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Ten geleide
U heeft het derde nummer uit de 33e jaargang van Van Horen
Zeggen in uw handen; een nummer waar u - naar de redak-
tie noopt - met graagte naar hebt uitgekeken.
Uit berichten, die ons zo af en toe van verschillende zijde be-
reiken, leiden we af dat Van Horen Zeggen door een aantal
mensen goed gelezen wordt en positief gewaardeerd. Maar
ook, dat het blad door anderen nauwelijks wordt opgemerkt.
Voor de redoktie reden genoeg om zich niet op de borst te
kloppen, maar naarstig te blijven werken aan een zo goed
mogelijk blad, met behulp waarvan men op de hoogte blijft
van nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen. Maar ook een
blad dat de lezer voedt met praktijkervaringen en mede daar-
door al het lezen meer dan waard is.
Nummer 3 is geheel gewijd aan de Conferentiedagen 1992
van de VeBOSS. In tegenstelling tot de VEDON, die - u las
dat de vorige keer al - de teksten van het VEDON-congres op
andere wijze publiceert, is de VeBOSS van mening, dat Van
Horen Zeggen de meest geëigende plaats is om de conferen-
tieganger (of degene die veminderd was) (nog) eens rustig
kennis te laten nemen van het gebodene.
Een snelle blik op de inhoudsopgave hiernaast zal u leren, dat
dit nummer een aantal zeer interessante artikelen bevat. Dat
deze van de hand zijn van gerenommeerde namen als Dr.
Anton van den Horst en Prof. de Boer (zonder de anderen te-
kort te willen doen) zal uw nieuwsgierigheid alleen nog maar
meer prikkelen.
Uw redaktie werkt intussen alweer op volle toeren aan num-
mer 4, dat (jammer genoeg) maar een 'dunnetje' zal kunnen
zijn, maar daarover heeft u ook de vorige keer al kunnen le-
zen. Nummer 4 zal rond de Kerst verschijnen.

J.Groothand
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Openingswoord VeBOSS-conferentie 1992
R.v.d.Veen
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1992: jubileumjaar voor VeBOSS.
1952: Blaricum, Meenthuis, werkbijeenkomst
van drie scholen, bestemd voor een ieder die bij
het onderwijs aan slechthorende kinderen be-
trokken was. Uitwisseling van werkervaringen.
Een ontmoeting van mensen die met dezelfde
kinderen bezig waren. Dat was een ervaring.
Weliswaar in een kleine club, waar het erg ge-
moedelijk aan toe ging, maar met groot enthou-
siasme.

En het wonderlijke is dat het enthousiasme ge-
bleven is om werkervaringen uit te wisselen, om
elkaar te zien. Veertig jaar een ontmoeting van
mensen die met dezelfde kinderen werken. Dat
is uniek. Vrijwel in geen enkele tak van onder-
wijs kom je dit tegen. U kunt zich voorstellen dat
we daarover nogal eens jaloerse opmerkingen
horen.
We zijn blij en dankbaar dat de VeBOSS nu na
40 jaar nog even levenslustig is als toen bij de
geboorte in 1952. En vooral ook volwassener is
geworden. Een club die deze conferentie al zo-
veel jaren heeft georganiseerd.

Maar die daarnaast ook veel andere zaken
doet ten behoeve- en in het belang van het on-
derwijs aan slechthorende kinderen en kinderen
met spraak-/taalproblemen. In de VeBOSS-
Nieuwsbrief, die een aantal keren per jaar ver-
schijnt en naar de contactpersonen gestuurd
wordt, kunt u regelmatig over ae activiteiten lezen.

Ik kan het nu niet laten om een aantal activiteiten
te noemen. U kent ze natuurlijk voor het grootste
deel wel, maar het is goed om ze nog eens op
een rijtje te zetten:
- wetgeving betreffende allerlei formatieve za-

ken van zowel onderwijzend als onderwijson-
dersteunend personeel en andere beleidsmati-
ge zaken die voor de scholen belangrijk zijn,
waarvoor goede contacten met de rijksover-
heid en de volksvertegenwoordiging van het
grootste belang zijn.

- opleidingen voor specialisaties SH/ESM.
- het opzetten van studiedagen betreffende am-

bulante begeleiding, meervoudig gehandi-
capten, anderstaligen.

- activiteiten ten behoeve van de scholen door
middel van werkgroepen voor: klasse-assis-
tenten, directeuren, logopedisten, anderstali-
gen, schoolwerkplanactiviteiten.

- periodiek overleg met aanverwante organisa-
ties, waarvan we noemen:
FOSS (Federatie voor Ouders van Slechtho-
rende kinderen en kinderen met spraak/taal-
problemen);
FENAC (Nederlandse Federatie van audiolo-
gische centra);
NVA (Nederlandse vereniging voor audiolo-
gie).

- de werkzaamheden van de Visiecommissie
van de VeBOSS. Twee jaar geleden werd de
nota over het oudere ES-kina geschreven en
nu is vrijwel een nota afgerond waarin op
zeer indringende wijze een tekening gegeven
wordt van de leerlingen die onze scholen be-
zoeken en de kinderen die in ons onderwijs
opgevangen moeten worden, nu én in de toe-
komst. Deze nota hebben we de titel meege-
geven: Verschillen in omgaan.

Deze nota is een reactie op de ARBO-nora:
Omgaan met verschillen. Veel wil ik er in dit
openingswoord niet van zeggen. Het is de be-
doeling om er vanmiddag tijdens de algemene
ledenvergadering nader op in te gaan. Het is
daarom belangrijk er vanmiddag bij te zijn.
Maar een paar punten wil ik aanstippen:
Onze nota is niet defensief, maar vooral instruc-
tief. We hebben de indruk dat de schrijvers van
het advies niet al te goed op de hoogte waren
toen ze het advies schreven. En daarom heeft
de VeBOSS, samen met een aantal NlP-psycho-
logen, die in de WAG (werkgroep auditief ge-
handicapten) verenigd zijn, de FOSS en de
NVA een nota geschreven die leerlingen be-
schrijft die ons onderwijs nodig hebben. Deze
reactie is in de eerste plaats bedoeld voor de
staatssecretaris en politici (m.n. de onderwijsspe-
cialisten, die er zelfs om gevraagd hebben). Ver-
der is het een stuk voorlichting voor ieder die
met ons onderwijs te maken heeft of er belang-
stelling voor heeft.

Even terug naar Omgaan met verschillen'.
Er zijn zowel positieve als negatieve dingen te
noemen. De lof die ons onderwijs wordt toege-
zwaaid, is adembenemend. En dat doet de jari-
ge goed. Maar desondanks moet het ESM-on-
derwijs als zeer speciaal onderwijs verdwijnen.
Het gevolg daarvan is:
- verlies van deskundigheid.
Verder zijn ons de volgende punten opgevallen:
- het ontkennen van de problematiek;
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- een negatief beeld over de resultaten;
- een te economische benadering;
- te gemakkelijke vergelijkingen met het buiten-

land;
- te gemakkelijke gelijkschakeling met het

LOM/MLK-onclerwijs;
- ondeskundige benadering van de M.G.-pro-

blematiek.
Het voert ons nu te ver om op deze punten in te
gaan.

Een heel ander punt dat hier niet onvermeld mag
blijven, is dat er binnen het bestuur nagedacht
wordt over de toekomst van de VeBOSS. Niet
voor niets geldt de uitdrukking dat het leven bij
40 begint. Degenen onder u die deze magische
leeftijd gepasseerd zijn, kunnen daar waar-
schijnlijk over meepraten. Maar bij het ouder
worden kunnen de zorgen ook toenemen.
Allerlei ontwikkelingen, die er op het landelijk
onderwijsniveau aan de hand zijn, laten onze
gelederen niet onberoerd. Onlangs inventari-
seerde een directeur van één van onze scholen
deze veranderingen in de afgelopen 7 jaren.
Hij kwam tot een lijst met 27 punten en daar
stond het Formatie-Budgetsysteem nog niet eens
bij. Je moet van goede huize komen om die
enorm snelle ontwikkeling bij te houden. En de
vraag blijft; Ontwikkeling, waar naar toe?

Wordt er daardoor beter onderwijs gege-
ven? Geeft u daar zelf maar antwoord
op.

De invoering van het Formatie-budget-
systeem per 1 augustus a.s. zal na ver-
loop van tijd een aantal veranderingen tot
gevolg hebben. De autonomievergroting,
waarvoor dat systeem de mogelijkheid
geeft, kan gevolgen hebben voor functies
in onze scnolen, de meer economische
benadering die er gekozen moet worden,
het marktmechanisme van vraag en aan-
bod dat een rol zal gaan spelen.

Bestuurlijke schaalvergroting en het pro-
ject Weer samen naar school. Wat voor
gevolgen hebben deze zaken op den
duur voor de eigenheid en het voortbe-
staan van ons onderwijs? In dat verband
kan de vraag gesteld worden of we als
scholen niet nog meer moeten samenwer-
ken, ook op bestuurlijk vlak, waardoor het
draagvlak verzwaard kan worden. Geluk-
kig wordt de VeBOSS al jaren gezien als
vertegenwoordiger van het onderwijs aan
slechthorende kinderen en kinderen met
spraak-/taalmoeilijkheden door de over-
heid en allerlei organisaties. En dat moet
zo blijven. Maar daar heb je wel een zo

breed mogelijk draagvlak voor nodig. U merkt
wel: de jarige gaat zeer drukke tijden tegemoet.

Op deze veertigste conferentie wil ik u van harte
welkom heten, in het bijzonder de ere-leden Pille
en Verschoor. De Vedon heeft afgemeld i.v.m.
hun eigen conferentie deze dagen. We maken
er zinvolle en leerzame dagen van. Tenminste
dat is de bedoeling van de conferentiecommis-
sie van de VeBOSS, die met grote zorg het pro-
gramma heeft samengesteld. Ze heeft zoveel
mogelijk rekening gehouden met wensen die de
contactpersonen namens de scholen naar voren
hebben gebracht. Ik wens u dan ook heel goe-
de dagen toe. En hiermede open ik graag deze
conferentie.

Nog even terug naar de jarige. Het gebeurt wel
vaker op een verjaarsvisite dat een aantal zaken
aan de orde komt, waardoor je vergeet dat je
een verjaardag viert. Gelukkig heeft de confe-
rentiecommissie daar wel aan gedacht. Ze heeft
een spreker uitgenodigd voor de openingsle-
zing, die weet waar hij over praat. Dr. van den
Horst, u bent in onze kringen een zeer bekend
persoon. En dat moet ook wel voor iemand die
bij de geboorte van de VeBOSS aanwezig was.
En niet alleen als getuige van deze blijde ge-
beurtenis, maar ook iemand die de VeBOSS 67



heeft zien opgroeien en uitgroeien tot een nu
40-jarige. Maar bovenal heb ik u leren kennen
als iemand die oog heeft voor de kinderen die
naar onze scholen gaan. U hebt zelf gezegd,
dat 40 jaar geleden het aantal psychologen,
dat op de scholen werkte, op één hand te tellen
was. U vond uzelf de duim vanwege zijn oppo-

sitionele stand t.o.v. de andere vingers. Kenne-
lijk wilde u daarmee aangeven de oppositionele
plaats van uw functie in de wereld van slechtho-
rende kinderen. Daarom zien we met veel be-
langstelling uw verhaal tegemoet dat u de titel
meegaf: Veertig jaar psychologie voor slechtho-
rende kinderen. Graag aan u het woord.

Veertig jaar psychologie voor slechthorende kinderen
Dr. A.P.J.M, van den Horst

Lezing gehouden in Lunteren ten behoeve van de VeBOSS op 26 maart I992
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Ik wil graag beginnen met de Nederlandse Ver-
eniging tot Bevordering van het Onderwijs aan
Slechthorende Kinderen en Kinderen met Spraak-/
Taalmoeilijkheden hartelijk te feliciteren met het
40-jarig bestaan.
Toen in 1952 uw vereniging werd opgericht
was dat héél hard nodig. Op de kweekscholen
leerden de toekomstige leerkrachten niets over
kinderen met een slecht gehoor. De situatie voor
menig slechthorende was dan ook weinig roos-
kleurig. Er bestond in de maatschappij, en dus
ook in het onderwijs, nog weinig aandacht voor
slechthorendheid als tussengebied. Iemand was
doof óf 'gewoon'. Scholen voor slechthorenden
waren nog zeer zeldzaam. Opvallend slechtho-
rende kinderen gingen naar een Instituut voor
Doven, maar de meesten zaten op een gewone
lagere school en werden daar vaak niet opge-
merkt. Zij bleven daardoor dikwijls achter in hun
schoolse ontwikkeling, hetgeen voor sommigen
betekende dat ze nogal eens een klas moesten
doubleren. Hoe ze hun best ook deden, hun in-
spanningen hadden vaak geen succes.
Dikwijls wisten de leerkrachten niets van hun
slechthorendheid. Het is immers een onzichtbare
handicap. De slechthorenden zelf zwegen er
over uit angst om door hun medeleerlingen ge-
pest te worden. Als de leerkrachten het wel wis-
ten, vergaten zij het tijdens het lesgeven noga
eens, of wisten zij niet goed hoe zij met een
slechthorende leerling moesten omgaan. Zij
schreven bijvoorbeeld iets op het bord, terwijl zij
doorgingen met praten! Of ze stonden met hun
rug naar het raam, zodat de slechthorende leer-
ling, die tegen het licht moest inkijken, de groot-
ste moeite nad om de mond van de leerkracht
'af te lezen'. Slechthorende kinderen werden
meestal beoordeeld als onoplettend, dromerig
en soms als 'Oost-Indisch' doof.

Ik denk nu bijvoorbeeld aan het jongetje Jan de
Boer. Hij had een hoge tonen-verlies aan beide
oren, wat niemand scheen te weten. Op de
dorpsschool waarop hij zat, had men de ge-
woonte om de tafels van vermenigvuldiging er
klassikaal in te dreunen. Op een gegeven mo-
ment wil de leerkracht weten of men de tafels in-
middels al kent en geeft Jan de Boer een beurt.
Hij komt voor de klas en moet de tafel van ze-
ven opzeggen. Hij begint, maar al gauw blijkt
dat hij het wijsje wel Kent, maar de woorden
niet. De onderwijzer, een soort driftkikker, geeft
op niet mis te verstane wijze blijk van zijn onge-
noegen: Het is nu al twintig keer dat wij de ta-
fels nebben doorgenomen. Jij kent ze nog niet;
waar zitten je hersens? . . . Dan zegt hij tegen
de hele klas: 'Allemaal 7 keer brullen: Jan de
Boer, weet geen moer'. Dit gebeurt en Jan gaat
af, zowel letterlijk als figuurlijk.
Als je zoiets vaak overkomt - en dat was zo bij
Jan - gaat er wat stuk in je. Je verkreukelt, wordt
schuw of bang.

