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Ten geleide 

Dit tijdschrift is een publicatie van twee verenigingen, die zich 
ten doel hebben gesteld het onderwijs aan doven, slechthoren
den en spraak/taalgestoorden te bevorderen. Dit doen zij on
der meer door het uitdragen van beschikbare kennis en het sti
muleren van ontwikkelingen, die deze kennis verdiepen en/of 
uitbreiden binnen de oelangstellingsvelden van de vereni
gingen. 
Het tijdschrift 'Van Horen Zeggen' is een van de media, die 
de verenigingen de mogelijkheid biedt kennis uit te dragen en 
ontwikkelingen te stimuleren. In wezen is het tijdschrift een ver
enigingsblad. 

Een vereniging kent leden. Zij betalen hun contributie en ma
ken het hierdoor mede mogelijk de doelstellingen van de ver
eniging te realiseren. Een doorsnee-lid staat achter zijn vereni
ging, maar zal zich niet voortdurend afvragen of het bestuur 
net door hem gesteunde doel steeds naar zijn persoonlijke vi
sie dient. Aan net bestuur van een vereniging wordt over het 
algemeen veel overgelaten. Toch blijken er van tijd tot tijd re
flexiemomenten op het lidmaatschap te bestaan. Wanneer een 
lid zich minder betrokken gaat voelen, komt er onvermijdelijk 
een tijdstip waarop deze zijn contributie gaat zien als geldver
spilling. Het lid zegt zijn maatschap op. 
Neemt dit afsta ndnemende proces voor de vereniging forse 
vormen aan, dan is het zaak je als bestuur te bezinnen op de 
doelstellingen en je P.R. 

Als veel leden zich gemotiveerd een daad stellen met de be
ëindiging van hun lidmaatschap, dient een vereniging zich te 
(her)profileren om zo zich te garanderen van een ruime, gemo
tiveerde achterban. 
Dat een verenigingsblad hieraan dienstbaar kan zijn, ligt voor 
de hand. 

In een verenigingsblad moet 'nu en dan' iets van de grondbe
ginselen van de vereniging terug te vinden zijn. Het lid moet in 
net blad 'af en toe' iets kunnen aantreffen, dat zijn persoonlij
ke belangstelling wekt en vasthoudt. Het verenigingsblad dient 
dus een tweeledig doel. Dit geldt ook voor het verenigings
blad 'Van Horen Zeggen' 

Tijdens de redactievergadering van 13 november jl. hebben 
we geprobeerd genoemde tweezijdige binding te onderwer
pen aan een kritische beschouwing. Dit bracht ons de volgen
de punten;-
W e maken ons sterk voor: 
* Een meer op de actualiteit gerichte berichtgeving vanuit een 

benadering met meer persoonlijke signatuur. 
* Een open oog voor hetgeen zich afspeelt in de praktijken 

van het onderwijs van dag tot dag. 
* Een efficiënt aanmoedigingsbeleid gericht op publicisten en 

adspirant-publicisten. 
* Het aantrekken van externe redactiemedewerkers met speci

fieke kennis. 
* Het minder afhankelijk zijn van een vastgelegd budget door 

werving van adverteerders en het zoeken naar sponsors. 

B. Hofi man 93 



Persbericht 

Opgroeien in een horende wereld 

In 'OPGROEIEN IN EEN HORENDE WERELD' 
zijn gegevens over de ontwikkeling van dove 
kinderen en adolescenten, problemen die zich in 
de ontwikkeling kunnen voordoen, de mogelijk
heden van en moeilijkheden bij diagnostiek en 
hulpverlening bijeengebracht. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op uitgebreide literatuurstudie; 
daarnaast werden gesprekken gevoerd met di
verse hulpverleners en anderen die bij dove kin
deren en adolescenten betrokken zijn. Het boek 
is bedoeld om aan opvoeders en hulpverleners 
van dove kinderen en adolescenten zowel ach
tergrondinformatie als praktische handreikingen 
te bieden. 

Samenvatting en conclusies 

Van prelinguale doofheid is sprake als iemand 
vanaf de geboorte of vóór zijn derde a vierde 
levensjaar doof is. Onder doofheid wordt ver
staan een gehoorverlies van circa 9 0 dB of 
meer in het beste oor. Prelinguale doofheid ver
hindert een natuurlijke verwerving van de ge
sproken taal. 

De meeste dove kinderen groeien op in een ho
rende wereld. 9 0 tot 95 procent van alle dove 
kinderen heeft horende ouders. De horende we
reld steunt voor de communicatie voornamelijk 
op auditieve informatie: dat wil zeggen op spre
ken en luisteren. Het dove kind neemt dit ook 
met een hoortoestel niet waar. 
Over de wijze waarop dove kinderen taal en 
communicatieve vaardigheden moeten verwer
ven, wordt verschillend gedacht. In Nederland 
bestaan twee benaderingen: Totale Communica
tie (TC) (een manuele methode) wordt bij vier 
scholen voor doven toegepast, de 'zuivere 
spreekmethode' (een orale methode) wordt bij 
de vijfde school voor doven toegepast. Bij TC 
wordt ernaar gestreefd dat het dove kind zich 
uiteindelijk thuis zal voelen in zowel de wereld 
van de horenden als in de wereld van de do
ven. Orale methoden streven ernaar het dove 
kind te integreren in de horende maatschappij. 
Bij TC kunnen alle middelen die de communica
tie kunnen bevorderen worden toegepast: spre
ken, spraakafzien, schrijven, lezen, vingerspel
ling en gebarensystemen en gebarentaal. Bij 
orale methoden zijn dat voornamelijk spreken en 
spraakafzien. TC werd ongeveer tien jaar gele
den in Nederland de dominante methode in op

voeding en onderwijs doordat het bestaan van 
een dovencultuur en het bestaan van gebarenta
len door de horende wereld herkend werden. 
Ook speelden inzichten over het belang van een 
goede ouder-kind interactie voor de ontwikkeling 
van het kind en de teleurstellende onderwijsresul
taten van het orale dovenonderwijs een belang
rijke rol bij de overgang van een orale methode 
naar TC. 

De ontwikkeling van dove kinderen wordt onder 
andere beïnvloed door de mate waarin, zo 
vroeg mogelijk in de ontwikkeling, vloeiende en 
betekenisvolle communicatie ontstaat tussen het 
kind en zijn omgeving. Dat wil zeggen dat het 
kind met zijn omgeving en de omgeving met het 
kind communiceert. Voorts is het van belang in 
welke mate er in de opvoeding reële eisen ge
steld worden aan- en verwachtingen zijn ten 
aanzien van het dove kind. In iedere fase van 
de ontwikkeling kan de mate waarin de commu
nicatie voldoet en de eisen en verwachtingen af
gestemd zijn op het kind veranderen. Zeker als 
de communicatie te kort schiet loopt het kind het 
risico op te groeien in een wereld die hem starre 
niet toegelichte regels stelt; hem op alle gebie
den veel te weinig informatie biedt en zijn eigen 
verantwoordelijkheid ernstig onderstimuleert. Bo
vendien loopt het dove kind het risico emotione
le steun te missen doordat hij langzamerhand 
geïsoleerd raakt van zijn gezin. Dit kan in iedere 
ontwikkelingsfase tot moeilijkheden leiden en 
kan zeker in de adolescentiefase scherp naar 
voren komen. 

Maar voor een voorspoedige ontwikkeling is 
meer nodig dan alleen een goede communicatie 
met de omgeving. Ook als de communicatie tus
sen het dove kind en zijn horende omgeving (re
delijk) vloeiend verloopt, doet het kind niet zo
maar bijvoorbeeld alle kennis op die een 
horend kind als vanzelf 'tussendoor' oppikt. Het 
is voor de horende wereld niet altijd voorstel
baar waar precies de behoeften van een doof 
kind op een gegeven moment liggen. Dove op
voeders hebben hier onmiskenbaar een voor
sprong. Helaas zijn dove mensen nog te weinig 
betrokken bij bijvoorbeeld onderwijs en hulpver
lening aan dove kinderen en adolescenten. 
Vanaf twee en een half jaar gaat een doof kind 
naar school. Vanaf dan verkeert het dove kind 
een groot deel van zijn tijd temidden van dove 
leeftijdgenoten. Dove volwassenen ontmoet het 



doorgaans weinig. Langzamerhand kan een 
doof kind zich in de groep doven beter op zijn 
plaats en thuis gaan voelen dan in de groep ho
renden. Of een dove adolescent zich gemakke
lijk in en tussen de wereld van de horenden en 
de wereld van de doven kan bewegen is mede 
afhankelijk van de mate waarin de aovencultuur 
voor hem tijdens zijn opgroeien beschikbaar is 
gemaakt. Tot nu toe is dat nog veel te vaak veel 
te weinig het geval. 

Doofheid op zich leidt niet tot problemen en/of 
specifieke psychiatrische problematiek. Dove kin
deren zijn wel 'at risk' voor het ontwikkelen van 
problemen. In verhouding tot horenden hebben 
dove kinderen en adolescenten veel vaker emo
tionele en/of gedragsproblemen. Allerlei (nega
tieve) kenmerken, die aan dove mensen worden 
toegedicht, blijken deels terug te voeren op ge
volgen van communicatiemoeilijkheden (o.a.' 
kennistekorten) en specifieke kenmerken van de 
interactie tussen de horende omgeving en het 
dove kind (o.a. te lage verwachtingen). Ook de 
communicatieproblemen tussen onderzoekers en 
de door hen onderzochte dove kinderen hebben 
bijgedragen aan de negatieve beschrijvingen 
van de persoonlijkheid van dove mensen. 
Een typische dovenpersoonlijkheid bestaat niet. 
Ook ten aanzien van psychiatrische problemen 
kan niet gesteld worden dat er specifieke proble
men of symptomatologie voor dove mensen be
staat. 

Wel is duidelijk dat de diagnostiek van psycho
sociale problemen bij dove kinderen en adoles
centen bijzonder moeilijk is. 
In vergelijking met horende cliënten spelen vele 
extra variabelen een rol. Het kost alleen al om 
deze reden veel meer tijd dan bij horende cliën
ten om een compleet beeld van de cliënt te krij-

en. 
en ander probleem is het tekort aan geschikt 

onderzoeksmateriaal. Tests, vragenlijsten e.d. 
zijn, op een enkele uitzondering na, bedoeld 
voor een horende populatie. Van doorslagge
vend belang voor het verloop van het diagnos
tisch proces is de communicatie tussen hulpverle
ner en cliënt. Als de hulpverlener onvoldoende 
vaardig is in de communicatiewijze van de 
dove cliënt, dan is het risico van een verkeerde 
diagnose zeer aanwezig. Er zijn diverse drama
tische voorbeelden van dove mensen die volko
men onterecht als bijvoorbeeld zwakzinnig of 
schizofreen werden gediagnostiseerd en benan-
deld. Dove cliënten kunnen onderling zeer ver
schillen voor wat betreft hun taalvaardigheden, 
zowel ten aanzien van het spreken en spraakaf-
zien, lezen en schrijven van het gesproken Ne
derlands, als ten aanzien van Nederlandse Ge
barentaal. Het is dan ook van groot belang om 

een tolk te betrekken bij het diagnostisch proces. 
Ook bij therapeutische interventies is het in zeer 
veel situaties absoluut noodzakelijk om met een 
tolk te werken. Het werken met een tolk brengt 
zekere nadelen met zich mee, zoais de indirecte 
communicatie tussen therapeut en cliënt en de 
verandering in de therapeutische relatie. Toch 
mag dit voor hulpverleners geen reden zijn om 
dan maar zonder tolk te werken. Het risico dat 
de cliënt totaal verkeerd begrepen wordt is 
daarvoor veel te groot. Het is noodzakelijk dat 
hulpverleners leren omgaan met een tolk bij de 
therapie in plaats van af te zien van het inscha
kelen van een tolk. Therapie met dove cliënten is 
goed mogelijk. Wel moeten er soms aanpassin
gen aangebracht worden in de gewone werk
wijze en moet de hulpverlener vaker keuzen 
maken ten aanzien van het al dan niet interve
niëren. In speltherapie moet bijvoorbeeld regel
matig afgewogen worden of net spel van het 
kind al dan niet onderbroken moet worden voor 
communicatie. In gezinstherapie wordt bijvoor
beeld de betekenis van communicatie op in-
houds- en betrekkingsniveau beïnvloed doordat 
het dove gezinslid niet vanzelf de gesproken 
communicatie van de andere gezinsleden kan 
volgen. Er is beperkte, maar goede ervaring op
gedaan met diverse vormen van individuele-, 
groeps- en gezinstherapie. Voorwaarde is dat 
de hulpverlener extra vaardigheden heeft, zoals 
specifieke kennis over de ontwikkeling en psy
chopathologie van dove kinderen en adolescen
ten en beschikt over alle eventueel noodzakelijke 
communicatieve vaardigheden (zoals een actie
ve en passieve beheersing van de Nederlandse 
Gebarentaal, vingerspelling en een duidelijke 
articulatie). Zeker ten aanzien van groeps- en 
gezinstherapie is duidelijk dat een tolk (or even
tueel een co-therapeut die op tolk-niveau kan 
communiceren) noodzakelijk is. 
De hulpverlening aan dove cliënten staat nog in 
de kinderschoenen. Het is bijzonder belangrijk 
dat de hulpverleners die met dove cliënten 
(gaan) werken, diepgaand en voortdurend ge
schoold worden in de communicatie met dove 
cliënten. Ook is het van groot belang dat tolken 
de mogelijkheid krijgen zich te specialiseren in 
het tolken in (psycho)diagnostische en therapeuti
sche situaties. 

Geschreven door Germaine Beek en Evelien de 
Jong, in opdracht van de Nederlandse Stichting 
voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) 
en de Federatie van Organisaties van Ouders 
van Dove Kinderen (FODOK), uitgegeven door 
Van Tricht Uitgeverij, Twello, 1990, 191 pagi
na's met literatuuropgave, f 35 , - . 
Verkrijgbaar via de boekhandel. 95 
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1. Inleiding 

Vroege diagnostiek en behandeling van jonge 
dove kinderen is van groot belang om eventuele 
hoorresten optimaal te kunnen activeren. Akoesti
sche prothetisering kan, wanneer deze samen
gaat met nauwkeurige gedragsobservaties, al 
op zeer jonge leeftijd plaatsvinden. Om in aan
merking te komen voor een cochieair implantaat 
moet onder andere vaststaan, dat het kind to-
taaldoof is (mening op dit moment). Het kan ech
ter uiterst voorbarig zijn beneden de leeftijd van 
3 a 4 jaar een dergelijke conclusie te trekken. 

