 
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1062 BK 
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6814CR 
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9721XB 
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801 2 VA 
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Amsterdam 
Amsterdam 
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Amsterdam 
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Arnhem 
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Breda 
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Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
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Groningen 
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Rijswijk 
Schagen 
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Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
VS.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 
De Wylerberg 
Dr.J. de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
V.S.O. De Weerklank 
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 

' 062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren [Gr.j 

972 1 WD Groningen 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

2275 TH Voorburg 
*•' ' 6 KS Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J. C. A. -school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool SO. 
Guyotschool V.S.O. 
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Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
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Eikenheuvel, afd. van het I.V.D. 
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'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 
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J. Jongkindstraat 6 
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Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
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Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
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Maatmanweg 1 5 
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Twickelstraat 5 
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Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
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Nijlpaardstraat 4 
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Pierre Baylestraat 2 
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Guido Gezelleweg 1 2 
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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 

Bordewijklaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstroot 1 
Telefax 
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 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
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053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-948994 

08895-42547 
050-255190 
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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 
030-612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

020-178617 
020-132801 

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

010-4132280 
010-4552417 
04105-881 1 1 
04105-88111 
04105-881 1 1 
04105-12157 
070-992021 
079-511151 

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