Andere slechthorenden kunnen door zo'n voor-
val als het ware gevormd worden. Het maakt
hen juist gewiekster; ze proberen zich er uit te
redden, worden agressief, zijn op de speel-
plaats juist de gevierden, waardoor ze er ook in
de klas niet onder doorgaan, zoals Jan de Boer.

Daar heb ik dit voorbeeld van: Het speelde zich
af op een M.U.L.O. (tegenwoordig M.A.V.O.).
Het is Engelse les. Eén van de leerlingen moet
voor de klas komen. Hij is slechthorend, maar
niemand weet dat. Eergisteren hebben zij woor-
den opgekregen en vandaag wordt een van de
eerlingen overhoord. De klas weet dat deze jon-
gen zich vaak op clowneske wijze gedraagt; ze
wachten gespannen af wat er nu zal gebeuren.



De docent vraagt: "Wat betekent 'to learn'?" Hij
antwoordt: "leren". "Wat betekent 'to fly'?" Ant-
woord: "vliegen". Dan weet hij een paar woor-
den niet. "Dat loopt mis", denkt hii. Hij haalt zijn
schouders op, kijkt naar de klas, aan naar de le-
raar en zegt plotseling, met een glimlach op zijn
gezicht: "Ik begri p niet, mijnheer, waarom u dat
eigenlijk allemaal aan mij vraagt. U bent leraar
Engels en ik neem aan dat u dat toch allemaal
allang weet . . .!" De klas brult van het lachen
en kort daarop lacht ook de leraar mee. De jon-
gen mag naar zijn plaats gaan.

Het zal u duidelijk zijn dat voor menig slechtho-
rende het volgen van lessen een inspannende
gebeurtenis is. Dat heb ik ook zelf aan den lijve
ondervonden. Dikwijls moest ik op npijn tenen lo-
pen, maar hoe lang hou je dat vol?
Op het Lyceum, waarop ik zat, werd veel gedic-
teerd. Het was oorlogstijd en boeken waren
duur. Al het gedicteerde moest ik 's avonds over-
schrijven, hetgeen zeker twee uur duurde en dan
moest ik er voor zorgen dat degenen die mij de
dictaten gaven, ze weer vóór acht uur 's avonds
terughadaen, want dan begonnen zij aan hun
huiswerk. Zaterdagmiddag en -avond was ik
vrij, maar zondag begon het overschrijven en
het huiswerk maken weer opnieuw. Ziek was ik
bijna nooit, want dat betekende voor mij extra
overschrijfuren en soms extra balen.
Ook het omgaan met klasgenoten kon veel van
je vragen. Je wilde niet uit de boot vallen. Dreig-
de dat te gebeuren, dan kon je daar soms lang
van wakker liggen. De verhouding met de 'peer-
group' of 'macno'-groep is juist óók voor slecht-
horenden van groot belang. Daar moet je goed
mee overweg kunnen. Dat is voor je gevoel be
langrijker dan een goed contact met de leer-
kracht of leraar.

Uit mijn praktijk herinner ik mij een jongen en
twee meisjes die tengevolge van hun slecht ge-
hoor bleven zitten. Hun prestaties waren slecht
en hun gedrag was storend. Ze letten niet op en
waren lastig in de klas. Ook konden zij niet
goed overweg met hun klasgenoten. Zij werden
achterbaks gevonden. Men wilde van hen af.
Zij werden verwezen naar een school voor de-
bielen. Hun slecht gehoor was niemand opge-
vallen. De onderwijzeres van één van de meis-
jes had zelfs gezegd: "Ze hoort prima. Als ze
moet nablijven en ik spreek met haar over de les
en over haar gedrag, dan reageert zij niet min-
der dan een ander". Die onderwijzeres besefte
in die jaren echter niet, dat zij dan véél dichter
bij het meisje stond en dat zij zich persoonlijk tot
haar richtte, waardoor het kind haar mond goed
kon aflezen.

Later, toen zij alle drie door mij onderzocht wa-
ren, bleek dat hun verbale prestaties slecht wa-

ren, maar dat hun non-verbale intelligentie bo-
ven het gemiddelde lag. Voorts kwam naar vo-
ren, dat ze een grote faalangst hadden. Hun
zelfbeeld was uiterst problematisch, zo niet zeer
negatief.

Terwijl ik dit zeg moet ik aan de uitspraak van
Dr. Waterman denken, oud KNO-arts bij het
Kinderaudiologisch Centrum van Amsterdam,
die zei dat alle kinderen die naar het (toenmali-
ge) B.L.O. werden verwezen, van te voren ver-
plicht op hun gehoor onderzocht zouden moeten
worden.

De oprichting van de VeBOSS was van grote
betekenis voor de vorming van leerkrachten van
scholen voor slechthorenden, maar op de leer-
krachten in het algemeen had het natuurlijk geen
invloed. Op de Kweekscholen kweekte men ge-
woon door als voorheen, waardoor de algeme-
ne onkunde bleef bestaan. Er waren er enkelen
die er toevallig over hoorden of, zoals Bertha
Muller (1931) zei: "Er waren ook buitengewone
mensen onder hen, die zeer buitengewone din-
gen konden doen".
Toen ik in 1952 part-time als psycholoog aan
het Instituut St. Marie werd verbonden, had ik
reeds een zekere mate van ervaring opgedaan
met het onderzoek van slechthorende kinderen.
Zo onderzocht ik in samenwerking met de Psy-
chologische Afdeling van de G.G. en G.D. in
Amsterdam af en toe een leerling van de Prof.
H. Burgerschool. Daarnaast namen ook ouders
uit zichzelf contact met mij op, niet alleen in Am-
sterdam, maar ook in Groningen, waar ik sinds
1950 assistent van professor Snijders was. Van
hem, en ook van zijn vrouw, heb ik veel geleerd
op het gebied van de psychologie van doven
en slechthorenden.
De taak die ik aan het Instituut St. Marie kreeg,
hield psychologisch onderzcjk in van elk kind
bij opname. Verder psychologisch onderzoek bij
moeilijke gevallen tijdens het verblijf van de kin-
deren op het Instituut. Dat waren bijvoorbeeld
kinderen met motorische stoornissen, met autis-
tische trekken of met dyslectische verschijnselen.
En tot slot psychologisch onderzoek bij net ver-
trek van de kinderen van het Instituut, in verband
met school- en beroepskeuze.
De eerste tien jaren, en wellicht nog wat langer,
kwamen er slechthorenden van allerlei leertijd
voor onderzoek. De meesten waren van jongsaf
slechthorend, anderen waren het op latere leef-
tijd geworden.
Zowel kleintjes als ouderen werden aangemeld,
bijvoorbeeld ook kinderen van 14 of 15 jaar,
die nog in de vierde klas van de gewone lagere
school zaten. Gelukkig nam het aantal van der-
gelijke aanmeldingen betrekkelijk gauw af. 69



De aangemelde kinderen kwamen overal van-
daan, uit Brabant, maar ook uit Zeeland, Lim-
burg, ja zelfs uit Amsterdam en Volendam. Ook
kwamen er leerlingen uit het Instituut voor Doven
in St. Michielsgestel. Zij bleken niet echt doof te
zijn, het waren de zogenaamde onechte doven.
Het voordeel was dat zij reeds speciaal onder-
wijs hadden genoten. Daarnaast maakten zij ge-
baren, hetgeen toen als een nadeel, maar wel-
licht nu
worden.

als een voordeel beschouwd kan
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Ook op de andere scholen voor slechthorenden,
waaraan ik partieel als psycholoog verbonden
was, zoals de Mgr. Hermusschool in Amsterdam
en de Dr. Bosschool in Arnhem en later de Prof.
H. Burgerschool, werden aanvankelijk slechtho-
rende kinderen van allerlei leeftijd aangeboden.
Nu en dan zat er een kind tussen dat van een
school voor debielen kwam. In het algemeen
waren deze 'debiele' kinderen verwezen door
een Audiologisch Centrum. Echte debielen of im-
becielen werden bij het slechthorenden onder-
wijs, althans in mijn tijd, niet aangenomen. Voor
hen bestonden andere oplossingen.

In de loop van de zeventiger jaren waren de
kennis en de kunde van de leerkrachten aan de
scholen voor slechthorenden enorm toegeno-
men. Het bleek duidelijk dat zij cursussen had-
den gevolgd met betrekking tot de opvoeding
en het onderwijs van deze kinderen. Ook de
cursus Akoepedie en Logopedie moet in dit ver-
band genoemd worden.

Een vraag die mij bij het psychologisch onder-
zoek altijd bezig hield was: "Wat doet dit kind
met zijn gehoor?". Dit is niet alleen een audio-
metrische vraag, maar ook een die op het psy-
chosociale vlak ligt. Wat zegt bijvoorbeeld een
spraakaudiogram van een kind dat vaak in la-
waai verkeert en/of in galmende ruimten? Wei-
nig, want het wordt immers opgenomen onder
acoustisch gunstige omstandigheden. Wat be-
langrijk is, is het weten wat dan nog wèl ge-
hoord en verstaan wordt. Daarnaast is het van
betekenis te weten of het kind alert is en of het
bijvoorbeeld mee wil doen in de groep. Pro-
beert het kind spraak af te zien, vraagt het even-
tueel na of durft het dat niet, trekt het zich terug
en vervalt het tot niet goed meer opletten;
m.a.w. hoe compenseert hij zijn slecht horen?
Ik ging dit gedrag niet alleen na bij de ouders
en anderen die hef kind uit ervaring kenden,
maar ik observeerde hem (of haar) er ook op tij-
dens het onderzoek. Daartoe sprak ik soms erg
onduidelijk, liet iets vallen of ik hield mijn hand
voor mijn mond als ik wat vroeg. Alles natuurlijk
zo echt mogelijk en ik keek onderwijl wat hij

deed. Was hij dan assertief of niet? Ging hij
wèl om herhaling vragen, nadat ik hem er even-
tueel een aantal keren op gewezen had? Ik ver-
telde hem (of haar) dat ik zelf ook niet goed
hoorde, terwijl ik op mijn hoortoestellen wees,
en zei hem dat ik zelf ook altijd navroeg als ik
iets niet goed verstond. Naast dergelijke obser-
vaties kreeg ik ook informatie over zijn functione-
ren als slechthorende door de uitslagen, die hij
op de non-verbale tests behaalde, te vergelijken
met zijn resultaten op de gesproken verbale en
schriftelijk verbale tests. Ik herinner me dat als
het verschil tussen verbaal en non-verbaal twintig
of meer I.Q.-punten bedroeg, de slechthorende
te weinig meenam van het gewone onderwijs.
Vaak bleek dan tevens dat niet alleen zijn
schoolse ontwikkeling was achtergebleven,
maar dat ook in zijn taal allerlei tekorten voor-
kwamen. Daardoor werd ook het begrijpen be-
moeilijkt. Op grond van hun gehoor, nun ge-
brekkig spraak- en taalniveau en fiet
achterblijven in hun schoolse ontwikkeling werd
het kind (c.q. de ouders) aangeraden naar een
school voor slechthorenden te gaan. Waren de
verschillen tussen de tests kleiner, was het kind
voldoende assertief en bleek het steun te hebben
aan hoorapparatuur, dan werd het vaak nog ge-
probeerd op het gewone onderwijs. In sommige
gevallen werd er een begeleidende leerkracht of
een ander daarvoor aangesteld persoon bij in-
geschakeld, maar zover ik mij herinner was dat
pas halfweg de zestiger jaren.

In de loop van de tijd verbeterde de situatie
voor de slechthorende kinderen aanmerkelijk.
Vond ik bij mijn dissertatie-onderzoek (dat plaats
had tussen 1962 en 1966) dat de zevenjarige
slechthorenden méér dan twee jaar achterstand
hadden op de normaal horenden van dezelfde
leeftijd, in de eerste helft van de zeventiger jaren
kwam hierin geleidelijk aan verbetering. Zo con-
stateerde ik in 1973 dat er ernstig slechthorende
kleuters waren die op enkele taalproeven van
mijn dissertatiemateriaal nauwelijks achterbleven
bij de zevenjarige slechthorenden in I 964.
Een ander verschijnsel was dat de leeftijd van
de schoolverlaters van een school voor slechtho-
renden steeds meer gelijk was komen te liggen
met die van de gewone school. Deze vooruit-
gang van de slechthorenden, overigens normale
;inderen, kwam door een aantal factoren. Ik zal
er enkele van noemen:

Ie. Ten gevolge van de vroege opsporing, kre-
gen de slechthorende kinderen eerder spe-
ciale aandacht en hulp. Zij kregen bijvoor-
beeld hoorapparatuur en gingen reeds als
peutertje (part-time) naar een school voor
slechthorenden.



2e. De oudere kinderen werden eerder ontdekt.
Zij kregen hoorapparatuur. In dit verband
moet ook het solo-apparaat genoemd wor-
den. Sommigen gingen naar het slechtho-
renden onderwijs; anderen bleven op de
school waar ze waren en kregen al of niet
begeleiding vanuit het Audiologisch Cen-
trum dat hen behandelde. Heden ten dage
is een en ander georganiseerd in de ambu-
lante begeleiding.

Kortom, de slechthorende kinderen krijgen nu de
zorg die zij verdienen. Maar hiermee zijn ze er
allemaal nog niet. Verolme heeft eens gezegd:
"God zorgt voor de vogels, maar ze moeten er
wel zelf voor vliegen". Deze opmerking is ook
van toepassing op slechthorenden. Zij moeten
zich waar zien te maken, ondanks hun vermin-
derd horen. Zij moeten leren na te vragen als ze
iets niet goed verstaan hebben; zij moeten alert
blijven, niet alleen op wat er gesproken wordt,
maar ook op de overige signalen (als wijzen en
kijken) die daarbij uitgezonden worden. Dit na-
vragen moet je natuurlijk durven, je moet er toe
aangespoord worden en er ook in opgevoed
worden. Je kunt immers niet volstaan met:
"Wa?", het moet op z'n minst "Wat zeg(t) u of
je?" zijn. Je moet ook leren wanneer je wel en
wanneer je niet kunt navragen. Soms moet je
pas later op iets terugkomen. Hiervoor moeten
ze een zekere sensitiviteit ontwikkelen. Het ge-
zin, maar ook de leerkracht, moet ze hierbij
wegwijs maken. Eén ding is zeker, extraverte en
assertieve kinderen bereiken meer op school en
in het dagelijks leven dan eenzelvige, terugge-
trokken kinderen. Dat geldt in het algemeen, maar
speciaal voor slechthorenden, die een sociale
hindernis moeten overwinnen en daarom meer
geneigd zijn zich op zichzelf terug te trekken.
J.C. Johnson, die in 1 962 een onderzoek publi-
ceerde naar de emotionele stabiliteit en sociale
aanpassing van slechthorende kinderen op de ge-
wone school, benadrukt dat er in de opvoeding
van slechthorende kinderen ook een goede aan-
dacht geschonken moet worden aan hun sociale
aanpassing. Hij wees hierbij op de verantwoor-
delijke taak van de ouders en de leerkrachten.