Op grond van een audiogram is niet vast te stel
len wat een kind met eventuele hoorresten zal 
gaan doen. Kinderen kunnen met een gelijk
waardige hooropvoeding geheel verschillende 
resultaten laten zien. Deze resultaten zijn niet 
alleen afhankelijk van het restgehoor en de hoor
opvoeding, maar ook onder andere van de aan
wezigheid van leerproblemen, van psychosocia
le en didactische aspecten. 

Bij de selectie voor een cochleaire implantatie 
spelen medische, audiologische, pedagogische 
en psychologische factoren dan ook een rol. het 
is mogelijk tijdens de selectieperiode een zoge
naamde proefplaatsing uit te voeren, waarmee 
men gedurende enkele weken een situatie na
bootst, die overeenkomt met een werkelijke im
plantatie. In geval van dove kinderen en ook 
prelinguaal dove volwassenen kan hiermee voor 
de audioloog belangrijke informatie verkregen 
worden. 

Wanneer er eenmaal een slakkenhuisimplantatie 
heeft plaatsgevonden, volgen kinderen in princi
pe het normale schoolprogramma, inclusief hoor
opvoeding. Meer nauwkeurige differentiëring 
van hoortraining vindt tijdens individuele lessen 
plaats. De ouders spelen in het proces van leren 
omgaan met de spraakprocessor (uitwendig on
derdeel van de Cochleaire Implant) een grote 
rol. Een positieve hooropvoedingsattitude bij 
hen, een ingesteld zijn op spreken en geluid, 
zijn absoluut noodzakelijk. 

2. Diagnostiek en vroegbehandeling bij dove 
kinaeren 

Het is uiterst belangrijk om bij een ernstig slecht
horend of doof kind op een zo jong mogelijke 
leeftijd hoorapparatuur aan te passen. Alleen 
dan kunnen eventuele hoorresten geactiveerd 
worden en mogelijk een rol spelen in de spraak-
en taalontwikkeling van het kind. 
Voor een dergelijke vroege aanpassing wordt 
gewoonlijk begonnen met otologisch onderzoek 
en met observatie van de reacties van de kinde
ren, eventueel met behulp van Visual Reinforce
ment Audiometry of Airpuff Audiometry, bij het 
aanbieden van allerlei geluiden in vrije veld test
situaties (Coninx, 1989; Lancioni, Coninx & 
Smeets, 1989). 

In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van 
Brainstem Evoked Response Audiometrie (BERA) 
om de betrouwbaarheid van de gegevens te 
vergroten (Van Zanten, 1990). 
Vaak kan al bij een leeftijd van nog geen jaar 
worden gestart met het aanpassen van hoortoe-
stellen. Een volledig/betrouwbaar audiogram is 
hiervoor niet een primaire voorwaarde en be
hoort in deze fase meestal ook nog niet tot de 
mogelijkheden. Dat betekent natuurlijk dat zeker 
in de eerste fase van de aanpasprocedure grote 
zorg moet worden besteed aan het interpreteren 
van de beschikbare gegevens en aan het beoor
delen van het gedrag van het kind. Tijdens de 
hooropvoeding moet geleidelijk aan duidelijk 
worden hoe het kind reageert en of eventueel 
een andere instelling van de hoortoestellen ge
wenst is (Brokx & Verbakei, 1 990). 

Wanneer bij een BERA-onderzoek geen respon
ses worden gevonden, betekent dat in de mees
te gevallen dat er sprake is van doofheid (nl. ge-
hoorverlies in de hoge frequenties groter dan 
90-95 dB), maar de grootte van het restgehoor 
kan daarmee niet vastgesteld worden. 
Juist de mogelijke restvermogens van een kind 
zijn erg belangrijk. Wanneer er bijvoorbeeld bij 
doven nog responsen gevonden worden op ge-
luidsstimuli rond 1 20 dB, met frequenties die bo
ven de 1000 Hz liggen, is er een redelijke kans 



dat met een goede hoortoestelaanpassing, ge
combineerd met een adequate hooropvoeding, 
nog een heel behoorlijke discriminatie en identi
ficatie van spraaksignalen verkregen kan wor
den. Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden 
met een 1 2 woordentest volgens Erber (Erber, 
1982; Coninx, 1984, 1986). Dit is een geslo
ten test waarbij de persoon 12 woorden met 
plaatjes voor zich krijgt. Er worden 2 scores be
rekend, namelijk de woordscore en de supraseg-
mentele score. De woordscore is het percentage 
juist waargenomen woorden. De suprasegmen-
tele score is het percentage juist waargenomen 
suprasegmentele kenmerken, zoals lettergrepen 
en accent. 

Bij de vroegbehandeling zal duidelijk zijn dat 
een goede noortoestel-aanpassing betekent, dat 
eventuele hoorresten van het kina goed aange
sproken moeten kunnen worden. De versterking 
en de maximale output van de hoorapparatuur 
moet zodanig zijn, dat in ieder geval boven de 
gehoordrempel gestimuleerd kan worden. (Dit 
geldt ook voor de audiometer. Een maximale 
output van ± 1 35 dB is een vereiste!) 
Dit houdt in een aantal gevallen in, dat het kind 
gewekt moet worden met een kasthoortoestel, 
eventueel zelfs met zeer sterke telefoontjes of met 
een vibratorblokje op het oorstukje. 

Naast de hoortoestelaanpassing is goede hoor
opvoeding en instructie van de ouders uiterst be
langrijk. Dit wordt op het Instituut voor Doven in 
St. Michielsgestel (in het vervolg l.v.D. ge
noemd) voor een groot deel gedaan vanuit de 
dienst Vroegbegeleiding. 
Een logopediste, die ook veel akoepedisch be
zig is, oefent in de thuissituatie met het kind en 
instrueert de ouders om in een omgeving vol be
tekenisvolle geluiden voor het kind, op informele 
wijze het kind meer geluidsbewust te maken. De 
kinderen moet geleerd worden met een heel 
klein beetje informatie, zo veel mogelijk te doen. 
Naast regelmatige gehooronderzoeken op de 
Audiologische Dienst is informatie van deze lo
gopediste en natuurlijk van de ouders, van groot 
belang bij de aanpassing van de apparatuur. 

Het kan uiterst voorbarig zijn om op zeer jonge 
leeftijd (beneden 3 a 4 jaar) de diagnose totaal-
doof te stellen. Ook wanneer bij een BERA-on-
derzoek geen responses worden gevonden, kan 
zeker nog niet de conclusie totaaldoof worden 
getrokken, omdat het restgehoor hiermee niet be
paald kan worden. 
Er kunnen veranderingen optreden in het gehoor, 
waardoor kinderen, die in eerste instantie totaal-
doof lijken, later toch bruikbare hoorresten heb
ben. Deze veranderingen kunnen deels voortko
men uit spontane verbeteringen van het gehoor, 

bijvoorbeeld ten gevolge van een zich herstel
lend middenoorprobleem, maar kunnen ook toe
geschreven worden aan auditieve stimulatie ge
combineerd met intensieve hooropvoeding op 
jonge leeftijd. Dit laatste is evenwel geen abso
lute garantie voor 'auditief succes'. 
Bovendien is het van groot belang om te bepa
len wat iemand met het eventuele restgehoor 
kan doen. Dit is zeker niet altijd op grond van 
het audiogram te voorspellen. 
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Figuur 1. Vrije veld audiogram van jongen A op de 
leeftijd van 1 ;6, 2;3 en 3;6 jaar. 

Figuur 1 toont de veranderingen in het vrije veld 
audiogram (zonder hoorapparatuur) van jongen 
A. De audiogrammen zijn achtereenvolgens ge
maakt op de leeftijd van 1 ;ó jaar, 2;3 en 3;6 
jaar. A. is op de leeftijd van 1 2 maanden door 
meningitis doof geworden. 
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Figuur 2 laat de veranderingen in het audiogram 
zien van meisje B., waarbij de metingen ge
daan zijn op de leeftijd van 2;3 (vrije veld zon
der hoorapparatuur) en 3;2 jaar (met koptele
foon). Bij meisje B. is de doofheidsoorzaak 
onbekend. 

3. Mogelijke beperkingen bij het benutten van 
aanwezige hoorresten 

Ook al krijgen kinderen gelijkwaardige begelei
ding en training, toch kunnen resultaten zeer ver
schillend zijn. De oorzaak van deze verschillen 
kan divers van aard zijn. Naast het ontbreken 
van hoorresten kunnen leerproblemen, psycho
sociale problemen, maar ook pedagogisch-di-
dactische aspecten een rol spelen bij het falen 
van de hooropvoeding. 
Bovenstaande willen we illustreren aan de hand 
van drie casusbehandelingen. Uitgangspunt hier
bij is, dat de hooropvoeding, zoals we die op 
het l.v.D. toepassen, er naar streeft het kind zijn 
hoorresten optimaal te laten benutten. 

1 . C. is een doof meisje met geringe hoorresten, 
maar met goede scores op de 1 2-woorden-
test (zie fig. 3). Er is sprake van een congeni
tale doofheid met onbekende oorzaak. Toen 
C. 1;2 jaar was kreeg ze haar eerste hoor
apparatuur en op 2,6 jaar kwam C. in de 
Vroegbegeleiding van het l.v.D.. 
Het kind is van begin af aan goed geluidsbe-
wust, maakt veel geluid en is communicatief 
en sociaal ingesteld. Zij blijkt een gaaf doof 
meisje te zijn zonder leerstoornissen, waarbij 
de hooropvoeding zeer voorspoedig ver
loopt. Het meisje is vanaf haar vierde levens
jaar geïntegreerd in het reguliere basisonder
wijs. 
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Figuur 3b. Uitslag 1 2-woordentest van meisje C. 

2. D. is een doof meisje, met scores op de 12-
woordentest, die vrijwel op kansniveau lig
gen (zie fig. 4). O p de leeftijd van 1 2 maan
den werd zij door meningitis doof. Vrij snel 
na de meningitis werd hoorapparatuur aan
gepast. 
Toen ze 1 ;8 jaar was werd D. opgenomen in 
de Vroegbegeleiding van het l.v.D.. 
Verslagen van de leerkracht en spreekleer-
kracht in die tijd vermelden, dat hef kind 
geen interesse heeft in geluid en hoortraining. 
Ze reageert niet op geluid en ook niet op tac
tiele stimulatie. D. is wel communicatief en 
gelaatgericht. De sociale en emotionele aan
passing van het kind zijn goed en er zijn 
geen leerstoornissen. Er blijkt bij dit meisje 
sprake te zijn van totale doofheid, dit is het 
ontbreken van hoorresten. Deze totale doof
heid maakt orale communicatie niet onmoge
lijk. Echter de hooropvoeding wierp weinig 
vruchten af. 

3. E. is een doof meisje met goede hoorresten 
aan het rechteroor. De oorzaak van de doof
heid zoekt men bij E. in een perinatale her
senbeschadiging. 
E. is, toen ze ó ;6 jaar was, op de l.v.D. 
gekomen op de afdeling Eikenheuvel, waar 
een dactyl-schriftelijke didactiek gehanteerd 
wordt. Voordien heeft ze een andere instel
ling voor onderwijs aan doven bezocht. 
Dit meisje vertoont ernstige leerproblemen 
(dyspraxie en integratiestoornissen). Verder 
zijn er contactproblemen en is zij emotioneel 
zeer kwetsbaar. Ondanks goede hoorresten 
heeft de hooropvoeding bij haar geen resul
taat gehad. De resultaten van de 1 2-woor
dentest liggen vrijwel op kansniveau 
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Figuur 5. Audiogram en uitslag 1 2-woordentest van meisje E 

(fig. 5). Het niet gebruiken van de hoorresten 
wijten wij enerzijds aan genoemde contact
problemen, maar ook de gestoorde integratie 
van de modaliteiten en de dyspraxie en de 
daaraan gekoppelde dactyl-schriftelijke di
dactiek zullen mogelijk het leren gebruiken 
van de hoorresten niet optimaal beïnvloed 
hebben. 

Welk van deze drie kinderen zou in aanmerking 
kunnen komen voor een cochleair implantaat? 

C. is alleen in de Vroegbegeleiding van het 
l.v.D. geweest. Toen ze 4 jaar was is ze geïnte-
greercT in het basisonderwijs in de thuisomge-
ving. De hooropvoeding had succes, de hoor
resten worden door het meisje goed gebruikt. 
Met andere woorden, een dergelijk meisje komt 

(op dit moment) niet in aanmerking voor cochle
aire implantatie. 
Bij D., die Vroegbegeleiding en onderwijs op 
het l.v.D. heeft genoten, blijkt hooropvoeding 
geen resultaat te hebben vanwege het ontbreken 
van hoorresten. Dit meisje is enige maanden ge
leden geïmplanteerd. De hooropvoeding ver
loopt nu goed. 
E., die haar mooie hoorresten niet gebruikt van
wege de aanwezigheid van contact- en leer
stoornissen, is voor ons geen kandidaat voor 
cochleaire implantatie. 

4. Selektie voor cochleaire implantatie 

Als blijkt dat het kind totaal doof is, een normale 
intelligentie en geen contact- en leerstoornissen 
heeft, kan men een cochleaire implantatie over- 9 9 



wegen. Daarvoor is het zeer belangrijk te onder
zoeken of de gehoorzenuw nog voldoende elec-
trisch stimuleerbaar is. Dit is mogelijk door mid
del van een proefstimulatie (promontoriumtest) 
(Van de Broek & Coninx, 1988). 