Naast de opvoeding tot sensitiviteit en assertivi-
teit is ook de vaardigheidstraining van bijzonder
belang voor de sociale vorming van slechthoren-
de kinderen. Als je weet hoe iets gedaan moet
worden, wil dat nog niet zeggen dat je het ook
kunt doen. Sociale competentie is nog geen so-
ciale performance. Men heeft soms de neiging
dit over het hoofd te zien. Ik heb mij voor dit al-
les altijd ingezet en gelukkig met mij óók vele
anderen. Ik vond vroeger altijd dat de kinderen
op de scholen voor slechthorenden vaak wat

'verwend' werden, te veel ontzien. Ik denk daar-
bij bijvoorbeeld aan de zorg voor hun eigen
hoortoestel, aan het uitkijken op straat, kortom
aan allerlei zaken waarvoor bijvoorbeeld nor-
male kinderen al lang zelf konden zorgen. Func-
tioneerde het hoortoestel niet tijdens het psycho-
logisch onderzoek, dan haalden ze hun
schouders op en zeiden: "Ik zal het even aan
mijnheer vragen". Ik accepteerde dat niet en
ging, tesamen met het kind, na waaraan het kon
liggen. Ik heb het nu over kinderen tussen 1 2 en
14 jaar, die voor het schoolverlaters-onderzoek
bij mij waren. Wanneer ik hen vroeg: "Wat kost
een batterij?", dan wisten ze dat vaak niet. Hun
moeder of vader kocht die altijd.

Uit een vergelijkend onderzoek tussen slechtho-
renden en normaalhorenden (1970) bleek mij,
dat zowel de slechthorende kinderen op de
school voor slechthorenden als die op de gewo-
ne school slechter functioneerden op de Dolder-
se schaal dan hun normaalhorende leeftijdgeno-
ten. Het verschil was in beide gevallen
significant. Voor hen die het niet weten, zeg ik
even, dat de Dolderse schaal (B) een zoge-
naamde sociale informatie-schaal is met vragen
als bijvoorbeeld: "Wat kost ongeveer een
brood?"; "Noem de namen van twee grote Ne-
derlandse kranten".
Opvallend was dat onder hen die beter scoor-
den, nogal wat kinderen zaten die assertief wa-
ren en echt sociaal gericht. Men kan zich afvra-
gen uit wat voor huiselijk milieu dergelijke
kinderen kwamen. Voor zover ik mij herinner
was er geen duidelijke tendens aan te geven in
welke richting dan ook, zoals bijvoorbeeld
grootte van het gezin, stad of platteland. Eventu-
eel zou de school c.q. de leerkracht een rol ge-
speeld kunnen hebben, maar dit werd niet syste-
matisch nagegaan.
De laatste jaren schijnt er een tendens te zijn om
slechthorende kinderen (zonder nevengebreken)
niet zo gauw meer op een school voor slechtho-
renden te plaatsen. Dit geldt zowel voor de ma-
tig als voor de ernstiger slechthorenden. De ver-
anderingen die er bij het gewone onderwijs
plaatsvonden, de hoorapparatuur inclusief de
solo-apparaten, de mogelijkheid van ambulante
begeleiding en de betere voorlichting, zijn enke-
e factoren die daartoe hebben bijgedragen.
Ook ouders van slechthorenden, die zèlfop een
school voor slechthorenden zijn geweest, schij-
nen nu meer voor het gewone onderwijs te voe-
len. Men heeft bijvoorbeeld bezwaren tegen de
ange reistijden naar en van de school voor
slechthorenden of tegen het feit dat de kinderen
dan moeilijk vriendjes of vriendinnetjes kunnen
maken in de woonomgeving. Ook de kinderen
zelf willen geen segregatie.
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Ik wil over dit alles geen besliste uitspraak doen.
Maar wel is zeker, dat een dergelijke ontwikke-
ling speciale eisen zal stellen aan de leerkrach-
ten van het gewone onderwijs. Dit betreft zowel
de deskundigheidsvorming als de aandacht voor
het slechthorende kind in de klas. Wij moeten
niet de situatie terugkrijgen, die ik schetste van
vroeger, toen slechthorende kinderen te vaak ver-
loren liepen in het gewone onderwijs. Of is het
de bedoeling dat dit alles ondervangen wordt
door de ambulante begeleiding?

Dames en heren, het is mijn vaste overtuiging
dat de VeBOSS ook in deze tijd belangrijke ta-
ken te vervullen heeft. Vergeleken met vroeger is
de aandacht meer gericht op meervoudig ge-
handicapte slechthorende kinderen en op kinde-
ren met spraak-/taalproblemen.
Ik wens u - nu en in de toekomst - zichtbaar en
hoorbaar succes toe met uw werk.

Ik dank u.

Bij het ere-lidmaatschap dat de heer Van den Horst
werd aangeboden
R. v.d. Veen
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Het is niet mijn gewoonte om de spreker van de ochtendlezing af te kondigen. Dat doet meestal
isnietmijngewoonteomdesprekervandeochtendlezingaftekondigen.Datdoetmeestaliemand v a n d e c o n f e r e n t i e - c o m m i s s i e , d i e d a n o o k n o g e e n a a n t a l m e d e d e l i n g e n h e e f t . D i e m e d e d e l i n -
gen zullen er ook nu wel weer zijn en daar krijgt hij straks de gelegenheid voor. Maar het afkondigen
doe ik nu. En daar heb ik een heel speciale re-
den voor.
We hebben zo pas iemand gehoord die gepokt
en gemazeld is in dit werk. En vooral iemand
die aan den lijve ondervonden heeft en nog
steeds ondervindt, wat slechthorende kinderen
moeten meemaken om zich zo te ontwikkelen
dat ze deel kunnen uitmaken van onze samenle-
ving.
Meneer Van den Horst, we hebben grote be-
wondering voor uw werk onder slechthorenden.
Het is volgend jaar 25 jaar geleden dat u uw
proefschrift 'Horen en Taal' in het openbaar ver-
dedigde. Het was een vergelijkend onderzoek
bij normaal- en slechthorende kinderen van vijf
en zeven jaar. Het proefschrift en de stellingen
die u poneerde, zijn nog steeds de moeite van
het lezen waard. Ook de lezing van vanmorgen
getuigde daar weer van. Dat was een prachtig
cadeau aan de jarige VeBOSS.
Als jarige willen we ook iets terug doen. We
willen u een cadeau aanbieden voor alles wat u
voor ons onderwijs hebt gedaan. Nee, geen
bloemen, of een vaas, of een pen, of een Ve-
BOSS-knijper (een cadeautje voor alle leden
i.v.m. het 40-jarig jubileum]. Het bestuur van de
VeBOSS heeft besloten om u het ere-lidmaat-
schap aan te bieden van de Nederlandse Ver-
eniging voor het Onderwijs aan Slechthorende
kinaeren en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkhe-
der>. De daarbij behorende oorkonde zal ik u nu
overhandigen.



Ervaringsgericht onderwijs:
het beste halen uit alle kinderen

Luk Depondt
Medewerker Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, Leuven
Hoofdredacteur Kleuters & Ik
Medewerker Projectgroep Ervaringsgericht Onderwijs, KPC, Den Bosch

Op de conferentie in Lunteren illustreerde Luk Depondt in zijn lezing hoe het Ervaringsgericht Onderwijs
(EGO) in de onderbouw en in de midden- en bovenbouw 'het beste uit kinderen' wil halen.
In het eerste deel van dit artikel vindt men een schematische samenvatting van deze lezing. In het twee-
de deel ontvouwt hij een visie op zorgverbreding vanuit ervaringsgericht perspectief.

Het Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) werd ont-
wikkeld o.l.v. Prof. Dr. Ferre Laevers van de Ko-
ninklijke Universiteit Leuven (België). Het EGO
wil het beste uit kinderen halen! Het wil dat kin-
deren met een zo hoog mogelijk rendement le-
ren en ontwikkelen.
Hèt kenmerk van goed onderwijs is volgens het
EGO: betrokkenheid. Kinderen zijn betrokken
bezig als ze intens en vol energie bezig zijn; als
ze geconcentreerd en met hun nele persoon aan
de slag zijn; als ze hun mogelijkheden ten volle
aanspreken. Wanneer kinderen betrokken bezig
zijn, worden ze gedreven door de behoefte om
een en ander beter te beheersen of te begrijpen:
ze worden gedreven door hun exploratiedrang.
Kinderen zijn dan 'op hun best': ze functioneren
op de grens van hun mogelijkheden.

Betrokkenheid verhogen

Het EGO zegt leerkrachten niet op de eerste
plaats hoe ze les moeten geven of hoe ze de
kinderen moeten aanpakken. Typisch voor het
EGO is dat het de leerkracht helpt nauwgezet
na te gaan of de kinderen wel genoeg 'aange-
sproken' en gemotiveerd worden door wat aan-
gebracht wordt. Is er wel voldoende betrokken-
heid? En zoniet: hoe komt dit? Dit vraagt van de
leerkracht een klinisch-diagnostische blik en het
durven loslaten van de vertrouwde (voor ieder
kind dezelfde) leerroutes.

De onderbouw

Volgende tien actiepunten helpen om in de on-
derbouw kinderen tot betrokken activiteit te bren-
gen.

1. De klasruimte in hoeken (herjschikken.
Duidelijk herkenbare hoeken maken het mogelijk
dat kleuters zelfstandig materialen kunnen ne-
men, gebruiken en terugplaatsen. In een min of

meer afgebakende hoek is er ook meer sfeer en
'veiligheid' om tot intens spel te komen.

2. De opvulling van de hoeken grondig aan-
pakken.

Het komt er niet op aan zómaar hoeken te
creëren. De inrichting en de materialen in de
hoeken moeten van dien aard zijn, dat kinderen
er door uitgedaagd worden.

3. Nieuwe materialen en activiteiten inbrengen.
Een belangrijk werkpunt is op zoek te gaan naar
materialen en activiteiten die het echt dóen bij
de kinderen. Al eens grote kartonnen dozen, een
ontdekhoek met twintig wekkers, planken en kar-
tonnen rollen . . . in een kleutergroep gebracht?

4. Door observatie kleuterinteresses ontdekken
en daarop aansluitende activiteiten bedenken
en aanbieden.

5. Tijdens de activiteiten (kring, leergesprek, ex-
pressie, fantasiespel, constructie . . .) meer
tussenkomsten doen die de betrokkenheid ver-
hogen.

Deze twee actiepunten zijn cruciaal: zich inle-
ven in wat kleuters echt nodig hebben. Als men
merkt dat de kleuters veel behoefte hebben aan
beweging, kan men bv. een bewegingshoek in-
richten; merkt men dat één of meerdere kleuters
geïnteresseerd zijn in 'letters', dan kan men bv.
woord- en letterspelletjes in de klas brengen; als
kleuters tijdens een kringgesprek enthousiast aan
de praat zijn over vliegtuigen, kan men daaro-
ver én op het moment zelf verdere vragen stellen
of meer informatie geven én later materialen
aanbieden en activiteiten organiseren die inspe-
len op deze interesse.

ó. Het vrij initiatief uitbreiden en ondersteunen
met goede regels en afspraken.

Als kleuters in een uitdagend milieu (actiepunten 73



1 tot 5) zelf kunnen kiezen waarmee en op wel-
ke manier ze aan de slag willen, kunnen ze dié
activiteiten kiezen die aansluiten bij hun explora-
tiedrang. Toch hebben kleuters hier behoefte
aan het nodige houvast: een herkenbaar dag-
schema, een duidelijke klasinrichting, duidelijke
grenzen en afspraken . . .

7. De relatie met de klas en met elk kind verken-
nen en verbeteren door een ervaringsgerichte
omgang.

8. Activiteiten (verhalen, materialen . . .) aanbie-
den die de kleuters helpen om de wereld van
gevoelens en belevingen te verkennen.

Vóórwaarde om tot echte betrokkenheid te ko-
men is dat men niet gehinderd wordt door ge-
voelens als 'ik kan niets', 'ik durf niets', 'ik voel
me gespannen' . . . Daarom besteedt het EGO
bijzondere aandacht aan een goede relatie tus-
sen leerkracht en kinderen en tussen de kinderen
onderling, alsook aan materialen (bv. prenten-
boeken) en activiteiten die de kleuters uitnodigen
om te leren omgaan met hun eigen gevoelens
en met die van anderen.

9. Kinderen met emotionele problemen herken-
nen, ze observeren, begrijpen en met ge-
richte tussenkomsten helpen.

10. Kinderen met speciale noden op motorisch
en cognitief gebied herkennen, ze observe-
ren, begrijpen en met betrokkenheidsverho-
gende tussenkomsten helpen.

Op deze twee actiepunten komen we terug in
het onderdeel over zorgverbreding.

De midden- en bovenbouw

Zelfs in een vrij 'klassieke' school- en klascontext
kan een leerkracht in de midden- en bovenbouw
proberen de betrokkenheid van de leerlingen te
verhogen door aandacht te besteden aan één of
meerdere van de volgende factoren.
1. Werken aan een goede sfeer en relatie.
2. Aanpassing aan het niveau.
3. De leerstofmeer werkelijkheidsnabij proberen

te brengen.
4. De activiteit van de kinderen verhogen.
5. Kansen inbouwen tot initiatief en meebeslis-

sen.

Als men deze factoren radicaler uitwerkt, komt
men uiteindelijk tot een andere grondstructuur
van het basisonderwijs, waarvan de volgende
organisatievormen de bouwstenen zijn:
1. Kring en forum.
2. Contractwerk.

74 3. Projectmatig werken.

4. Ateliers.
5. Vrij actitiveit.

En dit werkt! Een klas waar ervaringsgericht ge-
werkt wordt is als een bijenkorf: iedereen is er
actief bezig. Kinderen leren er méér dan 'lesjes'.
Ze leren er allerlei situaties beter begrijpen en
aanpakken. Het EGP noemt dit 'fundamenteel le-
ren'.

Zorgverbreding

Het EGO wil betrokkenheid ondersteunen bij
alle kinderen. Het wil m.a.w. optimale ontwikke-
lingskansen bieden aan alle kinderen.
Een leerkracht die ervaringsgericht werkt, obser-
veert daarom regelmatig óf iedereen wel betrok-
ken aan de slag is. Is dit niet het geval, dan za
men maatregelen nemen om de betrokkenheid
te verhogen. In die zin maakt het aspect zorgver-
breding inherent deel uit van het EGO-concept.