Bij een proefstimulatie wordt een dunne naald-
electrode door het trommelvlies heen op de 
wand van het slakkehuis geplaatst. In de 1 tot 2 
uur durende test wordt nagegaan of de gehoor
zenuw electrisch voldoende prikkelbaar is. Een 
belangrijke maat daarbij is het 'dynamisch b e 
reik'. Dit is de spanwijdte tussen de zachtste en 
hardste signalen die verwerkt kunnen worden. 
Het probleem voor prelinguaal doven is dat zij 
binnen de poliklinisch uitgevoerde test onvol
doende de kans krijgen om te wennen aan de 
voor hen volkomen nieuwe prikkels. Zij weten er 
geen raad mee, reageren daardoor verrast en 
onvoorspelbaar. Zowel voor de kandidaat als 
voor de audioloog is de tijd te kort om voldoen
de betrouwbare testgegevens te verkrijgen (Van 
de Broek & Coninx, 1988). 
Ook bij heel jonge kinderen is deze test niet 
goed uit te voeren. 

Naast een proefstimulatie is ook een proefplaat
sing mogelijk. Daarmee kunnen de metingen 
over een langere tijdsperiode uitgespreid en her
haald worden. 
Bij de proefplaatsing wordt operatief een elektro
de bij het ronde venster gelegd. De elektrode 
komt achter het oor door de huid naar buiten en 
wordt door middel van een klein stekkertje ver
bonden met een compleet 1-kanaals cochleair 
implantsysteem. O p deze wijze lukt het om ge
durende enkele weken een situatie na te bootsen 
die geheel overeenkomt met een werkelijk im
plantaat (v.d.Broek & Coninx, 1988). Er kun
nen metingen uitgevoerd worden betreffende het 
dynamisch bereik, maar ook kunnen met de 
spraakprocessor geluidservaringen opgedaan 
worden. 

Inmiddels hebben 6 prelinguaal doven een 
proefplaatsing gehad, waarvan er 5 nu hun de
finitieve implantaat hebben. 

De resultaten van de proefstimulatie en/of de 
proefplaatsing bepalen dus mede of er al of niet 
tot een meer definitieve implantatie kan worden 
overgegaan. 
Naast leer- en contactstoornissen kunnen een 
zwakke intelligentie, een instabiele persoonlijk
heid en aspecten als een gebrek aan weerbaar
heid, irreële verwachtingen bij kind en ouders, 
een weinig betrokken en weinig steun biedende 
omgeving, of het nog onvoldoende geaccep
teerd hebben van de handicap door ouders 

100 en/of kind contra-indicaties zijn. Ook kunnen er 

medische bezwaren tegen een cochleaire im
plantatie zijn. 

5. Een programma voor geïmplanteerde kin
deren 

Geïmplanteerde kinderen volgen in principe het 
normale schoolprogramma. Dit wil zeggen dat 
het kind met implantaat dezelfde hooropvoeding 
en hoortraining krijgt als zijn klasgenootjes met 
hun akoestische hoorapparatuur. Het kind volgt 
de muzieklessen en de hooropvoeding in de 
klas. Meer nauwkeurige differentiëring van de 
hoortraining zou dan plaats kunnen vinden tij
dens individuele lessen, zoals de spreeklessen. 
In geen geval denken we op dit moment aan 
een aparte afdeling (differentiatie) voor kinderen 
met een cochleair implantaat. 

Enkele aandachtspunten hierbij zijn: 
1. Er is een periode van gewenning aan de 

spraakprocessor nodig, tijdens welke het kind 
de processor gedurende gedeelten van de 
dag draagt. De ervaring bij volwassenen 
leert, dat de eerste periode na aanpassing 
van de spraakprocessor voor de cliënt zeer 
vermoeiend is. Geleidelijk zal het kind de 
processor gedurende de gehele dag gaan 
dragen. Tenminste dat is het streven. Het aan
tal uren dat een kind zijn spraakprocessor 
draagt, kan zeer verschillend zijn en lijkt niet 
samen te hangen met het feit of het kind pre-
of postlinguaal doof is (Burian & Eisenwort 
1989). 

2. In de eerste weken na aanpassing van de 
spraakprocessor moeten er in het didactisch 
programma accentverschuivingen plaatsvin
den. Er dient gericht gewerkt te worden aan 
het leren luisteren met de apparatuur. W e stre
ven een attitude van hooropvoeding na bij 
de leerkrachten, maar ook bij het kind en zijn 
ouders. 

Bij de hooropvoeding met cochleair implantaat 
aan we vanuit een informele 'training', waarbij 
et kind de kans gegeven wordt omgevingsge

luiden te ervaren, naar een meer formele trai
ning met omgevingsgeluiden en spraaksignalen. 
Vanuit detectieniveau probeert men tot discrimi
natie te komen en indien mogelijk tot identifica
tie. 
De training is aldus gericht op het leren gebrui
ken van de apparatuur in het kader van signaal-
waarneming, het gebruiken van het gehoorde 
bij het liplezen en als feedback bij net eigen 
spreken. Ten aanzien van het eigen stemgebruik 
hebben we bij een van de twee geïmplanteerde 
kinderen van het l.v.D. geconstateerd, dat het 
cochleair implantaat al snel kan doorwerken. Bij 



dit kind daalde de toonhoogte van de stem vrij 
snel en werd de stem meer ontspannen. Dit ef
fect op de eigen stem was er al voordat enige 
detectie of discriminatie tijdens de formele trai
ning meetbaar was. 
Bij de hooropvoeding is de thuisomgeving van 
het kind van het grootste belang. Niet alleen 
voor het kind, maar ook voor de ouders, de an
dere gezinsleden, familie en vriendjes betekent 
het cochleair implantaat iets nieuws. Het is iets 
onbekends en spannends. Iedereen heeft tijd no
dig om eraan te wennen en te ervaren wat een 
cochleaire implant kan betekenen bij de dage
lijkse omgang met het kind. Zowel kind als ou
ders en ook de andere gezinsleden maken ze
ker de eerste periode vaak een moeilijke tijd 
door. W e denken dat we kinderen, net als vol
wassenen, de eerste twee weken na aanpassing 
van de spraakprocessor de kans moeten geven 
samen met de ouders in een huiselijke omgeving 
rustig te experimenteren met de apparatuur. Vrij, 
maar ook hier en daar gestuurd door een erva
ren therapeut. Zo kunnen kind en ouders wen
nen aan de apparatuur en deze ook al een 
beetje leren kennen. Als het kind dan weer te
rugkomt in zijn thuisomgeving is het al enigszins 
bekend met de apparatuur en kan de nieuwsgie
righeid van anderen bevredigd worden, door 
duidelijk te maken wat al wel en nog niet moge
lijk is. 

Wanneer het kind weer terug is in zijn thuisom
geving en het gewone schoolprogramma volgt 
inclusief de aanvankelijk sterk op net horen ge
richte individuele lessen, is het mogelijk regelma
tig samen met zijn ouders een trainingssessie te 
volgen bij de revalidatietherapeut. 

Van belang voor het slagen van de hooropvoe
ding is, dat ouders optimaal willen en kunnen 
meewerken. Zij moeten samen met de mensen 
van school en eventueel internaat hun kind ge
bruik leren maken van zijn apparatuur. Daarvoor 
zijn uiterste geluidsbewustheid en 'auditief en
thousiasme': samen met de patiënt van geluid 
genieten, noodzakelijk. Ook thuis volgen we 
een weg van informeel bezig zijn met geluid, 
naar meer formeel oefenend. 

De hooropvoeding van een kind met een coch
leair implantaat is in principe niet anders dan de 
hooropvoeding van een kind met akoestische 
hoorapparatuur. Zowel bij volwassenen met een 
cochleair implantaat, als ook bij kinderen starten 
we in eerste instantie met multisensorisch trainen, 
van daaruit unisensorisch en vervolgens weer te
rug naar multisensorisch. Geluid waarnemen, 
zien en weten waar het door veroorzaakt wordt 
en zelf geluid veroorzaken, horen als een een
heid bij elkaar. 

W i j zijn van mening dat het slagen van een 
cochleaire implantatie bij kinderen alleen moge
lijk is in een omgeving die ingesteld is op geluid 
en spreken. 
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Promotie 
B. Hofman 

O p donderdag 1 2 september 1991 promoveer
de Maike W.Schaper aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam op haar proefschrift 'Leren Lezen van 
Dove Kinderen'. Promotor was prof. dr. DJ.Bak
ker, copromotor: dr. P.Reitsma; referent- prof dr 
J.P.M.van Dijk. ' P 

Om stipt half twee 's middags begon de plech
tigheid. Na een samenvattende toelichting op 
het proefschrift, waarin Maike de gelegenheid 
vond zichzelf enigszins op haar gemak te stel
len, werd het woord genomen door dr. Van der 
Ley, voorzitter van de promotiecommissie. 
De zittende commissie werd, voorzover ik deze 
kon overzien, samengesteld uit de geachte op
ponenten: Van Dijk, Metses, Mills, De Wi t en 
Tervoort. 

102 

Professor Van Dijk nam als eerste zijn verleende 
recht met het stellen van kritische vragen naar 
aanleiding van onder meer blz. 53 van het 
proefschrift. 
Kernpunten hier waren: 
1. discussievraag over het dyspraxiemodel; 
2. analyse van verschillen in leesgedrag van 

dove kinderen, weer te geven in variabelen; 
3. spraak in functie van communicatie en spraak 

in functie van het leren lezen. 

Professor Metses stond in zijn vraagbetoog stil 
bij de analyse van de zogenoemde 'specifieke 
profielen'. Hij vond het een gemis dat er in het 
proefschrift geen nadere uitwerking te vinden 
was van de resultaten, die bekend zijn over het 
leesgedrag en de gevolgde strategieën bij het 
verwerven van de informatie uit de tekst bij 
'tweede generatie doven'. Hij propageert een 
follow-up studie in die richting. 

De voorzitter van de commissie maant reeds tot 
spoed, wanneer dr. De Wi t het woord neemt. 
Hij looft de kwaliteit van het proefschrift en staat 
stil bij de frainingsmodaliteiten voor jonge kinde
ren, zoals die worden beschreven op de paai-
na's 1 0 0 - 1 0 3 . 

De sympathieke emeritus-hoogleraar Tervoort 
sloot de rij met een reeks vragen die, gezien de 
beperkte tijd, niet allemaal aan beantwoording 
toekwamen. 

De 'majordomus' kondigt het uur van beëindi
ging van de verdediging van het proefschrift 
aan. Abrupt stopt Maike haar betoog. De pro
motiecommissie en de aankomende doctor met 
haar gevolg verlaten de zaal. Na korte tijd keert 
men weer. Als de plechtigheid is afgesloten, 
heeft Nederland er een nieuwe doctor bij. 
P.Reitsma noemt Maike voor het eerst openbaar 
bij haar zojuist verworven titel. 

De receptie, die na de promotie volgde, werd 
redelijk tot goed bezocht. De rij feliciterenden 
zwol aan en werd maar langzaam verwerkt. Ik 
haakte voortijdig af in de wetenschap Maike 
langs deze papieren weg te kunnen feliciteren 
Aldus: 

'Maike, van harte gelukgewenst met het be
halen van je g raad Ik ben ervan overtuigd 
dat de gehele redactie mijn felicitatie onder
steunt.' 

Een stelling behorende bij het proefschrift van 
Maike: 
'Zolang men in de watersport het vaarbewijs 
niet verplicht stelt, blijven de beste stuurlui aan 
de wal. ' 

X 
Dr. P. Reitsma (links) en prof. dr. J. van Dijk 



Spreekonderwijs in golfbewegingen 
Leo Speth 
Instituut voor Doven, Methoden en Ontwikkeling, Sint-Michielsgestel 

Inleiding 

Het begrip doofheid komt al in de oudste ge
schriften van de wereldgeschiedenis voor (Hip
pocrates, Plato, Aristoteles). De samenhang tus
sen doofheid en niet kunnen spreken bleef lang 
onduidelijk (Werner, 1932). De dove mens 
werd over het algemeen gemeden. De Sparta
nen legden gehandicapten te vondeling in het 
gebergte van Taygetas (Van Overbeek, 1937). 
Met de komst van het christendom kwam daar 
verandering in. Eerbied voor het leven nam toe. 
Bij de evangelist Marcus (Hoofdstuk VII, vers 37) 
staat vermeld, dat Christus de doven deed horen 
en de stommen spreken. Van opvoeding en on
derwijs aan doven was nog geen sprake. Met 
achtte hen daarvoor niet ontvankelijk (Bosshard, 
1953). Zij behoorden tot de kansarmen. Vanaf 
de 16e eeuw werd dat anders. Er verschenen 
geschriften over het onderricht aan doven en de 
interesse voor het fenomeen nam toe. De spraak-
en taalontwikkeling, de wijze van communicatie, 
kreeg daarbij een centrale plaats. 

Gekozen wijze van bespreking 

In deze bijdrage wordt het spreken leren van 
dove kinderen in historisch perspectief geplaatst. 
W i j zien af van volledigheid en uitvoerigheid. 
W i j beperken ons tot een beknopt overzicht van 
enkele invloedrijke personen en stromingen in 
Europa. In de tweede helft besteden wij aan
dacht aan Nederlandse ontwikkelingen op het 
terrein van de orale methode. W i j maken voor
namelijk gebruik van gegevens uit de literatuur. 

Ontstaan en ontwikkelingen van het spreekon
derwijs aan dove kinderen 

De Spaanse Benedictijner monnik Pedro Ponce 
de León (1510-1584) wordt als de eerste 
spreekopvoeder van dove kinderen beschouwd. 
In zijn klooster te Ona droeg de abt hem op om 
voor twee doofstomme jongens te gaan zorgen. 
Hij leerde hun eerst lezen en schrijven, daarna 
spreken. Omdat hij de mogelijkheid van spraak-
afzien nog niet onderkende, gebruikte hij bij zijn 
onderricht een soort vingerspellen. Hij had veel 
succes met zijn spreekonderwijs: het aantal ge
gadigden nam toe. De omstandigheden waren 
ideaal: een beperkt aantal leerlingen uit hogere 
kringen, een goede betaling, een sprekende om

geving met een vakkundige spreekopvoeding 
door een toegewijde opvoeder; en dat over een 
aantal jaren.De León schijnt geen geschriften na
gelaten te hebben, noch anderen de kunst te 
hebben onderwezen om dove kinderen te leren 
spreken. 