Hef milieu verrijken
Ligt de betrokkenheid bij de hele groep of bij
één of meerdere activiteitendomeinen te laag,
dan zal men het milieu verrijken door algemene
maatregelen te nemen. Een voorbeeld:
In een groep 4 haken heel wat kinderen vaak af
tijdens de rekenles. Door de moeilijkheidsgraad
van de instructie en de oefeningen beter te dose-
ren en te differentiëren èn door meer actieve mo-
menten in te bouwen, raken de kinderen weer
betrokken.

Indien men vaststelt dat de betrokkenheid bij één
kind te laag ligt, dan zal men naar dit kind toe
bijzondere maatregelen nemen. Ook hier een
voorbeeld:
Leen is fel geïnteresseerd in techniek. In de kring
vertelt ze vaak over haar papa die thuis een
werkkamer heeft waar hij met machines werkt.
De leerkracht brengt op een dag een stel oude
wekkers, enkele afgedankte radio's en allerlei
schroevendraaiers en andere spullen in de klas.
Leen gaat hier gretig op in. Merkwaardig is, dat
haar betrokkenheid niet alleen t.a.v. dit specifie-
ke aanbod stijgt, maar dat ze nu ook op andere
domeinen intenser aan de slag gaat. Het leer-
milieu voldeed hier niet aan de exploratiedrang
van Leen.

Emotionele problemen
Sien zit in groep vier. Vorig jaar zat ze op een
andere school. Ze is heef vaak onrustig in de
klas. Als haar gevraagd wordt te lezen, is ze
meestal zeer gespannen en weigert ze. In de
speelhoek hoort de leerkracht Sien vaak tegen
een pop zeggen: 'Kan ie dat nou nog niet!' of:
'Daar ben je echt te dom voor'. Vermoedelijk



heeft Sien (vroeger) vaak zelf dergelijke bood-
schappen ontvangen en heeft haar weigeren om
te lezen te maken met angst om te falen. De
leerkracht brengt daarom het verhaal 'Het lelijke
kleine eendje' aan. Sien luistert heel geboeid.
Achteraf speelt ze vaak met de eende-knuffels
die de leerkracht in de speelhoek neergezet
heeft. De leerkracht besluit verder de druk rond
lezen voor Sien weg te nemen en haar vooral
succes te laten ervaren en haar te bevestigen in
wat ze wel kan. Na een tijd wordt Sien rustiger
in de klas. Toch blijft lezen voor haar nog be-
dreigend. De leerkracht spreekt daarom de tekst
van enkele eenvoudige boekjes traag in op een
klankband. Nu kan Sien luisteren naar de tekst
èn proberen te volgen in het boekje. Dit heeft
niet alleen een positief effect op haar concentra-
tie. Op die manier ervaart Sien ook dat ze de
woorden en letters in het boekje steeds beter kan
volgen. Na een paar maanden durft ze in een
klein groepje mee te doen aan een leeskring.

Sien is een kind met een emotioneel probleem.
Een probleem dat haar leren lezen blokkeert.
Het EGO probeert kinderen met emotionele pro-
blemen te begrijpen en gerichte initiatieven te
nemen om deze problemen te verwerken. Op
die manier wil het EGO niet alleen hindernissen
wegnemen om tot betrokken activiteit te komen,
maar ook een wezenlijke bijdrage leveren tot
het psychisch gezond functioneren.

Basisvaardigheden
Saar, vijf jaar, kan moeilijk kiezen. Als ze dan
toch eens kiest voor een activiteit (bv. spelen in
de huishoek), is het net of ze maar wat aanrom-
melt en komt ze vaak niet tot echt spel. Ze veran-

dert dikwijls en vlug van activiteit. Als ze een
werkje (bv. iets knutselen) of een taak (opruimen)
begint, haakt ze meestal vlug af. Haar tekenin-
gen zijn in vergelijking met haar leeftijdsgenoten
zeér eenvoudig èn onoverzichtelijk. Saar valt
ook sociaal wat uit de boot: 'Je kan met Saar
niet spelen, want als je net bezig bent gaat ze
plots iets anders doen!'
Saar is een kind met gebrekkige zelfsturing. Zelfs
in een rijk milieu komt ze maar moeilijk tot be-
trokken activiteit. Ze heeft daarvoor - meer dan
anderen - behoefte aan een structuur: een her-
kenbaar dagschema, duidelijke hoeken, een
overzichtelijk materiaalaanbod . . . Dankzij ex-
tra begeleiding bij het leren kiezen en bij het le-
ren omgaan met taak- en probleemsituaties,
slaagt ze er beetje bij beetje in tot meer betrok-
kenheid te komen. Bovendien heeft het leren om-
gaan met taak- en probleemsituaties ook een po-
sitief effect op haar zelfbeeld. Ze ervaart
zichzelf als iemand die iets kan èn ze krijgt posi-
tievere feedback van haar omgeving. En dat is
ook mooi meegenomen!

Sommige kinderen komen m.b.t. belangrijke ac-
tiviteitendomeinen niet of moeilijk tot betrokken
activiteit, omdat bepaalde basisvaardigheden
niet of onvoldoende ontwikkeld zijn. Denk o.m.
aan: niet kunnen structureren, kleurenblind of ge-
hoorgestoord zijn, motorische stoornissen, enz.
Deze kinderen hebben zeer specifieke onder-
steuning nodig.

Slot

We vatten het bovenstaande samen in bijgaand
schema.

BASISSCHEMA m.b.t. INTERVENTIES
in het perspectief van BETROKKENHEID

HET KIND KIEST IN EEN RIJK MILIEU IN PRINCIPE
WAT ZIJN ONTWIKKELING HET MEEST BEVORDERT

of het kind 'goed' kiest leiden we af uit

DE AANWEZIGHEID VAN BETROKKENHEID

blijken deze te ontbreken
dan gaan we na of

ER EMOTIONELE
PROBLEMEN ZIJN

ER BASISVAARDIG-
HEDEN

ONTBREKEN

HET MILIEU VOL-
DOENDE RIJK IS

en nemen we maatregelen in de richting van
I

BEVRIJDINGS-
PROCESSEN

ZEER SPECIFIEKE
ONDERSTEUNING

EEN VERBETERD
AANBOD 75



Het is duidelijk dat het EGO zorgverbreding rui-
mer ziet dan een 'bijwerken' van leerstofachter-
stand. De cruciale vraag is voor het EGO niet:
'(Hoe ver) staat dit kind achter?', maar wel: 'Is
dit kind (nog) in ontwikkeling?'. Het EGO wil
dat alle kinaeren echt tot ontwikkeling komen;
dat ze met name fundamentele vaardigheden
ontwikkelen om meer greep te krijgen op de we-
reld.

Zorgverbreding heeft binnen het EGO niet al-
een een remediërend of curatief karakter. Maar
door de voortdurende bekommernis dat alle kin-
deren betrokken aan de slag zijn, wordt hier
ook preventief gewerkt.

Het Katholiek Pedagogisch Centrum (Den Bosch) staat
in Nederland in voor de verspreiding en de implemen-
tatie van het ervaringsgericht Onderwijs.
Voor informatie:
Katholiek Pedagogisch Centrum
t.a.v. Mona Promt
Postbus 482
5202 AL 's-Hertogenbosch
tel. 073-215435
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Dyslexie
Drs. H.van Goor

VeBOSS-conferentie 1992, Lunteren

Vooraf

Dyslexie, tot voor kort aangeduid als lees- of
woordblindheid, trekt al meer dan honderd jaar
de aandacht van ouders, onderwijsgevenden,
wetenschappers en vele anderen. Wanneer alle
publicaties over oorzaken en behandelingsmo-
gelijkheden van dyslexie die vanaf eind vorige
eeuw tot heden zijn verschenen, op een rij zou-
den worden gezet, zou de lengte daarvan vele
meters bedragen. Als we ons realiseren wat al
dat nadenken, onderzoeken en remediëren aan
kennis heeft opgeleverd, dan moeten we consta-
teren dat dyslexie op een zeer ingewikkelde wij-
ze ontstaat, moeilijk toegankelijk is voor onder-
zoek en zich niet eenvoudig laat verhelpen.

Wat is dyslexie

76 Er is sprake van dyslexie wanneer een leerling

niet of moeizaam leert lezen terwijl er geen dui-
delijke verklaring voorhanden is: er is geen oog-
of hersenletsel, geen duidelijk sociaal of emotio-
neel probleem, de intelligentie is normaal en op
het onderwijs valt niets aan te merken (Eling,
1984).

Niet alle leerlingen met een achterstand op het
gebied van lezen zijn dyslectisch. Hoewel de
schattingen uiteenlopen, mogen we aannemen
dat er Bij ongeveer 2 tot 3% van de schoolbe-
volking sprake is van dyslexie (Dumont, 1984),
terwijl 8 tot 10% van de leerlingen problemen
heeft met lezen. De meerderheid van de leerlin-
gen met leesmoeilijkheden kan dus niet tot de
ayslectici worden gerekend. Hun leesmoeilijkhe-
den zullen aan andere factoren moeten worden
geweten, zoals slecht onderwijs, sociaal-culture-
le factoren en zwakte op het gebied van het ver-
standelijk functioneren.



Het is opvallend dat meer jongens dan meisjes
dyslectisch zijn. Wat daarvan de oorzaak is, is
nog onduidelijk. Wel valt te constateren, dat de
veronderstelling als zouden opvoedingsfactoren
hieraan ten grondslag liggen - aan een jongen
zouden hogere eisen worden gesteld dan aan
een meisje wat het presteren op school betreft -
terrein verliest.

Enkele theorieën over het ontstaan van dyslexie

Er bestaan vele theorieën over het ontstaan van
dyslexie. Het is ondoenlijk om die hier allemaal
te vermelden. Ten eerste ontbreekt het me daar-
toe aan de nodige kennis en ten tweede zou het
artikel dan uitdijen tot een lijvig boek. Van de
theorieën die momenteel nogal gezaghebbend
zijn, volgen er hieronder een viertal.

Vellutino. Vellutino is van mening, dat aan dys-
lexie geen stoornis op het gebied van de visuele
waarneming of een tekort wat het verstandelijk
functioneren betreft ten grondslag ligt, maar een
taalstoornis. Dyslectici hebben zijns inziens moei-
te met het leggen van een link tussen een letterte-
ken of een geschreven woord enerzijds en de
daarmee corresponderende klank of betekenis
anderzijds. De problemen waar dyslectici mee
worstelen, zouden zich niet alleen tot lezen be-
perken, maar zich over een breder gebied van
de taalverwerving uitstrekken. Zo zouden zij in
veel gevallen ook problemen hebben met het be-
grijpen van zinnen met een complexe structuur
en zou het hen ontbreken aan voldoende kennis
van en gevoel voor de bouw van zinnen.

Perfetti. Evenals Vellutino concludeert Perfetti dat
dyslexie niet wordt veroorzaakt door een tekort
op het gebied van de algemene intelligentie.
Volgens hem 'bevat' dyslexie naast een variabel
aantal andere bestanddelen, een vast, verbaal
bestanddeel. Van hem is de zogenoemde flesse-
halstheorie. Bij goede lezers zou de woordher-
kenning automatisch en snel verlopen. De be-
schikbare aandachts- en verwerkingscapaciteit
zouden zij daardoor volledig kunnen benutten
voor hogere mentale processen, nodig om het
gelezene te kunnen begrijpen. Bij zwakke lezers
zou het lagere, mentale decodeer-proces daar-
entegen traag en niet geautomatiseerd verlopen.
Hierdoor zou dit proces nog veel inspanning
vergen, wat ten koste zou gaan van de hogere
mentale processen.

Bakker. Bakker maakt onderscheid tussen twee
subtypen van dyslexie: het P-type en het L-type.
Dyslectische leerlingen van het P-type (P van per-
ceptueel) zouden een tekst te perceptueel bena-
deren. Zij zouden zich te veel richten op de vi-

suele kenmerken van woorden. Wat tot gevolg
zou hebben, dat zij precies en trcag lezen. Leer-
lingen van het L-type dyslexie (L van linguaal)
zouden zich daarentegen bij het lezen teveel
richten op talige informatie, met als gevolg een
haastige, maar slordige leesstijl.
De verklaring omtrent dit onderscheid is van neu-
rologische aard. Verondersteld wordt dat beide
hersenhelften functioneel gezien van elkaar ver-
schillen. De rechterhersenhelft zou vooral de ver-
werking van visueel-ruimtelijke informatie voor
zijn rekening nemen en de linkerhersenhelft zou
meer zijn aangelegd voor de verwerking van in-
formatie van verbale aard. Populair gesteld zou-
den dyslectici van het L-type teveel lezen vanuit
de linker- en dyslectici van het P-type teveel van-
uit de rechterhersenhelft.

Dumont. Dumont is van mening, dat er bij een
leerling van dyslexie kan worden gesproken als
aan zeven criteria wordt voldaan (Dumont,
1990). Op die manier probeert hij een eind te
maken aan de spraakverwarring over het ont-
staan van dyslexie en eenheid te brengen in de
diagnostiek.
1. Specifiteitscriterium. Dyslexie betreft een ach-

terstand in lezen en spellen, ten gevolge van
een stoornis op het vlak van het decoderen
oftewel van het omzetten van lettertekens en
geschreven woorden in taal.

2. Normaliteitscriterium. Dyslexie veronderstelt
een tenminste normale, gemiddelde totale in-
telligentie.

3. Dyscrepantiecriterium. Dyslexie betekent een
onverwacht groot verschil tussen verwachtin-
gen met betrekking tot prestaties op het ge-
bied van lezen en spellen.

4. Exclusiviteitscriterium. Dyslexie is een op zich-
zelf staande handicap, verschillend van en
niet te herleiden tot andere handicaps.

5. Taalontwikkelingscriterium. Dyslexie vindt zijn
oorsprong in een vertraagde, gebrekkige of
verstoorde taalontwikkeling.

6. Criterium dysharmonisch intelligentieprofiel.
Dyslexie berust op een ongelijkheid in be-
gaafdheid tussen visuo-spatiële capaciteiten
en auditief-temporele capaciteiten.