PEDRO PONCE DE LEÓN, O. S. B. 
HOS-158* 

Overgenomen uit: 'De Taaiwerving in het opvoe
dingswerk der Doofstommen'. 
J.van Overbeek, Sint-Michielsgestel, 1937. 

Twee landgenoten van De León zijn op vergelijk
bare wijze aan het werk geweest. Manuel Ra
mirez de Carrión (1579-1652) bereikte goede 
resultaten met zijn spreekbenadering van dove 
kinderen. Maar zijn methode hield hij geheim. 
Hij was een onbemiddeld man, die met het on
derwijs aan doven zijn brood moest verdienen. 
Zijn tijdgenoot Juan Pablo Bonet (1579-1633) 
heeft zeer waarschijnlijk de methode van Rami
rez afgekeken. Beiden waren namelijk zeker zes 
jaar samen bij dezelfde adellijke broodheer in 
dienst. In 1620 verscheen van Bonet het boek: 
'Vereenvoudiging der klanken en de kunst doof
stommen te leren spreken' (Büchli, 1948). 
De Engelsman John Bulwer (1648) rondde de 
'Spaanse methode' af door aan te tonen, dat 
spraakafzien een belangrijke voorwaarde is 
voor de spreekopvoeding (Werner, 1932). 
Een andere invloedrijke promotor van de spreek
opvoeding was Johannus Conrad Amman 
(1669-1724). Hij was een Zwitser, die zich als 
arts in de rijke Nederlanden vestigde. Zijn prak
tijk in Amsterdam werd ook door dove cliënten 
bezocht. Hij was zeer met hen begaan en wilde 
ze helpen. Met succes begon hij hen te onder
wijzen, meer dan tien jaar lang. De spreekop
voeding stond bij hem centraal. Spreken noem
de hij een 'kostelijk godsgeschenk'. In 1697 
kwam zijn boek 'Surdus Loquens', 'de Doove 103 



Sprekende', uit. De ondertitel luidde: 'Dat is / 
Wiskunstige / Beschryvinge / O p wat wijse 
men / Doof-geborene / sal konnen leeren spre
ken / Alles op onweêrleggelyke Gronden / e n 
d'Ervarentheit steunende'. 
Slechts enige weken eerder was de Latijnse uit
gave ervan verschenen. 

Titelblad van de uitgave 'Surdus Loquens' van 
J.C. Amman 

In 1700 volgde een uitvoerige bewerking, de 
'Dissertatie* de loquela', in drie delen. Het eerste 
deel gaat over stemvorming en spraakorganen. 
Het tweede deel behandelt de indeling van de 
spraakklanken, hun plaats en wijze van articula
tie. In het laatste deel wordt de praktijk van het 
leren spreken uitgewerkt. Moderne opvattingen 
over spraakafzien, vangmethode, integratie, co-
articulatie, komen bij Amman al ter sprake. Van 
zijn boeken verschenen herdrukken en vertalin
gen. Zijn invloed is groot geweest. Na zijn 
dood nam die weer af. (F.Hefmont en J.Amman 
1697.) 

In de 1 8e eeuw onderging het spreekonderwijs 
aan dove kinderen weer nieuwe impulsen. Voor
al Duitse dovenscholen zetten zich in om de ora
le methode nieuw leven in te blazen, na een pe
riode van teruggang. Eén van de belangrijkste 
vertegenwoordigers was Samuel Heinicke 
(1727-1790). Hij maakte kennis met het werk 
van Amman en werd erdoor beïnvloed. Bij hem 
kwam spreken vóór denken en schrijven. De tac-
tiel-kinestetische perceptie benadrukte hij bij het 
spreken leren. De smaak werd gebruikt als hulp
middel bij het aanleren van klinkers: azijn bij ae 
/ i / ; water bij de / a / ; alsem bij de / e / ; suiker 
bij de / o / en olie bij de / u / (Tervoort, 1953.) 
In 1 878 werd hij directeur van het eerste 'doof-
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Overgenomen uit: 'Festgabe'. 
Paul Schumann, Leipzig, 1969. 

Heinicke heeft geen methodiek nagelaten en 
deed daar zeer geheimzinnig over. Hij wilde 
dat ze eigendom van zijn familie bleef (Löwe 
1981). 

Tijdgenoot van Heinicke was de Fransman Char
les Michel de l'Epée (1712-1789). Met zijn 
systeem van gebaren als contact- en denkmiddel 
stond hij lijnrecht tegenover de visie van 
Heinicke. Beiden raakten in een heftige metho-
denstrijd gewikkeld, die vaak tot geladen pole
mieken leidde. Met steun van enkele weten
schappelijke genootschappen kwam De l'Epée 
als overwinnaar uit de strijd. Hij en zijn opvol
ger Abbé Sicard (1742-1822) ontwikkelden 
een vrij ingewikkeld gebarensysteem, dat zij 
door intelligente dove oud-leerlingen lieten on
derrichten. Hun denkbeelden verspreidden zich 
over Europa en Amerika. (Büchli, 1948.) 
De golfbeweging in de methodenstrijd had een 
aanvang genomen. 

Voor deze tijd is ook de figuur van Johann Bap
tist Graser (1766-1841) vermeldenswaard. Hij 
begon een experimenteel schooltje in Bayreuth. 
Dove kinderen kregen daar gedurende twee 
jaar speciaal onderwijs en werden dan geïnte
greerd op gewone lagere scholen. De tijd was 
er echter nog niet rijp voor door de toenmalige 
organisatie van het lager onderwijs. Met zijn ex
periment beoogde Graser opvoeding en onder-



Overgenomen uit: 'L'Abbé Sicard'. 
Emile Saurel, Toulouse, 1958. 

wijs in een natuurlijke sociale omgeving te doen 
plaatsvinden: thuis en op school met horende 
leeftijdgenootjes (Löwe, 1 98 1). Er ontstonden 
meer speciale schooltjes. Zij waren een reactie 
op de grote dovenscholen, die niet boven een 
eenheidsopvoeding uitkwamen en aan de unici
teit van het dove Kind voorbijgingen. De klein
schalige benaderingen doen vermoeden, dat 
men zich meer bewust werd van de opvoedings-
nood, waarin het dove kind met zijn ingrijpende 
handicap verkeerde. De kunst van het leren spre
ken werd weer aandachtspunt. 
Te Weiszenfeld in Duitsland werkte Friedrich 
Moritz Hill (1805-1874) op zo'n schooltje. Hij 
ging volgens de beginselen van de pedagoog 
Johann Heinrich Pestalozzi te werk (Silber, 
1957). Spreken stond centraal. Bij het begin
nend taalonderwijs werden natuurlijke gebaren 
gebruikt (Hill, 1 840). Hill werd in zijn tijd als dè 
aovenonderwijzer beschouwd. Zijn boeken wer
den in vele talen vertaald. Mede door hem 
steeg het aanzien van de orale methode in de 
19e eeuw. Het articulatieniveau werd echter min 
of meer bepalend voor het taalaanbod aan het 
dove kind. 

Onder invloed van Hill ging men in Duitsland 
een stap verder en pleitte voor de zogenaamde 
zuiver orale methode. Gebaren werden verban
nen en geschreven taal mocht niet samengaan 
met spreKen. Het kinestetische aspect kreeg de 
voorrang: de spreekopbouw werd gebaseerd 
op het spiergevoel. Johannus Vatter (1842-
1916) was de belangrijkste vertegenwoordiger 
van deze richting. Hij werd als de meest ge
slaagde dovenonderwiizer in Duitsland be
schouwd. Hij stelde enkele voorwaarden. Het 
aantal leerlingen op zijn school mocht nooit 
meer dan veertig bedragen. Internaatsplaatsing 
was verplicht. Een sprekende omgeving vond hij 
noodzakelijk: zijn personeel werd daarvoor ver
antwoordelijk gesteld (Vatter, 191 1). 
Hoewel Vatter zich intensief voor het dovenon-

derwijs inzette, werd de articulatietechniek te 
veel doel op zich. Creativiteit en natuurlijke ont
wikkelingen werden belemmerd. Er trad verstar
ring op. De invloed van Hill en Vatter op het 
tweede Internationale Congres voor Dovenop
voeding te Milaan was nog groot (1 880). Voor
standers van spreekonderwijs werden in hun 
zienswijze gesterkt, toen de zuiver orale metho
de met algemene stemmen werd aanvaard. 
Vooral de geestdriftige Italiaanse afvaardiging, 
die sprekende resultaten had laten zien, gaf de 
doorslag. Zelfs de Franse delegatie ging over
stag (Löwe, 1981). 

Na Milaan ging het met de orale methode in 
vele landen bergafwaarts. Toch bleven in Euro
pa scholen en instituten aan de orale methode 
de voorkeur geven, zij het minder star. 

In Nederland stichtte Henry Daniel Guyot 
(1753-1828) het eerste Instituut voor Doofstom
men te Groningen in 1 790 . Hij had al eerder 
twee dove kinderen met succes in gebaren on
derwezen. Guyot had bij De l'Epée stage gelo
pen en paste zijn methode nauwgezet toe. Men 
sprak van een gemengde methode, waarbij de 
gebaren centraal stonden, maar spreken en 
spraakafzien niet bij voorbaat werden afgewe
zen. Bekwame dove leerlingen werden tot leer
kracht opgeleid (Hoiting, e.a., 1990). Guyot 
had een nationaal instituut voor ogen, maar dat 
is er nooit gekomen (Büchli, 1948). In 1840 
startte het R.K. Instituut voor Doofstommen te Sint-
Michielsgestel. Ook hier werd, evenals in Gro
ningen, de zogenaamde gemengde methode 
gevolgd. De priester Van Beek ontwikkelde een 
ge ba ren systeem, waarbij het handalfabet op ori
ginele wijze benut wordt om synoniemen met 
hetzelfde gebaar in de gespelde begin- of eind
letter te onderscheiden. Voor elke woordsoort 
zijn er voorschriften. De Nederlandse taal is 
norm bij de opbouw van dit systeem, met ver
voegen, verbuigen, pre- en suffixen, enz. (Van 
Beek, z.j.). 

In 1 853 werd te Rotterdam een dovenschool 
opgericht. David Hirsch (1813-1895) was de 
eerste directeur. Hij had bij Hill gewerkt en was 
een vurig voorstander van de spreekmethode. 
De te verwachten methodenstrijd met Groningen 
diende zich aan. De goede resultaten van de 
dove leerlingen in Rotterdam gaven de doorslag 
en vanaf 1 864 werd ook in Groningen de orale 
methode gevolgd (Büchli, 1948). Sint-Michiels
gestel volgde pas in 1 9 0 6 door toedoen van 
Mgr. Hermus (Hermus, 1 940). In 1 925 gingen 
het Christelijk Instituut Effatha te Voorburg, ge
sticht in 1888, en de in 1910 opgerichte 
school te Amsterdam over tot de spreekmethode. 
De invloed van Hirsch werd mede veroorzaakt 
doordat hij de kinderen van de destijds bekende 
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familie Polano had leren spreken. Vanuit Rotter
dam zond hij onderwijzers naar andere landen, 
onder andere naar Engeland en Nieuw-Zee
land, om zijn methode door te geven. 
In dezelfde tijd werd er in de Verenigde Staten 
een begin gemaakt met de eerste orale scholen: 
de 'Clarke School for the Deaf' te Northhampton 
en de latere 'Lexington School' te New York. 
Het werden bekende scholen, die door anderen 
nagevolgd werden. 

Zowel in Nederland als daarbuiten bleven zich 
ontwikkelingen aandienen om de spreekver-
staanbaarheid van dove kinderen te verbeteren. 
In Groningen werd een begin gemaakt met het 
geven van individueel spreekonderwijs. Gebruik 
maken van hoorresten door middel van de zoge
naamde 'hoorbuizen' is al zo oud als de orale 
methode zelf (Itard, Urbantschitsch). 
De Hongaar Barczi (1 890-1964) gaf een nieu
we impuls aan de auditieve ondersteuningen: in 
het oor van het dove kind spreken (Barczi, 
1 936] . Vooral in Engeland en de Verenigde Sta
ten spande men zich in voor geïntegreerd hoor-
onderwijs (Goldstein, Fletcher, het echtpaar 
Ewing). 

Door een explosieve ontwikkeling van de elec-
tronica kwamen in de vijftiger jaren individuele 
hoorapparaten en groepsapparatuur beschik
baar. De audiometer maakte een scherpere 
diagnose mogelijk. Scholen voor slechthorende 
kinderen werden losgekoppeld van de doven-
scholen. De mogelijkheden van hooropvoeding, 
genuanceerde hoortraining namen toe. Horen in 
combinatie met spraakafzien verbeterde het 
spraakverstaan van doven. Het werk van de 
Ewings in Manchester voor vroege begeleiding 
van jonge tot zeer jonge dove kinderen en hun 
ouders sloeg aan. De hooropvoeding vormde 
daarvan een onlosmakelijk deel (Ewing, 1971). 
Hun invloed werd in heel Europa merkbaar. 

Rond 1 9 7 0 raakte de orale methode weer in 
ongenade: een terugkerend verschijnsel. Vanuit 
de Verenigde Staten en Scandinavië ontstond 
een nieuwe stroming: 'Total Communication' 
(TC). Het kind wordt de mogelijkheid geboden 
via gesticuleren, gebarentaal, liplezen, vinger
spellen, lezen en schrijven, met anderen in con
tact te treden. Veel dovenscholen raakten in de 
ban van deze zienswijze (Nederlandse Doven-
raad, 1981). 