7. Oorzakelijkheidscriterium. Dyslaxie ontstaat
op grond van familiale erfelijkheid.

Recente wijzigingen op het gebied van het
diagnostisch onderzoek

Binnen het diagnostisch onderzoek naar dyslexie
neemt het intelligentie-onderzoek een belangrijke
plaats in. Uitgesloten moet worden dat de lees-
problemen worden veroorzaakt door mentale re-
tardatie. Het intelligentie-onderzoek wordt in
veel gevallen uitgevoerd met de WISC-R. Dit als 77
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gevolg van het vermoeden dat dyslectische leer-
lingen gekenmerkt worden door een karakteris-
tiek testprofiel op deze test: hun score op het ver-
bale deel zou lager liggen dan hun score op het
performale (min of meer praktische) deel. De
laatste jaren staat deze wijze van diagnostiseren
echter aan kritiek bloot (Rispens, 1989). Uit re
cent onderzoek blijkt dat een dergelijk profiel
ook bij tal van leerlingen wordt aangetroffen bij
wie er geen sprake is van dyslexie. Gepleit
wordt dan ook om dyslexie te diagnostiseren op
grond van analyse van de bij het lezen betrok-
ken vaardigheden en functies. Nagegaan zou
moeten worden of de leerling over de be-
kwaamheden beschikt die voorwaardelijk zijn
voor de verwerving van de leesvaardigheid.
Van der Leij (1989) is van mening dat er zich
wijzigingen voordoen in de wijze waarop dys-
lexie zich bij kinderen van verschillende leeftij-
den manifesteert. In het begin, d.w.z. in de fase
van het aanvankelijk lezen, zouden de proble-
men naar voren komen tijdens het verwerven
van vaardigheden die betrekking hebben op het
fonemisch oewustzijn. Het kunnen manipuleren
met de fonemen in een woord (de identificatie
van een foneem, de analyse van een woord in
fonemen, de synthese van fonemen) zou te moei-
zaam verlopen. In latere leerjaren zou de wijze
waarop dyslexie zich openbaart veranderen.
Steeds duidelijker zou opvallen, dat een dyslecti-
sche leerling achterblijft wat betreft het aanleren
van associaties tussen verschillende aspecten
van woorden (met als belangrijkste associatie de
koppelingen tussen letters en klanken en letter-
clusters en klankclusters). Het herkennen, oftewel
het omzetten (het decoderen) zou onvoldoende
automatisch, niet snel genoeg en vaak gebrek-
kig verlopen. Van der Ley vermoedt dat het ba-
sale probleem van de dyslecticus kan worden
opgevat als een defect in het leren automatise-
ren van processen die de verwerking van verba-
le informatie betreffen. Evenals Rispens acht hij
profielanalyses, uitgevoerd op subtestscores van
intelligentietests van weinig nut voor het diagnos-
tiseren van dyslexie.

Twee leesroutes

Aangenomen wordt dat het herkennen (het le-
zen) van woorden in hoofdlijnen volgens twee
routes verloopt: de visuele of de direkte route en
de fonologische of indirekte route (Bus, 1984;
Seegers, 1984). Deze leesroutes worden ook
wel leesstrategieën genoemd. Bij de fonologi-
sche route worden de letters van een woord af-
zonderlijk of groepsgewijs omgezet in klanken
of klankclusters. Woordherkenning vindt plaats
nadat deze klanken of klankclusters zijn samen-
gevoegd. Het kenmerk van de visuele route is,

dat het geschreven woord meteen in haar ge-
heel wordt herkend. Voor beide routes is ortho-
grafische kennis vereist. Bij de fonologische
route heeft deze kennis betrekking op letter-klank-
en lettercluster-klankcluster-relaties en bij de vi-
suele route op de koppeling tussen de letter-
structuur van het woord als geheel en de 'naam'
van het woord.
Tijdens het lees-leerproces vindt er, in ieder ge-
val bij leerlingen die via de weg van klanksyn-
these leren lezen, een geleidelijke overgang
plaats van de fonologische naar de visuele rou-
te. De leerlingen breiden hun kennis van de re-
gels van samenhang tussen de visuele en de fo-
nologische woordkenmerken steeds verder uit.
Werden deze correspondentieregels eerst toege-
past op afzonderlijke letters en klanken, gaande-
weg worden grotere woorddelen, bijvoorbeeld
lettergrepen, in hun geheel overzien en ver-
klankt. Uiteindelijk worden de woorden na eni-
ge tijd oefenen grotendeels aan de hand van
nun visuele woordkenmerken herkend.
Dyslectische leerlingen leren in de meeste geval-
len pas lezen na een lange periode van intensief
oefenen. Ze ondervinden problemen tijdens bei-
de routes. Na verloop van (lees)jaren herkennen
zij een groot aantal woorden via de direkte rou-
te en verschilt hun vaardigheid niet of nauwelijks
van die van leerlingen die het lezen moeiteloos
hebben geleerd.

Dit betekent niet dat daarna het (leren) lezen van
een vreemde taal probleemloos zal verlopen. De
kans is aanwezig dat, vanwege het aanbod
aan nieuwe correspondentieregels tussen visuele
en fonologische woordkenmerken, de oude,
schijnbaar overwonnen leesproblematiek (pro-
blemen met het decoderen) zich opnieuw zal
openbaren.
Uit onderzoek blijkt dat dyslectische leerlingen
bij het herkennen van woorden meer gebruik
maken van de context dan goede lezers. Goe-
de lezers lezen zo snel dat betekenisintegratie
pas na de woordherkenning plaatsvindt. Wan-
neer echter een woord moeilijk te lezen is, bij-
voorbeeld een lang en weinig voorkomend
woord, en de automatische woordherkenning
daardoor traag verloopt of niet op gang komt,
proberen ook zij het woord aan de hand van de
context te voorspellen (De Groot, 1984). Dyslec-
tici proberen door gebruik te maken van de con-
text hun zwakke aecodeervaardigheid te com-
penseren. Over de waarde van het faciliterend
effect van de context op de woordherkenning
wordt door deskundigen evenwel verschillend
gedacht. Er zijn er die vermoeden dat dyslectici,
door bij het herkennen van woorden gebruik te
maken van de context, onvoldoende letten op
de spellingcodes van woorden, waardoor hun
orthografische kennis onvoldoende blijft (Stano-



vich, 1 980). Er zijn er echter ook die aanbeve-
en om dyslectici die alsmaar traag en spellend
ezen, te trainen in het benutten van de context
om op die manier hun leestempo op te voeren
(VanAarle, 1983).

Het onderkennen van dyslexie in de onderwijs-
praktijk

Hieronder volgen enkele richtlijnen waarvan een
leerkracht gebruik kan maken wanneer hij ver-
moedt dat de achterblijvende leesresultaten van
een leerling een gevolg zijn van dyslexie.
• De leesproblemen doen of deden zich reeds

voor in groep 3 ja / nee
• De leesproblemen werden niet verwacht, ge-

zien het functioneren van de leerling in de
groepen 1 en 2 ja / nee

• Met begrijpend lezen zijn er geen of minder
grote problemen dan met technisch lezen

ja / nee
• Het leren rekenen verloopt zonder problemen

ja / nee
(eventueel met uitzondering van het automati-
seren van de rekenstof en hoofdrekenen)

• De leerling heeft op een school een voorkeur
voor activiteiten waarbij er een beroep wordt
gedaan op het visueel -ruimtelijk waarnemen
en voorstellen ja / nee

• De leerling heeft wat het spelen binnenshuis
betreft een voorkeur voor constructiespeel-
goed ja / nee

• Leermoeilijkheden komen in de familie voor
ja / nee

Zijn bovengenoemde uitspraken op een leerling
van toepassing, dan is er bij hem waarschijnlijk
sprake van dyslexie.
Kwam bij hem ook nog de spraak-/taalontwik-
keling vertraagd of verstoord op gang en was
dat geen gevolgd van stoornis op het gebied
van het horen or het spreken, dan hebben we
stellig te maken met een dyslectische leerling.
Wanneer bij een leerling één of meer van bo-
vengenoemde uitspraken met nee wordt beant-
woord, betekent dat nog niet dat zijn leesproble-
men niet worden veroorzaakt door dyslexie.
Omdat er sprake is van één of meer contra-indi-
caties is evenwel een psychologisch onderzoek
noodzakelijk.

Het behandelen van dyslexie

Leesmethoden of remediërende leesprogram-
ma's, uitsluitend bestemd voor de behandeling
van leerlingen met dyslexie, zijn niet voorhan-
den. Wel zijn er de laatste jaren remediërende
leesprogramma's ontwikkeld, maar die zijn be-
doeld voor vrijwel alle leerlingen met een stag-

nerende leesvaardigheid, dus ook voor dyslecti-
ci. Ik noem er hier een drietal:

Ten eerste Leesspoor: Dit programma is bedoeld
voor leerlingen bij wie de verwerving van de
leesvaardigheid stagneert nadat ze ongeveer
een jaar systematisch leesonderwijs hebben ge-
had. Het bestaat uit verhaaltjes en opdrachten
die een duidelijke structuur hebben en die goed
aansluiten bij de belangstellingswereld van ze-
ven- a achtjarige kinderen. Het doel van het pro-
gramma is trage lezers op een flexibele manier
gebruik te leren maken van verschillende moge-
lijkheden om woorden te lezen. Vooral het ge-
bruik van semantische en syntactische informatie
bronnen en de fonologische en morfologische
analyse komen aan de orde.
Leesspoor wordt uitgegeven door Zwijsen, Til-
burg.

Ten tweede de Kijk-Luistermethode. Bij deze me-
thode luistert de lezer naar een tekst van een
band, terwijl hij tegelijkertijd de tekst voor zich
heeft en mee kan lezen. De teksten zijn afkom-
stig uit de serie 'mini-informatie'. De woordleng-
te, de lettergrootte, de lengte van de regels en
dergelijke zijn enigszins gewijzigd, zodat de
teksten zich beter Tenen voor remediërend ge-
bruik.
De Kijk-Luistermethode wordt uitgegeven door
De Ruiter, Gorkum.

Ten derde Speciale Leesbegeleiding. Dit reme
diërende onderwijsleermiddel bestaat onder
meer uit een aantal orthodidactische technieken,
bestemd voor de leerkracht, en verschillende oe-
fenbladen, bestemd voor de leerling.
Speciale Leesbegeleiding wordt uitgegeven
door Malmberg, 's-Hertogenbosch.

Het is niet eenvoudig om een ernstig dyslecti-
sche leerlingen, die al wat ouder is, bijvoor-
beeld tien of elf jaar, doeltreffend te begeleiden
met lezen. Hij leest nog te traag en/of te ra-
dend en is door het uitblijven van succes ont-
moedigd en gespannen. Hem niet meer reme-
diërend begeleiden met lezen brengt met zich
mee, dat ook zijn vorderingen met onder andere
begrijpend lezen en de zaakvakken zullen stag-
neren. Compenserende maatregelen, bijvoor-
beeld in de vorm van het geven van meer
'lees'tijd, zullen niet toereikend zijn om hem vol-
doende resultaten te laten behalen. Dus toch
maar weer oefenen, maar hoe? Hieronder volgt
een voorbeeld van een plan van aanpak.
De kern van de behandeling is, zeker in het be
gin, meer van pedagogische dan van didacti-
sche aard: Hoe geef je als docent de leerling
het gevoel dat zijn leesvaardigheid verbetert? 79



Er kan als volgt te werk worden gegaan:

/. Voorbespreking
De docent en de leerling bespreken de proble-
matiek. Ook het reeds bestaande dilemma: niet
meer oefenen en dus verdere stagnatie / we
weer oefenen met mogelijk gespannenheid en
ontmoediging a s gevolg, komt ter sprake.

2. De leesstof
De leesstof wordt gezamenli k uitgezocht. Uit-
gangspunt daarbij is dat de leesstof moet aan-
sluiten bij de belangstelling van de leerling. Het
gaat er dus niet primair om dat teksten worden
uitgezocht die gemakkelijk te lezen woorden be-
vatten en uit korte, eenvoudige zinnen bestaan.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het le-
zen van artikelen uit het tijdschrift 'Grasduinen'
of uit 'Kijk'.

3. De werkwijze
Enkele mogelijkheden:
* Voordat er met lezen wordt begonnen, heeft
de docent 10 tot 15 moeilijk te lezen woorden
uit de tekst op een kaart geschreven. Bijvoor-
beeld: be schou wing, lo co mo tief.
Deze woorden worden eerst behandeld. Ook
spellingregels komen ter sprake. Bijvoorbeeld:
waarom de o van lo (locomotief) wordt verklankt
als [oo] en niet als [o]. Op die manier leert de
leerling bij het decoderen ook (bliksemsnel) spel-
lingregels te gebruiken.
* De docent leest de tekst of een deel daarvan
eerst een keer langzaam voor. De leerling 'leest'
tegelijkertijd mee in zijn boek ('kijken en luiste-
ren').
Door zo te werk te gaan zal de leerling, wan-
neer hij aan de beurt is om de tekst te lezen,
merken dat hij vlotter leest dan eerder.
* Moeilijk te lezen woorden, zoals vreemde
plaats- of persoonsnamen, worden de leerling tij-
dens het lezen voorgezegd. Op die manier
wordt voorkomen dat zijn leestempo op een sto-
rende manier wordt ontregeld.
* Een tekst of een deel daarvan, die wat betreft
woord- en zinslengte niet moeilijk te lezen is,
wordt niet eerst voorgelezen, maar wordt me-
teen door de leerling zelf, onhoorbaar (innerlijk)
gelezen en daarna hardop.

4. De organisatie
Deze oefeningen kunnen het best buiten het klas-
lokaal worden gegeven. De leerling behoeft dan

niet bang te zijn dat zijn medeleerlingen mee-
luisteren en hem dus horen stuntelen.
Een oefening duurt ongeveer 20 minuten, 10 tot
1 5 minuten daarvan worden aan het (technisch)
lezen besteed, de overige tijd aan het bespre-
ken van de tekst.
De oefeningen worden aangeboden met een
frequentie van drie keer per week.
Na ongeveer 15 lessen wordt er geëvalueerd:
- De docent en de leerling bespreken de erva-

ringen.
- De leerling krijgt een leestoets aangeboden,

bijvoorbeeld een leeskaart uit het AVI-pakket.
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1. Inleiding

Deze voordracht handelt over het risico van een
depressieve ontwikkeling bij kinderen met
spraak- en gehoorstoomissen. Alvorens op dit
specifieke verband in te gaan, zal eerst een uit-
eenzetting gegeven worden over depressie in
het algemeen, over de verschijningsvormen
daarvan bij kinderen en over de factoren die tot
het ontstaan daarvan aanleiding kunnen geven.
Ter illustratie volgt hier eerst een gevalsbeschrij-
ving.

2. Gevalsbeschrijving

Pieter is een jongen die op de leeftijd van 1 1
jaar aangemeld werd vanwege ernstige ge-
dragsstoornissen: agressief gedrag thuis en op
school. Klachten waarbij op dat moment niet
aan een depressie gedacht werd; allesbehalve
zelfs, eigenlijk alleen maar aan onhandelbaar
gedrag. Zijn geschiedenis bleek als volgt te zijn.
Hij was de helft van een fwee-eiïge tweeling.
Samen waren ze de oudste kinderen in een ge-
zin van vier. Volgens de ouders heeft Pieter al
heel vroeg taal- en spraakmoeilijkheden gehad,
in de vorm van een vertraagde spraak-/taalont-
wikkeling, moeite om zich verstaanbaar te ma-
ken en om de communicatie van anderen te ver-
staan. In die eerste jaren bleken deze
problemen de ouders echter niet te verontrusten:
Tweelingen hebben wel vaker problemen op
het gebied van de spraak- en taalontwikkeling',
was de gedachte. Bovendien was het gezin
waarin hij opgroeide, bepaald niet zo verbaal
ingesteld, dus ook daardoor vielen die proble-
men niet zo op. En met name, en dat was
eigenlijk de belangrijkste reden, Pieters gedrags-
moeilijkheden baarden de ouders veel meer zor-
gen: het lastige gedrag, de heftige uitbarstin-
gen, het verzet tegen moeder, ,de ruzies met zijn
tweelingbroer.

Pieters moeder was chronisch sub-depressief en
had soms ook overte depressieve episodes. Ze
had dientengevolge moeite met expansief en
dwars en agressief gedrag van de kinderen en

stuurde altijd aan op agressie-onderdrukking.
Pieters vader leverde daarin ten behoeve van de
kinderen te weinig tegenwicht. Hij was een wat
stugge, weinig spraakzame man, die overdag
als vrachtwagenchauffeur werkte en 's avonds
de stal in ging om de dieren te verzorgen. Ook
ging hij zijn land op om groenten en fruit te kwe-
ken en te verzorgen. Vader had op die manier
voor zichzelf, zijn kracht en agressies een mooie
uitweg gecreëerd, en gaf daarmee aan de kin-
deren een model dat de houding van agressie-
onderdrukking en -verplaatsing versterkte. Drie
van de vier kinderen liepen op den duur in deze
tred van de ouders mee, maar Pieter niet. Hij
was een sterk, temperamentvol kind dat zijn
communicatieprobleem moeilijk anders kon uiten
dan in heftig, fel gedrag.
Toen hij op de basisschool ook lees- en schrijf-
problemen kreeg, werd dit gedrag alleen maar
erger. Zijn gevoelens van verdriet en frustratie
groeiden - niet alleen vanwege die lees- en
schrijfproblemen, maar ook en meer nog vanwe-
ge het feit dat hij daarin thuis niet begrepen
werd. Hij voelde zich zelfs afgewezen voorwat
betreft zijn gevoelsreacties: ook door zijn twee-
lingbroer - met moeders onuitgesproken steun.
Hij werd uitgelachen en bekritiseerd. Dit al gaf
aanleiding tot steeds meer agressie en gedrags-
problemen. Niemand herkende, of reageerde
tenminste op de droefheid en depressie achter
dit gedrag.
In het onderzoek dat wij nadien bij Pieter uit-
voerden, werden sterke aanwijzingen aangetrof-
fen voor depressieve klachten: droevige stem-
ming, weinig plezier in allerlei zaken, sterke
insurficiëntiegevoelens, somber toekomstperspec-
tief, sterke gevoelens van afwijzing.

3. Depressie bij kinderen

Anders dan tot voor kort gebruikelijk was, wordt
tegenwoordig vrij algemeen aangenomen, dat
bij kinderen in de prepuberteitsleenijd wel dege-
lijk depressies kunnen voorkomen en dat deze
zich manifesteren op een manier die bepaald is
door, en in overeenstemming is met, de leeftijd
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en het ontwikkelingsniveau van het kind. Recent
onderzoek in het Stadsgewest Breda heeft aan
het licht gebracht, dat bij 1,8% van de kinderen
in groep 7 van de gewone basisschool depres-
sieve klachten voorkomen in een zodanige
mate, dat verder onderzoek en begeleiding of
behandeling nodig lijken.
Een depressie is, algemeen gesteld, te defi-
niëren als een toestand waarbij het functioneren
van de persoon over de gehele lijn terneerge-
drukt is, tot onder het potentiële of het vroegere
functieniveau of het niveau dat bij de betreffen-
de ontwikkelingsfase behoort. 'Over de gehele
lijn' wil zeggen:
- affectief (matte droevige stemming, geen ple-

zier hebben, niet kunnen genieten);
- cognitief (negatieve zelfevaluaties, schuld- en

slechtheidsbeleving, negatieve beleving van
de eigen omgeving, sombere toekomstver-
wachtingen);

- motivationeel (zich terugtrekken, nergens zin in
hebben, geen prestatiemotivatie, geringe pro-
ductiviteit, traag werktempo, suïcidale tenden-
zen);

- lichamelijk (verminderde eetlust, slaapproble-
men, vage diffuse pijnklachtën, etc).

Bij deze algemene definitie moeten, wanneer
we spreken over depressies van kinderen, twee
zaken opgemerkt worden.
De eerste is dat het depressiebeeld zich bij kin-
deren zelden zo herkenbaar zal presenteren. De
depressie geeft bij kinderen in de prepuberteits-
leeftijd vaak aanleiding tot andere, misschien
meer secundaire uitingen en problemen: ofwel
als een rechtstreeks gevolg van de depressie, of-
wel omdat daar de 'zwakke plek' ligt waar pro-
blemen van kinderen juist in tot uitdrukking ko-
men. Klachten in de vorm 'van schoot en
leerproblemen (leerachterstanden, concentratie-
problemen, spijbelen), sociale problemen (ge-
pest worden en geen verweer weten, buitenge-
sloten worden, zich een buitenstaander voelen),
gedragsproblemen (agressief, soms [predelin-
quent gedrag, of heel stil, braaf aangepast ge-
drag). Klachten die bij depressieve kinderen
vaak als 'presenting symptoms' op de voorgrond
treden en die niet zelden de herkenning van de
depressieve ondergrond verhinderen.

De tweede toevoeging, die bij de algemene de-
pressie-definitie gegeven moet worden, is dat
kinderen affectieve, cognitieve en motivationele
problemen tot uiting brengen in gedrag dat in
overeenstemming is met hun leeftijd en ontwikke-
lingsniveau.
Hoewel hierover nog niet veel gegevens bekend
zijn, lijkt de volgende leeftijdsspecifieke differen-
tiatie wel gerechtvaardigd:

- babytijd: depressieve klachten in de vorm van
huilen, slaapproblemen, niet genieten, ontwik-
kelingsvertraging;

- peuter- en kleutertijd: depressieve uitingen in li-
chaamshouding en gelaatsexpressie, niet ge-
nieten, scheidingsangsten, groeistoornissen,
prikkelbaar gedrag, plus het nog ontbreken
van cognitieve depressiesymptomen, omdat
het kind daarvoor nog te jong is;

- basisschoolleeftijd: depressieve stemmingen,
soms afgewisseld met uitingen van andere ge-
voelens, zoals woede of angst of meer neutra-
le of ook tijdelijk positievere gevoelens; cogni-
tieve symptomen in de vorm van schuld- en
slechtheidsbelevingen, negatieve zelfevalua-
ties, acceptatieproblemen; suïcidale gedach-
ten of plannen; daarnaast ook school- en leer-
problemen en gedragsmoeilijkheden.

4. Het ontstaansproces

Voor velen is het nog verwonderlijk en onvoor-
stelbaar dat kinderen op die jonge leeftijd al
ernstige depressieve klachten kunnen vertonen.
Kinderen zijn immers vitaal, zijn gericht op
groeien en groot worden, willen dingen leren
bemeesteren en zelfstandig worden. Wanneer
kinderen zo zijn, hoe kan het dan dat er toch
kinderen zijn voor wie dit alles kennelijk niet zo
opgaat?
Het proces dat tot het ontstaan van een depres-
sie bij een kind kan leiden, kan verduidelijkt
worden door in gedachten te nemen hoe kinde-
ren op een bepaald moment zover komen dat
ze zelfstandig rechtstandig leren lopen: voor-
waarde is allereerst dat er geen gebreken zijn in
de daarvoor bestemde lichaamsdelen en dat het
motorische apparaat onder invloed van vooraf-
gaande rijping en oefening voldoende ontwik-
keld is; maar daarnaast ook dat het kind in zijn
omgang met de 'omgeving' een model van
rechtstandig lopen krijgt aangeboden en daar-
toe, in een sfeer van veiligheid en bescherming,
wordt uitgelokt, aangemoedigd, gecorrigeerd,
enz. Om te leren lopen moet het kind daartoe
de mogelijkheden en rijping hebben, maar even-
zeer omgevingsstimulatie ondergaan die daarop
en op de voorbereidende gedragingen moet
zijn afgestemd. Er moet een 'goodness of fit' zijn
tussen enerzijds datgene wat het kind, gezien
zijn mogelijkheden en aanleg, gezien zijn ont-
wikkelingsniveau en gezien zijn voorgeschiede-
nis, meebrengt en behoeft, en anderzijds de re-
acties daarop van de omgeving (ouders, broers
en zusjes, familie, school) die de realisering van
datgene wat het kind wil/moet/behoeft helpen
mogelijk maken, zo goed als met al die moge-
lijkheden en ervaringen en beperkingen haal-
baar is. Die 'goodness of fit' is niet een eenzij-



dig proces: het gaat niet alleen om de afstem-
ming van de omgeving op het kind, maar even-
zeer om de beïnvloeding van de omgeving door
het kind, dat met zijn gedrag, aanleg, leeftijd,
ontwikkelingsniveau en voorgeschiedenis van
zijn omgeving een bepaald gedrag wel of juist
niet uitlokt. De 'fit' is goed wanneer de afstem-
ming zodanig is, dat deze de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van een kind met een bepaalde
aanleg en mogelijkheden op de best haalbare
manier realiseert. In het geval van een 'misfit'
(denk bijv. aan de zgn. 'wolfskinderen', aan
zwakzinnige kinderen die in huis opgesloten
worden gehouden, aan kinderen zoals ze on-
langs getoond werden in Roemeense kinderte-
huizen) is de kans groot dat de ontwikkeling in
een richting gaat die allesbehalve optimaal is,
d.w.z. dat het kind niet leert lopen of het lopen
zelfs verleert.

Wat voor het leren lopen geldt, geldt - mutatis
mutandis — ook voor de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van het kind: waar behoeften, gevoe-
lens, gedragingen van een kind niet de juiste
omgevingsreacties ondervinden en/of mee hel-
pen uitlokken, waar dus de opvoedings- en af-
fectieve reacties van de omgeving niet goed zijn
afgestemd op datgene wat liet kind behoeft, be-
staat een risico voor de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van het kind. Waar bijv. een kind in
de koppigheidsfase erkenning behoeft van zijn
individuatiegedrag en waar ouders dit niet ver-
dragen, bijv. omdat ze door eigen probleem-
ervaringen in het verleden moeite hebben met
agressie, of omdat ze zelf depressief zijn, of om-
dat ze zelf in de rouw zijn, of omdat het gezins-
evenwicht tamelijk zwak is door bijv. echtpaar-
relatieproblemen of werkloosheid e.d., bestaat
de kans dat het kind opgroeit met een besef van
afgewezen te worden in een essentieel deel van
zijn gevoel en gedrag, en dus in zijn eigenheid.
Waar een kind bij het oplopen van teleurstellin-
gen of mislukkingen steun en troost en verdere
aanmoediging van de kant van zijn omgeving
behoeft en waar die omgeving deze niet geeft
omdat uitingen van zwakheid of mislukking niet
verdragen worden, loopt het kind zo'n zelfde ri-
sico. Waar (een) ouder(s) een incestueuze relatie
met een kind onderhoudt (onderhouden), bestaat
een grote kans dat het kind opgroeit met het be-
sef dat zijn eigenheid niet telt, omdat het ervaart
dat deze ondergeschikt gemaakt moet worden
aan behoeften van anderen. Op allerlei manie-
ren kan er een 'misfit' optreden tussen datgene
wat het kind doet, behoeft, voelt en wil ener-
zijds, en datgene wat de omgeving daar vanuit
behoeften van individuele gezinsleden en/of
van het gezinssysteem tegenoverstelt anderzijds.
Wat er aan gebeurt wanneer zo'n 'misfit' regel-

matig en met intensiteit optreedt en wanneer
daar onvoldoende correctieve, protectieve erva-
ringen tegenovergesteld worden, is dat er in het
kind een identiteitsconcept ontstaat in termen van
ofwel 1. 'mijn identiteit mag niet, wordt niet ver-
dragen, wordt afgewezen, moet ondergeschikt
gemaakt worden', ofwel 2. 'mijn identiteit vol-
doet niet, is ontoereikend, schiet tekort om dat-
gene te bereiken en te doen wat ik wil en ver-
wacht en/of verwacht wordt te bereiken'. En
dat is een depressieve en depressief makende
identiteitsbeleving, die in deze vorm de basis
vormt voor verdere depressieve reacties zoals ze
hiervoor beschreven zijn.

Naar mijn ervaring is er in alle gevallen van de-
pressies bij kinderen in de prepuberteitsleeftijd
sprake (geweest) van zo'n proces van grove of
subtiele afstemmingsproblematiek, resulterend in
zo'n gekwetste-identiteitsbeleving en de daaruit-
voortvloeiende depressie.

5. Spreek- en gehoorstoornissen

Zonder gehoor- en spraak-/taalproblemen onge-
nuanceerd over één kam te willen scheren, kan
van beide wel in het algemeen gezegd worden,
dat ze een forse inbreuk opleveren, zowel met
betrekking tot het ontwikkelen van fundamentele
communicatie- en omgangsvaardigheden en
cognitieve functies als met betrekking tot de bele-
vingen van het kind. Problemen met het zich ver-
staanbaar maken tegenover anderen c.q. met
het verstaan van anderen doordringen de om-
gang van het kind met ouders en familieleden,
beïnvloeden de aard van de hechtingsrelatie
wanneer ze zich al vroeg openbaren, alsook op
latere leeftijd de relaties met leeftijdgenoten en
volwassenen, alsmede de prestaties van het kind
op school. Zeker zullen door al dit soort ervarin-
gen ook de zelf belevingen van het kind beïn-
vloed worden. Belevingen van onvolkomenheid,
van beschadigd zijn, van incompetentie of insuf-
ficiënte, van minder-zijn-dan-anderen, plus ge
voelens van verdriet, teleurstelling, woede en op-
standigheid daarover, liggen dan zeer voor de
hand. Misschien ervaart liet kind ook wel dat
mensen in zijn omgeving hem vreemd vinden of
onaantrekkelijk om mee om te gaan, of hem als
hulpbehoevend, 'invalide', behandelen. En dit
alles dan juist in een fase waarin de basis ge-
legd wordt voor de identiteitsontwikkeling, of lie-
ver, de ontwikkeling van het identiteitsconcept
van het kind.
Wanneer het spreek-/gehoorgestoorde kind der-
gelijke beschadigingen van meerdere fundamen-
tele levensvaardigheden ervaart, tesamen met
daaruitvoortvloeiende complexe emotionele pro-
blemen, dan zal het duidelijk zijn dat er extra 83
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behoefte bestaat aan een adequate afstemming
van omgevingsreacties, zowel op het cognitieve
en het spraakygehoorfunctioneren van het kind
als op zijn emotionele gesteldheid, om het risico
van 'misfit' met alle problemen bij de verdere
identiteitsontwikkeling vandien te voorkomen.
Het hebben van een spraak-/gehoorstoornis
vraagt van het kind en zijn omgeving alle zeilen
bij te zetten om het kind datgene te geven en te
doen ervaren wat het nodig heeft, zodat het,
met inbegrip van die aandoening, toch nog de
best haalbare ontwikkelingskansen realiseert.
Heel primair gaat het dan natuurlijk om heel
concrete maatregelen, gericht op het zo goed
mogelijk ontwikkelen van de beschadigde com-
municatievaardigheden van het kind en van al-
les wat daarmee samenhangt, inclusief het aan-
passen daarbij van de taal en het gehoor van
de omgeving, om beter te kunnen omgaan met
de andere communicatiemogelijkheden van het
kind. Maar die afstemming vraagt evenzeer om
reacties op het emotionele vlak, om het bieden
van voldoende veiligheid, zekerheid en bescher-
ming, om het zoeken en maken van gelegenhe-
den om ondanks communicatieproblemen toch
uitwisseling met elkaar te verkrijgen en gaande
te houden, om het bieden van gelegenheid om
probleemgevoelens te uiten, om het aanbieden
van correctieve competentie-ervaringen, om het
steunen van het kind bij moeilijkheden, om te la-
ten ervaren dat het kind toch geaccepteerd is,
om gelegenheid te bieden aan het kind zich
toch zelfstandig te ontwikkelen en los te maken
van de ouders, enz. enz.