Niet alle dove kinderen leren goed spreken (Van 
Dijk e.a., 1983). Elk kind is anders, leder doof 
kind heeft recht op een eigen opvoedingsbena
dering. Dat leidde te Sint-Michielsgestel tot een 
nieuwe visie: differentiatie. De organisatie werd 
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blinde kinderen, subnormaal intelligente dove 
kinderen, dove LOM-kinderen, dove kinderen 
met een dyspraxie en de grote groep enkelvou
dig gehandicapte dove kinderen, ledere afde
ling specialiseert zich ten aanzien van het type 
kind dat aan haar zorgen is toevertrouwd 
(Veegere.a., 1981). 
Voor de groep enkelvoudig gehandicapte dove 
kinderen werd naarstig gezocht naar verbeterde 
didactieken en hulpmiddelen voor het spreken le
ren. Daaruit resulteerden onder andere: meer 
aandacht voor de primaire mondfuncties; vroege 
hoor- en spreekopvoeding; een adem- en ont
spanningstherapie; video gebruiken als onder
steuning bij spreken en spraakafzien; het tempo
reel accent aanleren met behulp van een 
verbeterd electronisch blaasorgeltje. Het gesprek 
kwam centraal te staan: het dove kind werd een 
volwaardige gesprekspartner. In 1980 werd in 
Nuland het eerste internationale symposium over 
orale opvoeding gehouden. Het boek 'Oral Edu
cation Today ana Tomorrow' geeft de stand van 
zaken weer (Mulholland, 1981). De orale me
thode streeft naar integratie van de dove mens 
in de maatschappij. Al vanaf 1965 volgden 
dove adolescenten voortgezet onderwijs op 
scholen voor horenden. In 1983 werd een be
gin gemaakt met volledige integratie. De school 
is daarbij de belangrijkste factor om dat doel te 
bereiken. Dove kinderen die qua spreken, 
spraakafzien en taal in aanmerking komen, wor
den volledig in het reguliere basisonderwijs ge
ïntegreerd. Liefst in eigen woonplaats en buurt. 
Ouders en kind, doveninstituut en ontvangende 
basisschool zijn de betrokkenen. Ambulante be
geleiding vindt plaats vanuit de dovenschool 
(Waaijers-Engles, 1987). Het aantal geïnte
greerde dove leerlingen in het basisonderwijs 
vertoont een opmerkelijke stijging. Zonder 
spreekonderwijs heeft deze richting weinig kans 
van slagen. 

O p de snel groeiende computertechnologie 
werd gretig ingespeeld. Ter ondersteuning van 
spreken en spraakafzien werden projecten ont
wikkeld, waarbij deskundigen van universiteiten 
en andere wetenschappelijke instellingen samen
werken met praktijkwerkers. 
Met de 'Visuele Spraak Afbeelder' (VSA) startte 
men in 1985. De VSA beoogt het zichtbaar ma
ken van bepaalde aspecten van het spreken zo
als timing, toonhoogte, luidheid en klinkers in 
kindvriendelijke beelden. De visualisering wordt 
verwezenlijkt door beweging, kleur, plaats op 
de monitor (Povel en Arenas, 1 989). 
Het project 'Determinanten van Lipleesvaardighe-
den' is eveneens gebaseerd op het gebruik van 
de computer bij training en testen van liplees-
vaardigheid. Het is een communicatietraining op 
maat, via een interactieve beeldplaat. Aspecten 



van het spraakafzien kunnen in trainingspro
gramma's geoefend worden (IJsseldijk, 1989). 

De 'Cochleaire Implant', slakkenhuisimplantatie, 
is een volgende ontwikkeling. Het is een hoor-
prothese die kleine electrische stroompjes direct 
naar de gehoorzenuw stuurt. De genoorzenuw 
brengt deze stroompjes naar de hersenen, waar 
het geluid uiteindelijk wordt 'gehoord'. Ze is be
doeld voor mensen die aan beide oren totaal 
doof zijn en geen voordeel hebben van akoesti
sche hoorapparatuur. Gevarieerde hoortrainings-
programma's bevorderen het effect van deze 
hoorprothese. Verbeterd spreken en spraakafzien 
intensiveren de communicatie van de geïmplan-
teerden (Coninx, 1988). 

Het ontwikkelen van een objectieve spreektest 
voor dove kinderen is een laatste project dat hier 
genoemd wordt. 
Het succes van de spreekmethode lijkt vaak ver
bonden met goede resultaten, stimulerende per
soonlijkheden, samenwerking met de weten
schap, flexibiliteit, inventiviteit en inzet. Onvrede 
hangt meer dan eens samen met overdrijven, 
zelfgenoegzaamheid, starheid, generalisering, 
trendvolging en gebrek aan enthousiasme. 
'. . . Steeds weer te zoeken naar nieuwe we
gen, steeds weer kennis te nemen van gewijzig
de inzichten inzake opvoeding en onderwijs is 
kenmerkend voor het doofstommenonderwijs' 
(Büchli, 1948). Opleidingen, samenwerkingsver
banden, solidariteit met minder bedeelde landen 
en scholen, publiceren, het zijn evenzovele 
facetten die in de hulpverlening aan het dove 
kind van belang zijn. Maar: '. . . belangrijker 
dan de methode zijn de man en vrouw, aan wie 
de kinderen worden toevertrouwd' (Büchli, 
1948). 
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Boekbespreking 
Germaine Beck & Evelien de Jong: 

Opgroeien in een horende wereld: 
Dove kinderen en adolescenten: ontwikkeling, problemen, psychische 
hulpverlening. 

Amsterdam: Van Tricht Uitgeverij, 1990 

Bernard T.Tervoort 

De tragedie van het niet begrepen worden is 
deel van het leven van veel dove mensen. Dat 
geldt niet voor doven onderling: van kleuterklas 
tot dovenclub begrijpen ze elkaar snel en zon
der moeite. Het onbegrip ligt tussen de dove 
medemens en diens horende omgeving, soms 
zelfs binnen het gezin, maar veel vaker daar 
buiten, in de maatschappij. Integratie, communi
catief vaardig worden, Nederlands leren lezen 
en van een sprekende mond verstaan: het zijn 
evenzovele stappen naar het opheffen van dat 
misverstand, maar het zijn tevens eenzijdige ei
sen die horenden stellen aan doven. W i e als 
dove mens niet aan die eisen voldoet, loopt het 
risico geïsoleerd te raken, een stuk levensgeluk 
te verliezen, het niet meer aan te kunnen, stuk 
gedraaid te worden in de molens van een harte
loze samenleving. Dat dit geen gezwollen 
beeldspraak is, maar telkens weer kille werkelijk
heid, kan elke ouder van een doof kind, elke ge-
zinsbegeleider, elke leerkracht, elke sociale wer
ker of therapeut, en niet op de laatste plaats 
elke dove jonge mens uit eigen ervaring bevesti
gen. 

Het is - naast vele navrante voorbeelden uit de 
literatuur - nog niet zo lang geleden op een ex
treme manier bevestigd, toen de FODOK het tra
gische verhaal publiceerde over de dove jongen 
die in een Nederlandse psychiatrische inrichting 
niet alleen plat, maar per abuis ook dood ge
spoten werd, omdat hij niet duidelijk wist te ma
ken dat hij voor bepaalde injectiestoffen aller
gisch was. (W.Frenau: En niemand heeft 
geluisterd. FODOK, 1984.) Namens de bege
leidingsgroep van die uitgave heb ik in een na
woord toen gepleit voor psychiatrische hulp die 
zich specifiek richt op dove mensen die daar
aan behoefte hebben. Het besef dat integratie 
van twee kanten moet komen, dat wi j als horen
de samenleving de dove mens halfweg tege
moet moeten komen, wil de tragedie van het 
niet begrepen worden langzamerhand tot het 
verleden gaan behoren, heeft - zoals bekend -
de laatste tien jaar al geresulteerd in ingrijpende 
herzieningen binnen het onderwijs. Dat er ook in 

de sector hulpverlening wèl iemand geluisterd 
heeft, dat dit besef ook in de psychologische en 
psychiatrische hulpverlening tot grote verbeterin
gen heeft geleid, blijkt uit een publicatie van 
Beek en De Jong: Opgroeien in een horende 
wereld, die op 14 juni 1990 - samen met de 
videobanden Sprookjes voor dove kinderen in 
Nederlands met gebaren en Nederlandse geba
rentaal - aan officiële instanties en subsidieverle
ners werd aangeboden. 

Een ieder die op enigerlei wijze met hulpverle
ning aan dove kinderen en jonge volwassenen 
te maken heeft, dient kennis te nemen van dit 
boek. Het is de eerste oorspronkelijk Nederland
se studie waarin de hele problematiek van het 
doof zijn in een wereld van horenden en de mo
gelijke gevolgen van het misverstaan worden be
handeld. Alles wat er in naar voren wordt ge
bracht is derhalve op de Nederlandse situatie 
toepasbaar of wordt daaraan getoetst, terwijl 
de documentatie zich allerminst tot de Neder
landse literatuur beperkt. Dit is geen boek vol a 
priori standpunten en beweringen die niet ge
staafd worden, maar een overtuigend betoog 
door auteurs die ten eerste de praktijk van de 
psychotherapeutische hulpverlening aan doven 
goed kennen, maar die zich daarnaast ook 
grondig gedocumenteerd blijken te hebben. In 
de eerste plaats waar het gaat om informatie 
die in eigen land ter beschikking staat: wat hier 
naar voren wordt gebracht is uitvoerig ingebed 
in het totale gebied van dergelijke hulpverlening 
zoals die in Nederland ter beschikking staat. 
Daarnaast blijken de auteurs ook zeer veel on
derzoek van elders verwerkt te hebben. Wat 
daarbij wèl opvalt, is dat de informatie bijna uit
sluitend uit de Angelsaksische hoek komt, in 
hoofdzaak uit Amerika. Van de honderden en
trees in de respectabele bibliografische docu
mentatie zijn er - naast de Nederlandse en En
gelse - slechts vier Duits (Bodenheimer, Fengler, 
Kraepelin, Richter) en maar twee Frans (Bouvet, 
Oléron). Het is ongetwijfeld waar dat de Ameri
kanen in veel opzichten vóór liggen in allerlei 



details van onderzoek en mogelijkheden van 
hulpverlening (al zijn er extreme verschillen van 
staat tot staat, zo groot als wij ze niet kennen), 
maar je vraagt je toch af, of er elders niet veel 
meer positieve en nuttige informatie ter beschik
king was. Nu de informatie voor het grootste 
deel uit de U.S.A. gehaald is, past de waar
schuwing dat niet alles wat daar gebeurt, en 
zelfs niet al wat daar goed gebeurt, geschikt is 
voor de Nederlandse situatie. Niet enkel omdat 
we te maken hebben met een continent met 
enorme differentiaties tegenover een klein land 
met vrij uniforme voorzieningen en met schaal
vergroting daar tegenover een klein bestek hier, 
maar vooral omdat de gehele sociale situatie 
van dat continent in het algemeen, en die van 
de dovengemeenschap zeer in het bijzonder, zo 
sterk van de onze verschilt. 
Deze waarschuwing mijnerzijds houdt niet in dat 
de auteurs daar geen rekening mee gehouden 
zouden hebben: meestal doen zij dit wel, en 
waar zij voorkeuren uitspreken, motiveren zij 
die. Maar ook voor de lezers zij gewezen op 
de noodzaak van het besef, dat wij niet alles 
ook zo behoren te doen als daar gebeurt. Dat 
komt niet overal in het boek duidelijk naar voren. 

Voor wie is dit boek bestemd? Uit de ondertitel 
blijkt dat duidelijk: 'Dove kinderen en adolescen
ten: ontwikkeling, problemen, psychische hulp
verlening'. In de eerste plaats dus voor de pro
fessionele hulpverleners in het veld: 
psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, 
en een ieder die binnen dat deel van de geeste
lijke gezondheidszorg met de dove medemens, 
vooral jonge dove mensen, te maken krijgt. Voor 
deze groep is dit boek een absolute noodzaak. 
Uit het feit dat het mede tot stand kon komen 
door initiatieven van en samenwerking tussen de 
FODOK en de NSDSK, wordt verder duidelijk 
dat ook ouders, gezinsbegeleiders en leerkrach
ten tot de uitgebreidere lezerskring horen. Zoals 
het Ten Geleide het stelt: 'Iedereen die op een 
of andere manier bij een doof kind of dove ado
lescent betrokken is, kan door de geboden infor
matie inzicht krijgen in de problemen die voort
komen uit het opgroeien in een horende 
wereld'. Tenslotte zou ik aan de lezerskring 
graag alle studenten H.O. en V.W.O. uit de 
desbetreffende relevante opleidingen toe willen 
voegen. 

Een dergelijke zeer brede lezerskring vergt altijd 
veel plooibaarheid van de auteurs. Het bekende 
probleem is dan om de juiste balans te vinden 
tussen wetenschappelijk adequate verantwoor
ding voor mede-wetenschapsbeoefenaars ener-, 
en een zo groot mogelijke toegankelijkheid voor 
niet gespecialiseerde lezers anderzijds. Een tes
tende doven psycholoog, een behandelende psy

chiater, maar ook een kleuterleidster en een 
moeder van een doof kind moeten het liefst alle
maal goed kunnen lezen en begrijpen. In het al
gemeen hebben deze auteurs die balans goed 
kunnen vinden; het boek leest bladzijde na blad
zijde, lijkt me, gemakkelijk genoeg. Niet overal 
echter; de vraag blijft natuurlijk of dat anders 
had gekund. Hier en daar komen 'terzijdes' 
naar collega-vakspecialisten voor die niet verder 
worden uitgewerkt of toegelicht en die voor de 
niet-geïnformeerde leek onbegrijpelijk blijven. De 
vraag rijst of het veel zin heeft om in een boek, 
dat zich zo duidelijk ook op niet-specialisten 
richt, termen niet verder uit te werken als 'een 
pidgintaal' (26), 'het syndroom van Waarden
burg, het syndroom van Usher en het syndroom 
van Noonan' (1 10), 'electief mutisme, kinder-
schizofrenie, anaclitische depressie' (128), of 
puur een opsomming te geven van theorieën 
(1 34). Dat geldt ook voor sommige afkortingen, 
zoals ICD-9 of DSM-III (84). Dergelijke 'terzijdes' 
zijn soms nodig naar vakkundige lezers toe, 
maar een korte uitleg naar de anderen zou wel
kom geweest zijn. 