Dit alles moet dan wel in een belangrijke mate
opgebracht worden door ouders die juist die
aandoening van hun kind zélf ook extra angstig,
bezorgd, verdrietig, geschokt of teleurgesteld er-
varen of die geïrriteerd zullen zijn, en die dus
zelf extra steun en hulp daarvoor vanuit hun om-
geving behoeven. Dan is het niet eenvoudig om
net kind dan toch te geven wat het vanwege het
kind-zijn en met name vanwege het kind-met-een-
handicap-zijn behoeft.
Gelukkig zijn de meeste ouders sensitief en veer-
krachtig genoeg om dit tegenover hun kind op te
brengen. Maar waar dit proces van afstemming
niet gelukt en waar onvoldoende protectief te-
genwicht geboden wordt met betrekking tot de
ervaringen van tekort en mislukking, is de ontwik-
keling van het zelfconcept van het kind in ge-
vaar, de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en
het eigenwaardegevoel, van de beleving van
competentie en autonomie, van prestatiemotiva-
tie en aandrang om zich verder te ontwikkelen:
dan bestaat er met andere woorden een risico
dat het kind een zelfconcept ontwikkelt zoals dat
hiervoor besproken is: een zelfconcept in termen
van 'mijn identiteit (= mijn mogelijkheden, gebre-

ken, eigenschappen, gevoelens en gevoelsex-
pressies, etc.) wordt niet verdragen/geaccep-
teerd en/of schiet tekort'. En daarmee ontstaat
een sterke basis voor een verdere depressieve
ontwikkeling. Niet dus, nogmaals, als direct ge-
volg van de spraak-/gehoorstoornis, maar als
gevolg van een 'misfit' in het interactieproces tus-
sen een aantal kind-variabelen (i.e. de spraak-/
gehoorstoornis, maar ook alle andere kind-ken-
merken zoals temperament, veerkracht, aanleg,
gedragsvormen) aan de ene kant, en omge-
vingsvariabelen zowel van de directe omgeving
(ouders, gezin) als van de bredere omgeving
(school, zorgcircuit) aan de andere.

6. Aanpak

Een dergelijke conceptualisering - van het ont-
staan van depressies bij kinderen met spraak-/
gehoorstoornissen als resultante van problemen
in het afstemmingsproces tussen kind en omge-
ving - heeft direct ook implicaties voor de ma-
nier waarop depressies in zo'n geval moeten
worden aangepakt. Duidelijk volgt uit zo'n con-
ceptualisering immers dat de aanpak zich niet
alleen op het kind moet richten, maar ook op de
omgeving, i.e. op het gezinssysteem en mogelijk
ook de school en peergroep.
Ouders, familie, school zullen meestal wel zon-
der al te veel weerstand hulp gaan vragen c.q.
aannemen ten behoeve van de spraakygehoor-
stoornis en de directe functionele consequenties
daarvan. Maar er is een kans dat zij dit minder
willen waar het de emotionele en sociale proble-
men van hun zoon/dochter betreft, vooral wan-
neer daar ook afstemmingsproblemen van de
kant van de ouders of het gezinssysteem in mee-
spelen.

Het verloop van het diagnostisch onderzoek en
de behandeling van Pieter kan dit punt verder il-
lustreren. Pieters emotionele problemen reikten
verder dan 'alleen maar' die ervaring van insuffi-
ciënte betreffende het spreken, lezen, schrijven.
Het moeilijkst was voor hem de (vroege) erva-
ring van niet begrepen te worden in zijn spraak-/
taalproblemen en met name ook van niet begre-
pen en niet geaccepteerd te worden in zijn frus-
tratie- en gevoelsreacties, en van afgewezen te
worden, niet alleen om zijn gebreken, maar
vooral vanwege zijn gedragingen. In plaats van
steun, bescherming, stimulering en correctie
kreeg hij afwijzing en kritriek, plus de bood-
schap dat hij zich moest inhouden en aanpas-
sen, en dat laatste niet omdat dit voor hemzelf
het beste zou zijn, maar vanwege de behoefte
van andere gezinsleden en van het gezins-
systeem.
De therapie betreffende de emotionele proble-



men van Pieter verliep aanvankelijk heel moeilijk
en stagneerde op een bepaald moment zelfs en
bleek uiteindelijk alleen maar effectief gereali-
seerd te kunnen worden door eerst de
- daaraan tegenstrijdige - behoeften van de ge-
zinsleden en net gezinssysteem te bewerken. Zo-
lang moeder geen agressie verdroeg, kon Pieter
niet geholpen worden om in zijn gezin het ge-
vecht aan te gaan tegen de afwijzende reacties
die hij daar ervoer; zolang vader wegvluchtte
voor confrontaties kon Pieter niet geholpen wor-
den om in het gezin aandacht te vragen voor
zijn frustratiereacties en acceptatieproblemen;
zolang zijn tweelingbroer hem - in de strijd om
moeders affectie -bleef bestoken met kritiek en
bespotting, kon Pieter bij hem niet om steun en
hulp gaan vragen en naar een gelijkwaardiger
tweelingbroer-relatie toe werken. Enzovoort.

Wat hier geïllustreerd wordt is dat gezinssyste-
men en bepalende gezinsleden een sterke weer-
stand kunnen hebben tegen de veranderingsge-
richte interventies van leerkracht, psycholoog of-

pedagoog. Hun interventie is immers gericht té-
gen het bestaande gezinsevenwicht. Dat maakt
dat zo'n interventie als ongewenst ervaren wordt
en afgehouden of tegengewerkt wordt. Emotio-
nele problemen van een kind in zo'n situatie kun-
nen pas effectief behandeld worden wanneer
leerkracht of behandelaar met het gezin samen
tot een accoord komt, zodat het systeem zelf uit
eigen vrije keuze voor behandeling en verande-
ring van net evenwicht kiest. Pas dan kunnen an-
dere interventies (steunend en/of correctief
en/of therapeutisch, individueel of in groepsver-
band uitgevoerd, zowel gericht op het kind als
op de ouders en het gezin) effectief zijn.

Spraakbewerking voor Doven en
Zwaar Slechthorenden
Arjan Bosman
Laboratorium voor Experimentele Audiologie, Kliniek voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde,
Academisch Ziekenhuis Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

VeBOSS-conferentie 1992, Lunteren

Inleiding

Slechthorenden met een gehoorverlies vanaf ca.
90 dB, de zwaar slechthorenden, hebben voor
het verstaan van spraak vaak weinig baat bij
een conventioneel hoortoestel. Hun gehoor is zo
gering dat zij ook met een zo goed mogelijke
versterking van spraak onvoldoende relevante in-
formatie krijgen. Dit heeft verschillende oorza-
ken. Het verschil tussen het niveau waarop gelui-
den nog net hoorbaar zijn en het niveau
waarop geluiden onaangenaam hard zijn (dit
verschil wordt het dynamisch bereik genoemd)
is sterk verkleind tot slechts 10 a 20 dB (zie fi-
guur 1). Wanneer we bedenken dat het niveau-
verschil tussen de verschillende spraakklanken
(fonemen) in de orde van 30 dB ligt dan bete-
kent dat dat voor deze groep luisteraars een
aantal spraakklanken buiten het dynamisch be-
reik van het gehoor valt. Daarnaast zijn er vaak
slechts laag-frekwent gehoorresten tot ca. 1 kHz
aanwezig. Dit wil zeggen dat alleen de lage to-

nen nog worden gehoord. Door deze laagdoor-
laat filtering verdwijnt het onderscheid tussen veel
fonemen (bijv. / u / versus / i / , / f / versus / s / ) .

Figuur 1: Toonaudiogram met schematische gehoor-
drempels en onaangename niveau's voor zwaar
slechthorenden. Het niveau van 0 dB HL komt overeen
met de gehoordrempel voor normaalhorenden.
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Naast een reductie van het dynamisch bereik en
het frekwentie-bereik blijkt ook het frekwentie-op-
lossend vermogen sterk verminderd te zijn. Hier-
door vervagen spectrale contrasten ofwel ver-
schillen in Iclankkleur. Het vermogen van het
gehoor om tiidverschillen waar te nemen, blijkt
in veel gevallen nog wel grotendeels intact te
zijn.
Zoals eerder aangegeven biedt een conventio-
neel hoortoestel voor zwaar slechthorenden
geen oplossing. Voor hen is het van belang dat
net spraakgeluid wordt aangepast aan de ge-
hoorresten door middel van spraakbewerking.
Aangezien de capaciteit van het restgehoor be-
perkt is, zal er hierbij datareductie plaats moe-
ten vinden. Dit betekent dat alleen die elementen
die voor het spraakverstaan belangrijk zijn aan
de luisteraar worden aangeboden. Omdat bij
zwaar slechthorenden het gehoorverlies het
grootst is bij de hoge frequenties, dient naast
datareductie ook een verschuiving van de infor-
matie (naar lagere frequentiegebieden) nadruk-
kelijk te worden overwogen.
Sinds een aantal jaren biedt de elektrische bin-
nenoorprothese ('cochlear implant') doven de
mogelijkheid om (beperkt) geluiden waar te ne-
men. Dit is met name van belang voor het waar-
nemen van omgevingsgeluiden en voor de on-
dersteuning van het Tipïezen. Sommige dragers
van meerkanaals binnenoorprothesen kunnen
zelfs spraak (deels) verstaan zonder visuele on-
dersteuning. Aangezien de restcapaciteit van dit

eprothetiseerde gehoor zeer beperkt is, is ook
tier signaalbewerking noodzakelijk.

Spraakanalyse

De analyse van spraak kan voor zwaar slechtho-
renden en doven met een binnenoorprothese op
een soortgelijke manier geschieden. Er wordt
hierbij gebruik gemaakt van kennis over de pro-

ductie en de waarneming van spraak.
In de spraakanalyse wordt gebruik gemaakt van
het bron-filter model: er is een bron die geluid
produceert en dit geluid wordt vervolgens gefil -
terd door resonanties in mond-, neus- en keelhol-
te. Bij de klinkers en stemhebbende medeklinkers
wordt het geluid opgewekt door periodiek trillen-
de stembanden. Bij de stemloze klanken zoals
de / p / , / t / en de / k / , wordt het geluid opge-
wekt door turbulenties in de uitstromende lucht
die door een vernauwing in mond- of keelholte
wordt geperst. Het blijkt dat de karakteristieken
van bron en filter betrekkelijk langzaam in de tijd
veranderen, waardoor ze in een tijdvenster van
50 milliseconde als quasi-stationair kunnen wor-
den opgevat. In goede benadering geldt ook
dat bron en filter zich onafhankelijk gedragen.
De stembron geeft het contrast tussen stemheb-
bende en stemloze medeklinkers. Ook zinsac-
cent en het contrast van vraag of bevestiging
worden grotendeels gerealiseerd door intonatie
van de stembron. Het spraakfilter bestaat uit een
aantal akoestisch gekoppelde holtes. Door reso-
nanties en anti-resonanties in de holtes ontstaat
een filterkarakteristiek met een aantal pieken en
dalen. Voor het gehoor blijken met name de pie-
ken, de resonanties dus, van belang. De reso-
nanties, formanten genaamd, blijken essentieel
te zijn voor het herkennen van de verschillende
fonemen. Door middel van LPC-analyse ('linear
predictive coding') kan op een snelle wijze in
veel gevallen een goede schatting worden ge-
maakt van de formanten. Echter, stemmen met
een hoge grondtoon, bijv. kinderstemmen, bevat-
ten soms te weinig harmonischen (boventonen)
binnen een frekwentie-gebied om een formant
betrouwbaar te kunnen schatten.
Ter illustratie van deze analyse zijn in fig. 2 het
tijdsignaal van de zin "De bal vloog over de
schutting" en het bijbehorende spectrogram af-
gebeeld. Het spectrogram geeft de spectrale
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Figuur 2: Het tijdsignaal (onder) en het spectrogram (boven) van de uiting "De bal vloog over de schutting". In het
spectrogram wordt de spectrale verdeling van energie aangegeven met grijstinten. Het optreden van een regelmati-
ge harmonische structuur is kenmerkend voor stemhebbende fonemen. De zwarting vanaf 3 kHz is karakteristiek
voor de / s / .
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verdeling van de energie in grijstinten als functie
van de tijd; vereenvoudigd gezegd: het specto-
gram geeft een overzicht van de sterkte van de
boventonen op verschillende tijdstippen. Voor de
stemhebbende fonemen laat het spectrogram
een zwarting zien op veelvouden van de grond-
toon: het spectrum is regelmatig door het perio-
diek trillen van de stembanden. Kenmerkend
voor stemloze medeklinkers is het ontbreken van
een dergelijke structuur in het spectrogram. Het
onderscheid tussen de / g / (uit vloog) en de
/ s / (uit schutting) blijkt met name bij de hoge
frekwenties.
In fig. 3 zijn het tijdsignaal en het spectrum
weergegeven van de / o / (uit over) en de /%/
(uit schutting). Bij het spectrum van de / o / is te-
vens de omhullende (de globale structuur) weer-
gegeven zoals die volgt uit een LPC-analyse. De
/ o / laat duidelijk een regelmatige structuur
zien, waarbij de omhullende van het spectrum
maxima heeft in de buurt van de tweede, de vijf-
de en de tiende harmonische. De positie van de
eerste twee maxima zijn karakteristiek voor de
/ o / . Kenmerkend voor de wrijfklank / s / is de
energie in het gebied van 3 tot 5 kHz.