Een sterke kant van het hele betoog is, dat nie! 
puur vanuit taalcommunicatief gedrag, maar in 
de totaliteit van de ontwikkeling de eerste levens
jaren van het horende zowel als van het dove 
kind worden geanalyseerd. Daaruit wordt eens 
te meer duidelijk hoe artificieel en onverant
woord een vroege zuiver orale aanpak met frus
treren van de eerste gebaren wel is. Jammer is 
dat daarbij hier de literatuur uit de ontwikkelings-
psycholinguïstische hoek niet verder wordt uitge
werkt, vooral waar het de eerste ontwikkeling 
van de interactie tussen moeder en kind (rolver
deling, beurtgeving en beurtneming, eigen deel
taken van het kind, enz.) en de daaruit volgende 
communicatie betreft. De parallelle loop van de 
ontwikkeling van doof en horend kind en de ver
schillen zouden dan in termen van de ontwikke
ling naar communicatie en symboolgebruik nog 
duidelijker naar voren zijn gekomen. Dat is dan 
een eerste suggestie vanuit een meer taalkundi
ge hoek; een tweede kan zijn dat het me wense
lijk lijkt om meer dan puur incidenteel (zoals op 
p. 71 gebeurt) in te gaan op het zogenaamd 
'afwijkend', maar in feite zeer informatief andere 
taalgebruik van dove kinderen en jonge mensen. 
Niet enkel in meer detail, maar ook analytisch, 
structureel. Mi j lijkt dat veel meer informatie ge
geven had moeten worden over de eigen visu
eel geordende structuur van gebarentalen in het 
algemeen en de NGT in het bijzonder. Binnen 
de context waarin de auteurs werkzaam zijn is 
dat soort informatie ruimschoots voorhanden. Je 
kunt, dunkt me, niet voldoende informatief schrij
ven over 'gebarentalen' (22 e.v.), 'de grammati- 109 



ca van de Nederlandse gebarentaal' (1 14), of 
over 'communicatieve vaardigheden van dove 
kinderen' (45 e.v.), etc., zonder daar redelijk 
gedetailleerd op in te gaan. Niet als boeiende 
aanvullende informatie die op zichzelf staat en 
ook weggelaten kan worden, maar als hogelijk 
functioneel passend binnen het verklaren van 
veel alternatief, visueel gestrutureerd communica
tief tekengedrag van jonge dove mensen. Om 
volkomen duidelijk te maken dat in veel gevallen 
gebruik van de NGT beter zou zijn en de voor
keur zou verdienen boven spreken en spraakaf-
zien, vingerspellen of zelfs N M G , is het noodza
kelijk in meer detail dergelijke structuurverschillen 
uit te werken. 

Na de hoofdstukken over psychopathologie (3), 
diagnostiek (4) en hulpverlening (5), die ik als 
betrekkelijk leek met bijzonder veel interesse ge
lezen heb, maar hier niet waag te becommenta
riëren, volgt een laatste hoofdstuk (6) over de 
doventolk, dat eveneens zeer behartenswaardi-
ge informatie bevat. Een van de vragen die bij 
lezing door deze bespreker toch blijft hangen, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van het op olz. 
162 onderaan gestelde (de tolk beïnvloedt de 
therapeutische situatie, of hij wil of niet), is of de 
optimale situatie, waarin de tolk (a) voldoende 
op de hoogte is van de psychologische, psy
chiatrische (en andere) implicaties van de thera
pie, en (b) geen storende factor vormt in de één 
op één vertrouwensrelatie tussen therapeut en 
cliënt, geen utopie is. Met andere woorden: of 
één of enkele psychotherapeuten die bereid zijn 
om in gebaren te leren converseren, niet een 
meer bereikbare oplossing zouden zijn, die te
vens beter de totale privacy van een dergelijke 
therapie waarborgen (zoals ik die ook al bepleit 
heb in het nawoord van 'En niemand heeft ge
luisterd'). Een tweede vraag die bij het lezen 
van dit hoofdstuk bij lezers op kan komen, luidt 
of het man- of vrouw-zijn van de doventolk in 
veel situaties niet relevant is: er laten zich zonder 
veel moeite de nodige probleemgevallen beden
ken waarin een dove jonge man of vrouw, of 
zelfs dove kinderen geen tolk van het andere ge
slacht erbij zouden willen hebben. 

Er blijven altijd punten van meningsverschil tus
sen een auteur en een lezer, tussen wie schrijft 
en wie bespreekt. Laten mijn kanttekeningen een-
ter niet de indruk wekken dat ik dit alles bijeen 
geen goed boek en geen grote aanwinst vind. 
IK ZOU hele alinea's ter lezing hier willen citeren, 
maar laat me volstaan met een paar regels 
waarvan de stellingname mij essentiële waarhe
den lijken te bevatten: 
'Een oraal opgevoed kind staat voor het pro-

110 bleem dat de school hem nadrukkelijk aan

spreekt op zijn zwakke kanten (spreek- en aflees-
vaardigheid) in plaats van te kijken naar wat hij 
wel kan. Een TC-kind kan in principe meer op 
zijn mogelijkheden worden aangesproken. Voor
waarde is wel dat alle medewerkers ook daad
werkelijk vloeiend kunnen communiceren met het 
kind.' (45). 
'Omdat het voor de groep doven nog steeds vrij 
bijzonder is als een kind zich op het opleidings-
vlak vergelijkbaar met horende kinderen ontwik
kelt, wordt hij gemakkelijk tot een voorbeeld 
voor anderen en een paradepaardje ten opzich
te van de horende wereld. Hef succes wordt 
dan aangevoerd om te "bewijzen" dat doof net 
zo goed is als horend, en de realiteit van het 
door-zijn wordt uit de identiteit weqqedrukt.' 
[77). 
'Er groeit nu een generatie dove kinderen op 
met TC, die daardoor andere relaties onderhou
den met hun ouders en omgeving dan oraal op
gevoede kinderen en adolescenten.' (85). 
'Als het dove gezinslid het gesprek niet kan vol
gen, omdat niet op voor hem begrijpelijke wijze 
gecommuniceerd wordt, dan is er geen sprake 
van communicatie. Willen alle gezinsleden, in
clusief het dove gezinslid, het gesprek kunnen 
volgen, dan zal allereerst naar de meest ge
schikte communicatievorm voor dit gezin ge
zocht moeten worden, zodat er op inhoudsni-
veau gecommuniceerd kan worden.' (157). 

Uit deze enkele citaten kan het duidelijk zijn hoe 
deze auteurs positie kiezen. Dat moge vele le
zers tot bestuderen van wat er nog meer in hun 
boek staat aanzetten, want het is echt de moeite 
waard. 



Visuele Interactie Afdeling (V.I.A.), verbonden aan 
de Robert Fleury Stichting 
Wijnand Breghtholm 

Op 26 maart 1 991 verrichtte staatssecretaris Si
mons van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
de officiële opening van de eerste afdeling voor 
dove psychiatrische patiënten in Nederland. De 
afdeling kreeg de naam Visuele Interactie Afde
ling (V.I.A.). De openingsplechtigheid vond 
plaats op de locatie 'Schakenbosch' te Leid-
schendam. 
Omstreeks 13.30 uur sprak de algemeen direc
teur van de Robert Fleury Stichting, Dr. 
A.T.M.Cools, zijn welkomstwoord uit. 
Aansluitend gaf hij een inleiding op het thema: 
Solidariteit en Kostenbeheersing. Hij riep het feit 
in herinnering dat de instelling van VLA. is voort-

ekomen uit een incident. O p een dag schreef 
et toenmalige ziekenhuis 'Schakenbosch' een 

dove patiënt in. Om aan de aparte hulpvraag 
van deze patiënt te voldoen, moest een speci
fiek hulpaanbod worden gerealiseerd. Men 
ging de uitdaging van de ontwikkeling van dit 
specialisme aan. Het verlangde een eigen er
kenning. Steun vanuit ambtelijk-, bestuurlijk- en 
beleidsniveau is hiervoor onontbeerlijk. 'Zorg op 
maat' kon hier mede gestalte krijgen door het 
toegenomen engagement van het 'instituut' Ge
meentelijke Gezondheidszorg in Nederland. 'De 
wijze waarop gezondheidszorg is georgani
seerd, kan een symbool zijn van onderlinge soli
dariteit in de samenleving.' 

Later dan het geplande kwart voor twee begon 
de voorzitter van de Stichting Nederlandse Do-
venraad zijn lezing onder de titel: 'Dove men
sen, een culturele minderheid met eigen voorzie
ningen, ook in de psychiatrie'. De heer Elferink 
refereerde in zijn betoog aan de uitkomsten van 
het NZi-rapport van 1988. Doven zouden drie 
tot vier maal meer 'ontvankelijk' zijn voor psychi
sche problemen dan horende mensen. Hun 
kwetsbaarheid wordt voor een groot gedeelte 
verklaard vanuit de moeilijke communicatie. 
Aansluitend schetste hij ons de opvang van dove 
patiënten in het nog recente verleden, hetgeen 
eigenlijk neerkomt op een illustratie van acute 
symptoombestrijding. De rol van de FODOK in 
de actualisering van de problematiek mogen we 
niet onderschatten. De oprichting van het Plat
form Psychiatrische Hulpverlening aan Doven 
heeft ertoe bijgedragen dat er bij de G.G.Z. be
langstelling werd gewekt. Ook de nota: 'De po

sitie van de dove cliënt binnen de Gemeen
schappelijke Gezondheidszorg', die in oktober 
1990 ter gelegenheid van het vierde Nationale 
Dovencongres (het gecombineerde congres in 
Groningen) W.V.C, werd aangeboden, heeft 
een toename van bekendheid gebracht. O p dit 
moment (april 1991) is er overleg gaande tussen 
W.V.C, en de ziektekostenverzekeraars. Verder 
zal hef Communicatie-Centrum een belangrijke 
bijdrage moeten leveren. Psychiaters, die in de 
communicatie met doven volledig afhankelijk 
zijn van een tolk, kunnen, volgens Elferink, niet 
echt goed functioneren. Een redelijke beheersing 
van de Nederlandse Gebarentaal is voor hen 
een eerste vereiste. Taal en emotie zijn nauw 
verbonden. Het is een belemmering als daar 
een tolk tussen zit. 

Ongeveer drie weken voorafgaande aan zijn le
zing heeft E. een werkbezoek gebracht aan de 
VLA. Hij was onder de indruk van de probleem
benadering en de werkwijze van de werkers al
daar. De voorbereiding van het personeel tijdens 
trainingsweken op de Volkshogeschool te Bakke-
veen, neeft, naar zijn oordeel, zichtbaar vruch
ten afgeworpen. 

Elferink besluit met drie boodschappen: 
a. W e hopen dat de VLA. op de dovenwereld 

betrokken blijft. Een spoedige advertentie 
voor een dove verpleegkundige is welkom. 
Een dove psychiater in de nabije toekomst 
misschien? 

b. Meer deskundigheid op meer plaatsen; het 
gebouw en de ligging zijn voorlopig van se
cundair belang. Spreiding over het land is 
belangrijker. De behandeling staat voorop. 

c. Samenwerking met instanties zoals Curium, 
GOUDT en M W graag intensiever. Dienstver
leners werken niet graag samen. 'Ik geloof 
dat koffiedrinken met elkaar veel wonderen 
kan brengen.' 

'De laatste wens ik de medewerkers van de 
VLA.-afdeling veel succes en hoop en verwacht 
dove cliënten thuis te voelen.' 
'Bedankt voor de aandacht.' 

L.de Graaf, voorzitter van de Ziekenfondsraad 
met 'Functiegericht omschreven verstrekkingen; 
rechten van verzekerden versus doelmatige uit
voering van verzekering?' 



De heer de Graaf wil bij deze gelegenheid 
graag ingaan op de vraag in hoeverre het be
staan van een voorziening als V.I.A. moet en 
kan worden gegarandeerd in de toekomst. Het 
staat voor hem niet ter discussie of op grond van 
zorginhoudelijke overwegingen de oprichting en 
instandhouding van dure bijzondere voorzienin
gen voor betrekkelijk kleine doelgroepen wense
lijk is. Als het echter om de factor financiële 
haalbaarheid gaat, met name in het raam van 
de Sociale Ziektekostenverzekering, dan zal de 
zaak, zeker in toekomstig perspectief, vanuit een 
andere invalshoek worden beschouwd. V.I.A. is 
gerealiseerd onder de huidige regelgeving, 
waarbij beoordeling, prioriteitenstelling en be
sluitvorming zich op landelijk niveau hebben af
gespeeld. Verzekerden die zijn geïndiceerd ge
bruik te maken van dit gespecialiseerde 
hulpaanbod, kunnen een beroep doen op de 
beregelingen vastgelegd in de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
In het kader van een te verwachten stelselwijzi
ging, waarbij het terugtreden van de overheid 
en een minder centraal gestuurd beleid wordt 
gepropageerd, zal een grotere rol voor partijen, 
hulpaanbieders en verzekeraars zijn wegge
legd. Het is in de toekomst goed denkbaar dat 
bijvoorbeeld de verzekeraars niet gemakkelijk 
warm te praten zijn voor het financieren van klei
ne, relatief dure voorzieningen, zoals hier V.I.A. 
Enigszins geruststellend is net te vernemen, dat 
de Ziekenfondsraad in 1990 een advies heeft 
uitgebracht over een functioneel verstrekkingen
systeem voor de psychiatrie. In dit advies is men 
enerziids uitgegaan van een omschrijving van 
verstrekkingen in zorginhoudelijke termen, ander
zijds van een specifiek op de psychiatrie gerich
te regionale structurering van het verzekerings
stelsel. Ik denk dat het bovenstaande inhoudt dat 
de psychiatrische hulpverlening per regio zelf 
mag komen tot een afstemming op - en prioritei
tenstelling binnen - een afgerond budget. O p 
deze manier leidt dit tot een zorgcluster, dat opti
maal kan aansluiten op de behoeften binnen de 
regio. Minder geruststellend, te zien tegen de 
achtergrond van het genoemde advies, is het 
dat het recht op het gebruik van specifieke be
handelafdelingen niet wettelijk kan worden vast
gelegd. De polisvoorwaarden van de verschil
lende verzekeraars bieden geen waterdichte 
garantie. Bij de samenstelling van de zoge
naamde normuitkering zal niet nadrukkelijk reke
ning worden gehouden met de factor psychia
trie. De heer De Graaf eindigt met het uitspreken 
van de wens, dat alle personen die het best ge
holpen zijn met de behandeling in de vandaag 
te openen voorziening, nu en in de toekomst op 
dezelfde wijze ongehinderd gebruik zullen kun
nen maken van dit aanbod. 

Prof. Dr. W.J. de Gooijer, hoogleraar zieken-
huismanagemenf, met: 'Ziekenhuismanagement 
en de ethische aspecten van budgettering'. 
Na het zeer degelijke, maar wat droge relaas 
van dhr. De Graaf, worden we onthaald op het 
activerende optreden van Prof. de Gooijer, die 
hier blijk geeft terdege te hebben stilgestaan bij 
de didactische verantwoording in de presentatie 
van 'de les'. 
Een glimlach, die ik aanvankelijk probeerde te 
onderdrukken, gleed, steeds vaker en op on
voorspelbare momenten, uit in een verholen 
lach, die ik nog uitbundiger ook bij mede-toe
schouwers bespeurde. Dit was vermaak op ni
veau! Uit luidsprekers klinkt ABBA met hun top-hit 
'Money, money, money in a rich man's world'. 
Voor dove toehoorders werd de tekst op een 
scherm geprojecteerd. 
De zijkant van onze vaderlandse munt vertoont 
het opschrift: 'God zij met ons', terwijl het £-Ster-
ling ons het volgende kan voorhouden: 'Nie
mand verspilt mij straffeloos'. (U.K.-geld kent ver
schillende opschriften.) De ontkenning van een 
'verspilling zonder gevolgen' is interessant wan
neer je het over budgettering gaat hebben. 
Geld is een machtig middel Je kunt er alles mee 
doen behalve, zoals de Beatles zongen, 'Money 
can't buy me love' (dia en tape). Omdat het, vol
gens De Gooijer, met geld net zo gesteld is als 
met een kies, - beiden keihard, maar ook met 
een gevoelige zenuw erin - , is het zo moeilijk 
om over ethische aspecten van geld te praten. 
'Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is', 
'Een riksje in het busje klinkt, het zieltje in de he
mel springt'; - de enige conclusie, die we uit 
voorgaande wijsheden kunnen trekken is, dat 
geld ethisch onverschillig is. In zichzelf is het niet 
goed of kwaad. Relevant is alleen de omgang 
met geld. 

De beoordeling van de manier van omgang met 
geld is afhankelijk van een tijdsperspectief en 
een daarmee samenhangend besef van normen 
en waarden. Vertalen we dit in termen van bud
getbeheersing door primaire overheden, dan 
zien we dat geldstromen in een politiek natio
naal / internationaal instabiele periode eerder 
geneigd zijn te vloeien naar velden van beheer
sing en opbouw in het algemeen (defensie, justi
tie, industrie, verkeer e.d.), terwijl in tijden van 
stabiliteit en welvaart de stromen ook afbuigen 
naar het verzorgings- en welzijnsveld (W.V.C, 
bijvoorbeeld). Men maakt keuzen en stelt priori
teiten vanuit een afweging van collectieve nor
men en waarden binnen een tijdsbestek. 
Als je prioriteiten stelt, ontkom je niet aan rant
soenering vanuit het totaal beschikbare finan-
ciëndepot. Brengen we, zonder in detail te tre
den, het een en ander terug tussen de muren 



van het ziekenhuis, dan zou je kunnen stellen 
dat het bevoegd gezag bepaalt welke zorg 
wordt ingevoerd. De rantsoenering geeft de be
perking van de mogelijkheden ten aanzien van 
de invoering van de zorginhoud. O p micro
niveau tussen patiënten zou het bijvoorbeeld kun
nen betekenen, dat er een geformaliseerde se
lectie dient plaats te vinden. Daarvoor zijn 
harde criteria nodig. De interpretatie van derge
lijke criteria op dit micro-niveau kan een sterk Be
roep doen op het geweten van de behandelend 
geneesheer. 

Komen we tegen deze achtergrond terug bij de 
vraag naar de doelmatigheid van de bedrijfs
voering in ziekenhuizen, dan geven uitspraken 
in een verslag van een recent ronde-tafel-gesprek 
aangaande de problematiek van wachtlijsten en 
selectie van patiënten in Nederland, de volgen
de imperatieven: 
• De instellingen moeten aantonen waarom hun 

budget, ondanks efficiënte bedrijfsvoering, 
niet toereikend is. 

• Het ziekenhuis moet hard kunnen maken dat 
het failliet gaat wanneer die ene extra patiënt 
wordt geholpen. 

• Er wordt beweerd dat er nog zeker twee mil
jard gulden efficiencywinst in de gezond
heidszorg te behalen is. 

Als er zo tegen het doelmatigheidsvraagstuk 
wordt aangekeken en de ziekenhuizen verant
woording zullen moeten afleggen over de ma
nier waarop financiële middelen worden aange
wend, dan moet het idee van de 'autonome 
ziekenhuisportemonnaie' worden losgelaten. De 
Gooijer vindt het een plicht van de ziekenhuis
manager, die 'een eigen morele verantwoorde
lijkheid draagt', met de samenleving een dia
loog aan te gaan; te meer wanneer blijkt dat het 
kostengewicnt van de zorgverlening steeds meer 
door de burgers zelf moet worden gedragen 
(belastingverhoging en extra heffing op de pre
mie van verzekeringen). 
Een andere reden om de grootst mogelijke 
openheid te betrachten is gegeven met de on
duidelijkheid omtrent ethische Kwesties, die met 
name de overheid aan de dag legt. Enerzijds 
vertonen overheden de neiging tot geformaliseer
de selectie ten aanzien van zorgvelden, voor
zieningen en patiënten, anderzijds geen af
gewogen toelichting die inspeelt op deze 
formalistische benadering. Regelgeving blijkt 
moeilijk te kunnen samengaan met afwegingen 
binnen moreel-ethische kaders. Openheid is hier 
dan een garantie tegen het opleggen van duiste
re, lichtzinnig gemotiveerde, beregelingen, die 
alleen maar worden ingegeven door de prag
matiek van het geld. 

In de dialoog zullen, naar de mening van De 
Gooijer, het eerst de verzekeraars moeten wor

den betrokken. Zij zijn direct medeverantwoor
delijk voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. In 
het verleden is dit laatste nogal eens vergeten 
door de ziekenhuizen. Ze waren eigenlijk alleen 
goed genoeg voor het geld. Inbreng van kennis 
en inzicht uit de gelederen van de assuradeur 
werd door de ziekenhuizen maar matig op prijs 
gesteld. 
Uit de luidsprekers klinkt nu: 'If we both decide 
to try', een mij onbekende song. 
In dit proces van tweespraak moeten verzeke
raars en ziekenhuizen niet vergeten, dat er een 
derde belangrijke partij op de achtergrond aan
wezig blijft. De overheid, die in een democra
tisch/sociaal-pluralistische samenleving als eer
ste verantwoordelijk is voor de inhoud van de 
collectieve gezondheidszorg, zal uiteindelijk 
moeten bepalen hoe de wensen ten aanzien 
van de zorg zich kunnen verhouden tot de finan
ciële middelen. Mijns inziens zit hier de smeltze-
kering in het beleid. Door te stellen dat medi
sche criteria uitgezet dienen te worden op het 
vlak van de ethiek en dit tegelijkertijd te zien 
naast de morele verplichtingen, die bestaan op 
de werkvloer en worden gevoed vanuit de op 
het moment geldende collectieve normen en 
waarden (de trend), confronteert de overheid 
zichzelf met eigen dubbelhartigheid. Toekenning 
van voorzieningen en rantsoenering vanuit de 
beschikbare gelden zien we in het verlengde 
hiervan. Dit alles kortsluiten met een door de 
overheid zo wenselijk geachte formalistische be
nadering, lijkt me een heksentoer (heksen wer
ken met formules?). 

Mede doordat Drs. H.J.Simons, staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, bleek 
te zijn verrast door de chronische file op het 
knooppunt Leidschendam, werd het voor het pro
gramma uitgezette tijdpad met nog eens tien mi
nuten vertreden. Groot was de opluchting onder 
de organisatoren toen de bewindsman de feest
zaal betrad. In zijn lezing zette Simons ons 'De 
structuur van voorzieningen voor doven in het 
nieuwe stelsel van ziektekostenverzekering' uit
een. 

Het is de staatssecretaris een buitengewoon ge
noegen deze eerste specifieke voorziening voor 
dove- en slechthorende volwassenen met psy
chiatrische problemen in Nederland bij de Fleu-
ry-Stichting officieel te mogen openen. Het is, 
zijns inziens, een voorziening die in een grote 
behoefte voorziet. De totstandkoming is een 
daad van solidariteit. 

Simons geeft ons hierna een kort historisch over
zicht met betrekking tot 'de gerichte aandacht 
voor gehoorgestoorden met psychiatrische pro
blematiek'. Tot voor kort bestond deze aandacht 
vanuit de overheid niet, maar nu gaat men er te- 113 



recht vanuit, dat ook een relatief kleine doel
groep, met slechts 5 0 0 tot 1000 hulpvragen 
per jaar, goede zorg moet worden geboden. Dit 
nieuwe gezichtspunt is voornamelijk geopend 
vanuit de aanbevelingen, die het rapport 'Psy
chische hulpverlening aan Doven' van de NZi 
uit 1988 heeft verschaft. Naast het advies twee 
tot drie afdelingen, over het gehele land ver
spreid, in gebruik te nemen, verscheen de aan
beveling een dergelijke intramurele afdeling voor 
kinderen te realiseren. In Oegstgeest bij 'Curium' 
worden voorbereidingen hiertoe getroffen. 'Het 
Noorden van het land mag in deze niet veron
achtzaamd worden', aldus een algemene toe
lichting. 

Omdat nog onvoldoende bekend is over de be
hoefte aan deze voorzieningen op lange ter
mijn, heeft men hier, in het geval van 'Schaken-
bosch', gekozen voor een facultatieve functie 
met een landelijk opnamebeleid. Hiermee maakt 
de Robert Fleury-Stichting een begin met 'speci
fieke zorg'. 
Voor een kwalitatief hoogstaande zorg is een 
kader met specifieke kennis nodig. De Robert 
Fleury-Stichting zal nauw gaan samenwerken 
met net doveninstituut 'Effatha'. De beleidsma
kers verbonden dit als voorwaarde aan de toe
stemming tot oprichting van de V.I.A. 
In de afsluiting van zijn overzicht besteedt de 
heer Simons aandacht aan het belang van de 
RIAGG's in het proces van begeleiding uit de 
eerste hand. Hij merkt op dat het tempo waarin 
de RIAGG's de hulpverlening aan doven aan
pakken, nauwelijks voortvarend te noemen is. 
Dit symposium ter gelegenheid van de opening 
van de V.I.A. draagt de sub-titel: 'Solidariteit ver
sus Kostenbeheersing'. Beide begrippen worden 
tegenover elkaar geplaatst. De staatssecretaris 
ziet de begrippen liever naast elkaar staan: 'So
lidariteit EN kostenbeheersing'. Het vernieuwde 
stelsel moet zowel leiden tot meer solidariteit als 
tot kostenbeheersing. Volgens Simons is kosten
beheersing noodzakelijk om de solidariteit te 
kunnen handhaven. Verder meende de heer 
Simons achter de subtitel de vraag te kunnen le
zen: 'In hoeverre is er plaats (vooral financiële 
ruimte) voor (deze) bijzondere voorzieningen ten 
behoeve van relatief kleine groeperingen?'. Ge
ruststellend verklaart hij vervolgens: 'Die plaats is 
er in het vernieuwde stelsel van zorg'. 
Resumerend spreekt de staatssecretaris zijn vol
doening uit over het feit, dat er in relatief korte 
tijd reeds behoorlijk veel tot stand is gebracht. 
Straks zal hij de Visuele Interactie Afdeling, ver
bonden aan de Robert Fleury-Stichting, graag of
ficieel openstellen. 

Hierna volgde een goed verzorgde diapresenta-
1 14 tie, die ons onverbloemd aan ae hand van een 

'casus' te zien gaf waar psychische nood bij do
ven wordt gesignaleerd en hoe wordt gepro
beerd deze te lenigen en op te lossen. Vooraf
gaande aan de officiële openingshandelingen 
van de afdeling gaf de 'Stichting Handtheater' 
de voorstelling 'Het Koekoeksnest'. Toen de 
voorstelling was afgelopen, opende de heer Si
mons in een lichtspel met veel ballonnen de Vi
suele Interactie Afdeling. 
Het gebeuren werd afgesloten met een receptie, 
die mij in de gelegenheid stelde vluchtig kennis 
te maken met een van de initiatiefneemsters van 
het eerste uur: mevrouw psychiater dr. C.J.Slee
boom-van Raaij. 



Uit buitenlandse tijdschriften 
JJ. Groothand, lid van de redactie 

1. The Journal of the British Association of Te
achers of the Deaf (UK) 
nummer 4 , september 1990 

Een verminderd gezichtsvermogen komt verhou
dingsgewijs meer voor onder dove mensen dan 
onder goedhorenden. Met deze constatering be
gint het eerste artikel. De schrijfster werkt met 
slechtziende dove kinderen, meervoudig gehan
dicapten derhalve. Het artikel gaat in op de spe
cifieke behoeften van deze speciale groep onder 
de dove leerlingen van een Brits instituut en hoe 
hierop in te spelen (Support Provicion). 
Vervolgens een artikel van de hand van twee au
diologen, waarin aandacht voor enkele wezenlij
ke aspecten van het audiologisch onderzoek in 
samenhang met de effectiviteit van een hoor-
toestel-aanpassing. Ter illustratie: te vaak consta
teren we, dat het verdraaid handig zou zijn als 
een hoortoestelgebruiker beschikte over een (der
de) reserve-apparaat, hetgeen echter om rede
nen van puur financiële aard niet het geval is. 
In dit en in het vorige nummer een verslag over 
dove (?) en slechthorende kinderen in speciale 
units voor deze leerlingen op scholen met een 
geïntegreerde setting. De klemtoon lag in het eer
ste deel op de pedagogische aspecten van het 
plaatsen in een dergelijke unit. In dit deel meer 
aandacht voor de achtergronden en de man en 
de vrouw die het programma uitvoert. 

2. The Volta Review (USA) 
nummer 7, december 1 9 8 9 

Het tiidschrift gaat van start met een artikel over 
het effect van oefening bij het leren spraakafzien. 
Eén groep oefende vijf dagen lang met een vaste 
lijst met zinnen, terwijl een andere groep vijf da
gen lang telkens andere zinnen voorgeschoteld 
kreeg. Het resultaat was vrijwel gelijk. 
Het tweede artikel laaf een checklist zien, die 
ontwikkeld werd voor ouders die overwegen hun 
auditief gehandicapte kind op een reguliere 
school te plaatsen. Terreinen welke aandacht krij
gen zijn de concrete plaatsingssituatie (klaslo
kaal, schoolgebouw en dergelijke), de leer-
kracht(en), attitude van het docententeam, 
informatie omtrent het kind zelf en de hulp
diensten. 
Vervolgens een artikel over de interactie tussen 

een dove/zwaar slechthorende moeder en haar 
goedhorende dochter in een leeftijd van tussen 8 
en 1 2 jaar. De interactie werd vergeleken met 
die van een goedhorende moeder met een idem 
dochter. Geen opvallende verschillen te noteren, 
behalve de te verwachten grotere non-verbale in
teractie in het eerstgenoemde geval met een 
dove moeder. 

3. The Volta Review (USA) 
januari 1990, nummer 1 

De schrijfster van het eerste artikel beschrijft en 
evalueert een hoortrainingsprogramma, waarbij 
het doel was de medeklinkerherkenning in een
lettergrepige woorden te verbeteren door oefe
ning in luisteren en spraakafzien. Tweehonderd 
oefeningen richtten zich op het wel of niet stem
hebbend zijn van de medeklinker, wel of niet 
nasaal, wel of niet een sisklank. Tevens werd er 
gebruik gemaakt van de PIT (= Phoneme Indentifi-
cation Test, Sims 1977). 

Het tweede artikel stelt in zijn voorwoord, dat -
omdat ritme afhankelijk is van maat(gevoel) en 
het kunnen horen wel wordt gezien als het rit
me/maatzintuig bij uitstek - auditief gehandicap
ten dikwijls grote moeite hebben bij activiteiten, 
waarbij ritme/maat belangrijk is. De schrijvers 
van het artikel voerden een onderzoek uit, met 
als een der conclusies, dat het kunnen klappen of 
tikken van ritme in veel gevallen door training ver
beterd kan worden. Maar dat vermoedde u 
waarschijn ook al. Het artikel wordt gecom
pleteerd door een uitvoerige lijst met naslag-mate
riaal. 

Het derde en laatste artikel behandelt de effectivi
teit van hoortrainingsprogramma's, waarbij de 
'stimuli' gegeven werden door een computer. 
Het onderzoek werd uitgevoerd op het Acade
misch Ziekenhuis van Iowa en men gebruikte een 
AST Premium 286 PC en een IBM Infowindow 
display unit. 

4. The Volta Review (USA) 
februari/maart 1 990 , nummer 2 

Het eerste artikel verkent - zoals in de inleiding 
wordt verteld - de basis van de vroegtijdige op
sporing en behandeling van kinderen met een 1 15 



beduidend gehoorverlies. In dit artikel mede aan
dacht voor de noodzaak het hoorzintuig te stimu
leren, zelfacceptatie, bijsturing van de eerste ei
gen geluidjes en de gevolgen van een late 
opsporing voor de vroege taalontwikkeling. 
Vervolgens een vrij moeilijk artikel, dat een 
acoustische analyse geeft van contrasten in klem
toon in een serie spondeïsche woorden met wis
selend accent, zoals HOTdog, cupCAKE en 
BATHtub. 

5. The Volta Review (USA) 
april 1990, nummer 3 

Nu er op grote schaal gezocht wordt naar bete
re manieren om menselijke spraak door compu
ters te laten herkennen, waardoor bijv. het intoet
sen van een opdracht overbodig wordt, is het 
niet verwonderlijk dat ook de vraag rijst hoe 
goed computers de spraak van doven (en uiter
aard ook van spraakgebrekkigen) zullen kunnen 
herkennen, het eerste artikel Automatische her
kenning van dovenspraak' is een verslag van een 
onderzoek, dat onlangs werd uitgevoerd en dat 
leerde, dat de herkenningsgraad voor doven
spraak slechts 5% onder die van horende mensen 
lag. Welke verwachtingen hebben leerkrachten 
van de ontwikkeling van de spraak van hun audi
tief gehandicapte leerlingen? Blijkens een onder
zoek hebben leerkrachten die werken met 
oraal/aurale programma's andere (hogere) ver
wachtingen dan zij die Total Communication 
voorstaan. Eerstgenoemde leerkrachten voelen 
zich ook beter in staat aan de verbetering van de 
spraak te werken. Het tweede artikel is hieraan 
gewijd. 

Het laatste artikel is getitel 'De eeuw-oude wijs
heid van Alexander Graham Bell'. De wijsheid 
van Alexander Graham Bell, zoals neergelegd in 
de 9 8 . 0 0 0 woorden omvattende getuigenis voor 
de Britse Koninklijke Commissie voor de verbete
ring van de omstandigheden voor de blinden, 
doofstommen, enz., was zeer opmerkelijk, gelet 
op de helderheid waarmee hij de elementaire 
problemen van de dove mens schilderde en de 
factoren die een grote rol spelen in de communi
catie met hem ofhaar. Dit artikel is geschreven 
door dr. Cornett (de man van Cued Speech=Visi-
C). Uitgaande van de genoemde getuigenis van 
Bell behandelt hij onderwerpen als taal, spraak-
afzien, leermethoden, spraak en gebarentaal. 
Een artikel dat een zeer verdiend licht werpt op 
de man wiens naam met recht gegeven werd 
aan de Amerikaanse Alexander Graham Bell As
sociation for the Deaf. 
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6. The Volta Review (USA) 
nummer 5, september 1990 

A. Influence of Visual Information on Speech 
Assessment with Hearing-Impaired Children 

Er is studie verricht met betrekking tot de vraag 
of en zo ja, in welke mate visuele informatie het 
oordeel van de onderzoeker beïnvloedt in een 
testsituatie. Wat dit laatste betreft: men gebruikte 
Ling's Phonetic Level Speech Evaluation (LPLSE, 
1976) en twaalf drie-lettergreep zinnen (Mc 
Garr. 1983). Het verloop van de tests werd op 
video opgenomen en ter beoordeling voorge
legd aan vijf leerkrachten van auditief gehandi
capte leerlingen. Zij beoordeelden eerst de tests 
op wat ze enkel hoorden en vervolgens auditief-
visueel met behulp van de videoband. Het bleek 
dat hun oordeel over het correct zijn van de uit
spraak werd beïnvloed door de visuele informa
tie, waarbij aanzienlijke onderlinge verschillen 
vielen te bespeuren. 

B. Speech Production Stability Characteristics 
of Hearing-Impaired Speakers 

Dit artikel van Metz, Schiavetti en Sitler doet ver
slag van een onderzoek naar de standvastigheid 
aangaande spraakproductie-fouten. Wat ze op
merkten was, dat heel goed verstaanbare 
(zwaar)slechthorende/dove sprekers heel volhar
dend waren in de fouten die ze maakten. Terwijl 
de minder goed verstaanbaren in twee groepen 
uiteen vielen: wel of niet steeds dezelfde soort 
fouten makend. 
Deze gegevens lijken belangrijk voor spraaklera-
ren en logopedisten. Consistentie in de gemaak
te fouten maakt een therapeutische aanpak ge
makkelijker, zou men kunnen vermoeden. 

C. A Test of the Auditory Perception of Alpha
bet Letters for Hearing-Impaired Children: The 
APAL Test 

Het derde artikel van de hand van Ross en Ran
dolph behandelt de door hen ontwikkelde test 
voor auditieve waarneming, die gebruik maakt 
van de namen van de letters van het alfabet als 
stimuli. 
Als voordeel geeft men op, dat deze reeds bij 
heel jonge kinderen kan worden gebruikt, omdat 
zij al bekend zijn met de letters van het alfabet. 
Het artikel wil een rechtvaardiging geven van 
het waarom van de test en trekt een vergelijking 
met reeds bestaande (WIPI en PKB-woordenlijs-
ten). 

N.B.: De artikelen in The Volta Review gaan ver
gezeld van grafieken, tabellen en literatuurlijsten. 



Diegene die belang stelt in een der genoemde artikelen, storte vijf gulden (= eenheidsprijs voor een arti
kel ter bestrijding van kopieer(recht)- + portokosten) op giro 899 733 t.n.v. J.J.Groothand o.v.v. het ge
wenste artikel. Men komt dan onverwijld in het bezit hiervan. 

Q 
Postadres 

Jarig van der Wielenwei 32 
9243 SH Bakkeveen 
Telefoon 05169 «1166 
Telefax 05169 • 1555 
Teksttelefoon 05169 • 1888 
Postbank 88 39 69 

Allardsoog-'t Oldörp 

Ook in 1992 wordt er op de Volkshogeschool 
een voorbereidingsweekend georganiseerd voor 
nieuwe kinderleiding; horend zowel als doof. 
Jonge mensen vanar 1 8 jaar (m/v), die het leuk 
vinden om kinderen te begeleiden op tijden, 
wanneer ouders hier hun eigen programma heb
ben, kunnen meedoen. De weekends waarop ze 
kinderen zullen begeleiden vinden gespreid over 
1992 plaats. Daarnaast is er ook een week lang 
theater voor jonge dove kinderen, waarbij geen 
ouders zijn, maar waarbij wel kinderleiding no
dig is. Dan krijg je f 17,50 zakgeld en worden 
de reiskosten ook vergoed. 

Het voorbereidingsweekend is bedoeld om nieu
we mensen alvast wat ervaring op te laten doen 
in het communiceren met elkaar als dove en ho
rende kinderleiding en om zich te kunnen voorbe
reiden op hun taak. In principe is dit weekend 
dus alleen voor mensen die nog niet eerder mee
deden. Dit weekend wordt gehouden van vrijdag 
3 1 januari tot en met zondag 2 februari 1992 
en is gratis; de reiskosten zijn voor eigen reke
ning. 

Voel je er voor, neem dan vóór 20 januari 1992 
contact op met de Volkshogeschool (adres: zie 
boven), t.a.v. Tineke Strik. 

Richtlijnen voor het indienen van een artikel 

Tekst 
De redactie wil in aan te leveren artikelen zoveel mogelijk 
uniformiteit brengen. Het is daarom prettig dat in te zen
den kopij zoveef mogelijk volgens onderstaande regels op
gesteld wordt. 

Structuur 
Elk artikel moef een titel hebben, met daaronder vermeld 
de eventuele subtitel. Daaronder de naam van de auteur, 
eventueel met de functie die hij/zij heeft. 
Het artikel moet onderverdeeld worden in niet te lange 
stukken tekst, elk met een kopje en eventuele subkopjes. Zo 
mogelijk wordt een samenvatting vooraf gegeven. 
Aan te bevelen is om deze stukken tekst uit 250 tot 350 
woorden te lalen bestaan. 
Indien gewenst wordt aan het einde van het artikel een re
levante literatuurlijst vermeld of een adres waar meer infor
matie verkregen kan worden. 

Lengte 
Het totale artikel is gebonden aan een maximum aantal 
woorden. Uitgaande van ongeveer zes pagina's zijn dat 
er 4800. Bij langere artikelen zal de redactie zich intern 

beraden over de mogelijkheden tot plaatsing. 

Illustraties 
Illustraties moeten duidelijk in zwart getekend zijn. Foto's 
kunnen ook in kleur aangeleverd worden. Ze worden wel 
altijd in zwart-wit afgedrukt. 
Schema's e.d. moeten duidelijk ingekaderd en indien no
dig op juiste wijze ingedeeld en genummerd ingeleverd 
worden. Geschreven tekst hierop moet vermeden worden. 
Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van Van Ho
ren Zeggen verkleind moeten worden, moet dit verkleinen 
geen onduidelijkheid in bijv. de tekst teweegbrengen. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten zodanig bewerkt wor
den, dat de inhoud op juiste wijze kan worden weergege
ven. Eenvoudige persoonlijke aantekeningen zijn onvol
doende. De tekst moet in de voorkeursspelling (het Groene 
Boekje) gesteld zijn. 
Bij wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel moge
lijk vermeden worden of zodanig verwoord binnen de tekst 
dat deze begrijpelijk is voor het grootste deel van de le
zers. 117 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
4812GG 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
253' 
656 
6561 
972 

0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
301 1 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 

1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
801 2 VA 

PW 
KE 
KE 
XB 

Amersfoort Prof . Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Beïlschool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
Arnhem VS.O. De Stijgbeugel 
Breda De Spreekhoorn 
Breda Dependance de Spreekhoorn 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Instituut Sint-Marie 
Eindhoven School 'De Horst' 
Eindhoven School 'De Beemden' 
Eindhoven VS.O. 'Ekkersbeek' 
Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Enschede V.S.O. school Het Maatman 
Goes De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
Groesbeek De Wylerberg 
Groningen Dr. J. de Graafschool-V.S.O. 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Leiden V.S.O. De Weerklank 
Nijmegen Martinus van Beekschool 
Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam PJ. Evertseschool-V.S.O. 
Rotterdam S. Jonkerenschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. de Wildeschool 
Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Utrecht Het Rotsoord SO/VS| 
Utrecht Bertha Mullerschool 
Utrecht De Taaikring 
Utrecht Alfonso Corti School V.S.O. 
Zwolle Enkschool 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

9721 WD Groningen 
3031 BA Rotterdam 
3067 XG Rotterdam 
5271 GD Sint-Michielsgestel 
5263 EE Vught 
5261 LB Vught 

2275 TH Voorburg 
2716 KS Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afd. van het I.V.D. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 

Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendend reef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boud ierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
IJsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, PB. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 17a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
02OÓ158547 
020-0131 133 
020-6153340 
02CHb 179696 
085-423293 
085-454497 
076-132352 
076-212352 
05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
02240-14071 
030-510041 
03O612404 
030-660875 
03Ch521227 
038-212959 

02O6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-88111 
04105-88111 
04105-12157 
070-3992021 
079-511151 

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



drukkerij grafax bv - zaandam 