Een alternatief voor deze spraak georiënteerde
analyse is het overdragen van de fluctuaties in
verschillende frekwentie-gebieden, zodat de luis-
teraar een indruk krijgt van de globale vorm van
het geluidspectrum. Deze analyse heeft als voor-
deef dat er geen veronderstellingen worden ge-
maakt over het te analyseren signaal. Uit onder-
zoek van Breeuwer (1) blijkt dat informatie over
de fluctuaties in 'de oktaafbanden van respectie-
velijk 500 Hz en 3 kHz een goede ondersteu-
ning van het liplezen geven. Mogelijk zijn spec-
traal georiënteerde analyse methoden meer
geschikt voor het overdragen van niet-spraakach-
tige informatie dan bovengenoemde spraakana-
lyse methode.

Spraaksynthese

Een eerste toepassing van een akoestisch
spraakbewerkend hoortoestel is de SiVo (sinusoi-
dal voicing) prothese ontwikkeld door Fourcin
(2). In deze prothese wordt de grondtoon uit het
spraaksignaal geanalyseerd en als zuivere toon
aangeboden, waarbij de sterkte van het signaal
correspondeert met de sterkte van het originele

Fiquur 3: De spectra van de lol en de h l uit de woorden over en schutting. Bij de l o l is ook de spectrale om-
hullende weergegeven. De maxima in de omhullende zijn karakteristiek voor de klinkeridentiteit. Bij de /s / is er
met name energie aanwezig vanaf 3 kHz. Dit komt overeen met het spectrogram in figuur 2.
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spraaksignaal. De grootte van de geluidsterkte
variaties wordt aangepast aan de capaciteit van
het restgehoor. Tijdens stemloze stukken spraak
wordt gefilterde ruis aangeboden.
Een aanvulling op deze strategie wordt momen-
teel in Utrecht nader uitgewerkt. Hierbij worden
behalve de grondtoon ook de eerste en tweede
formant uit de spraak aangeboden als zuivere
tonen. De spectra van alle fonemen worden hier-
bij dus gereduceerd tot slechts drie componen-
ten. Testen moeten uitwijzen in hoeverre zwaar
slechthorenden in staat zijn dit relatief complexe
signaal te verwerken.
Voor doven met de éénkanaals binnenoorprothe-
se van 3M/House wordt het spraaksignaal
door de spraakprocessor via een draaggolr van
1 ó kHz overgezet op een elektrode in het bin-
nenoor. De fluctuaties in de spraak verschijnen
als modulaties op de elektrode en deze leiden
vervolgens tot geluidsensaties. Deze prothese
draagt met name temporele en weinig of geen
spectrale kenmerken over.
In het gezonde binnenoor (cochlea) worden fre-
kwenties gescheiden van hoog naar laag. Met
de meerkanaals binnenoorprothesen wordt ge-
tracht het frekwentie-analyserend vermogen van
het binnenoor na te bootsen. Bij de 22-kanaals
elektrische binnenoorprothese van Cochlear/Nu-
cleus (3) wordt met een spraakprocessor een
schatting gemaakt van de eerste en de tweede
formant, aan de hand waarvan twee elektrodes
worden geselecteerd. Beide elektrodes worden
met pulsen gestimuleerd die een herhalingsfre-
kwentie hebben gelijk aan de grondtoon. De
grondtoon wordt als temporeel kenmerk overge-
dragen. De frekwentie-specifieke informatie heeft
een maximale resolutie van 22 stappen. In de
praktijk is dit vaak kleiner door overspraak tussen
de elektrodes. In de nieuwste versie van de 22-
kanaals prothese zijn drie elektrodes gereser-
veerd voor een hoog-frekwent detector zodat
wrijfklanken (/f/ / s / / g / / v / / z / | als apart

88 kenmerk kunnen worden waargenomen.

Discussie

Testresultaten bij dragers van de SiVo-prothese
laten zien dat een aantal zwaar slechthorenden
baat heeft bij het aanbieden van een sterk gere-
duceerd spraaksignaal. Dit geldt met name als
de prothese wordt gebruikt voor de ondersteu-
ning van het liplezen en voor het waarnemen
van intonatie. Het herkennen van individuele fo-
nemen blijkt slechts zeer beperkt mogelijk. De re-
sultaten kunnen mogelijk verbeteren wanneer
meer kenmerken uit liet spraaksignaal worden
overgedragen (4). Voorwaarde hiervoor is dat
de frekwentieselectiviteit van het restgehoor vol-
doende is om de verschillende gesynthetiseerde
componenten uit elkaar te houden. Dit is moge-
lijk niet voor alle zwaar slechthorenden het ge-
val.
Een indicatie van de mogelijkheden van een
spraakbewerkend hoortoestel wordt gegeven
door de resultaten die bereikt zijn bij de dragers
van een 22-kanaals binnenoorprothese. Een
aantal dragers van deze prothese blijkt uit losse
woorden tot ca. 50 % van de fonemen te ver-
staan. Door gebruik te maken van contextinfor-
matie is het dan mogelijk een telefoongesprek te
voeren. Met rtadruk moet echter gesteld worden,
dat dit laatste slechts voor een enkele patiënt
geldt. Veel van de zwaar slechthorenden en do-
ven blijven grotendeels aangewezen op het lip-
ezen, waarbij de prothese aanvullende informa-
tie levert. Een punt van discussie is in hoeverre
een spraakbewerkend hoortoestel ter ondersteu-
ning van het lipbeeld dient of dat juist de aan-
dacht uit moet gaan naar een optimale benut-
ting van het auditieve kanaal. Wanneer alleen
aan ondersteuning van het liplezen wordt ge-
dacht dan zullen mogelijk andere kenmerken uit
de spraak worden gekozen dan bij de puur au-
ditieve optie.

In de praktijk blijken veel analysemethoden nog
te onbetrouwbaar: het blijkt met name lastig om
vrouwen- en kinderstemmen goed te analyseren.



Door de hoge grondtoon zijn er slechts weinig
boventonen beschikbaar voor het schatten van
een formant. Tevens werken de meeste analyses
alleen goed in een relatief rustige omgeving. In
een rumoerige omgeving zullen de meeste pro-
thesen niet veel profijt geven. Er is nog veel on-
derzoek nodig naar algoritmen die betrouwbaar
blijven bij stoorlawaai. Momenteel zijn veel al-
goritmen bovendien nog te rekenintensief voor
real-time toepassing, maar dit zal naar verwach-
ting binnen afzienbare tijd worden opgelost met
nieuwe generaties digitale signaalprocessoren.
Naast de technische aspecten geldt voor alle
signaalbewerkende prothesen dat een goede
hoortraining essentieel is. De luisteraar moet le-
ren uit nieuwe c.q. andere geluidindrukken zin-
volle informatie te onderscheiden. Hiervoor is
een intensieve training onder logopedische be-
geleiding noodzakelijk. Een evaluatie van de ef-
fectiviteit van verschillende trainingsmethoden
ontbreekt helaas nog.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de resultaten
met elektrische binnenoorprothesen nog verder
toe zullen nemen. Dit roept de vraag op of in de
toekomst niet alleen bij doven maar ook bij
zwaar slechthorenden geïmplanteerd mag wor-
den. Wanneer de frekwentieselectiviteit bij een

zwaar slechthorende namelijk geringer is dan
bereikt kan worden met een binnenoorprothese,
dan is deze misschien beter af met een implan-
taat. Een nadeel van het inbrengen van elektro-
den in het binnenoor is dat het (akoestische) rest-
gehoor verdwijnt. De ingreep is onherroepelijk.
Ook hier is nog veel onderzoek nodig naar de
criteria om al aan niet tot implantatie Dij zwaar
slechthorenden over te gaan. Het zoeken naar
geschikte akoestische prothesen blijft echter van
groot belang voor die zwaar slechthorenden
waarbij (nog) geen implantatie zal plaatsvinden.

Referenties

1. Breeuwer, M. en Plomp, R. (1984). Speechread-
ing supplemented with frequency selective sound-
pressure information. J. Acoust. Soc. Am. 77, 686-
691 .

2. Fourcin, A. (1990). Prospects for speech pattern
element aids. Acta Otolaryngol. Suppl 469, biz.
257-267.

3. Cochlear (1989). Mini System 22. Audiologist's
handbook.

4. Breeuwer, M. en Plomp, R. (1985). Speechread-
ing supplemented with formant-frequency informa-
tion from voiced speech. J. Acoust. Soc. Am. 77
314-317.

Rectificatie
Op het voorplat van nummer twee, juli 1992, werd Fabienne Desaele geweld aangedaan
met een overtodige 'r'. Fabrienne Desaele behoort dus te zijn vermeld als Fabienne Desaele.
Wij bieden mevrouw Desaele hierbij onze verontschuldigingen aan.

De eindredacteur
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Hoor en Weder-hoor
Prof. Dr. E. de Boer

Voordracht gehouden op de studieconferentie van de VeBOSS op 27 maart 1992

Samenvatting

Het binnenoor levert van het binnenkomende ge-
luid een gecodeerde 'boodschap'. Deze bood-
schap wordt door de (tienduizenden) zenuwve-
zels van de gehoorzenuw voortgeleid en
tenslotte door het centrale zenuwstelsel (CZS)
ontcijferd. Twee aspecten van de codering zijn
goed bekend: de temporele analyse en de fre-
quentie-analyse. Op die aspecten zijn ook spe
ciale audiometrische tests gericht.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan een
aspect van de codering dat minder bekend is,
en wel het toevalsaspect dat aan het horen inhe-
rent is. Bij het waarnemen of herkennen in de
buurt van de 'drempel'-is dat aspect wel heel
duidelijk. Maar het is ook inherent aan de fysio-
logie. De enige manier waarop informatie door
één zenuwvezel wordt doorgegeven bestaat uit
een onregelmatige reeks van pulsen die alle van
dezelfde vorm zijn. Als we de pulsreeksjes van
één zenuwvezel beluisteren (een voorbeeld van:
'het gehoor gehoord'), kunnen we de toonhoog-
te van de gegeven toon daarin niet herkennen.
De pulsen zijn daarvoor te onregelmatig. Slechts
door de informatie van een groep zenuwvezels
samen te nemen kan het CZS de 'boodschap'
ontcijferen. Daar ook bij het normale oor de
groepjes vezels die zich met één component
van het geluid bezig houden, klein zijn (100
tot maximaal 1000), gebeurt dit laatste
uiteraard met een fikse mate van onzekerheid.
In de normale hoorpraktijk komt het zelden voor
dat we iets moeten 'wederhoren' voor we het
echt verstaan. Maar wanneer het binnenoor
slecht functioneert, of het aantal zenuwvezels ver
beneden normaal is, kan het CZS zijn taak na-
tuurlijk niet goed uitoefenen. Ook wanneer we
dan 'hoor en wederhoor' toepassen, of, feitelijk:
'praat en her-praat', mogen we niet verwachten
dat de boodschap tenslotte precies goed wordt
gedecodeerd.

1. Inleiding

Wat wij waarnemen is meestal ondubbelzinnig.
We zien een man staan aan de overkant van de
straat. We zien dat hij zijn hand opsteekt. Maar
is het nu wel wat wij denken dat het is? Is hij
Marco, of vergissen we ons? Ja, met die grote

90 shawl om z'n hals is zijn gezicht half verborgen.

Daarom kunnen we hem niet direct herkennen.
We kijken dus nogmaals. We kijken en we kij-
ken opnieuw. Z'n gezicht wordt niet duidelijk be-
licht, tevens door die wat groot uitgevallen hoed
die hij draagt.
In zo'n geval is de informatie niet voldoende
precies en we moeten nóg eens kijken. Zo is het
ook met het horen: hebben we het niet goed ver-
staan dan willen we het weder-horen. Ook bij
het normale gehoor komt het voor, dat we iets
niet meteen goed verstaan. In dit stuk wil ik het
probleem van het waarnemen, het herkennen,
van een wat algemener gezichtspunt uit behan-
delen. Het zal dan natuurlijk niet gaan over ge-
makkelijk te herkennen informatie, maar juist om
het grensgeval, over het waarnemen vlak bij de
drempel. We zullen dit onderwerp eerst behan-
delen vanuit het geval, dat we te maken hebben
met een 'normaal' zintuig. Daarna zal het geval
van een zintuig met verminderd vermogen ter
sprake komen. Het eerst deel van het verhaal is
algemeen gehouden, het kan op elk zintuig be-
trekking hebben, al zal het (hoe kan het anders)
worden geïllustreerd met het horen van toonstoot-
jes tegen een achtergrond van geruis. Het twee-
de deel, dat meer over de pathologie handelt,
zal in het bijzonder over het pathologische ge-
hoor gaan.

2. Audiometreren

In fig. 1 is schematisch het verloop van een
drempelbepaling van het oor getekend. Van
links naar rechts schrijdt de tijd voort, naar bo-
ven is de intensiteit (de sterkte van de toon) uitge-
zet waarmee een toonstootje wordt aangebo-
den. Elke cirkel stelt zo'n aanbieding voor en het
feit of de cirkel dicht of open is, duidt aan of de
toon door de proefpersoon wordt gehoord of
niet.
We beginnen aan de linkerkant, met een tame-
lijk harde toon. Die wordt natuurlijk gehoord en
we gaan zo nog even door: de tonen van de
eerste reeks met dalende intensiteit (gevulde cir-
kels) worden alle gehoord. De toon met de laag-
ste intensiteit echter niet, en we gaan nu staps-
gewijs de intensiteit verhogen. We krijgen een
reeks van tonen die niet worden gehoord (open
cirkels), totdat er weer één is die wel wordt
waargenomen. Van daar af start weer een da-
lende reeks van gevulde cirkels en dit gaat zo



nog enkele malen door. De horizontale streeplijn
in de figuur is dan vergelijkbaar met 'de drem-
pel', dat is in dit geval de lijn (intensiteit) waar-
boven en waaronder zich evenveel cirkels bevin-
den.
Deze procedure om een drempel te bepalen,
komt als vrij 'natuurlijk' over. Maar het loont de
moeite even stil te staan bij de achtergrond van
die procedure en de fundamentele verschijnselen
waar hij op wijst. Bekijk een horizontale lijn,
dicht bij de 'drempel': hierop bevinden zich zo-
wel open als dichte cirkels. Dezelfde toon kan
dus öf niet öf wel gehoord worden, het waarne-
men ervan is dus niet een proces van absolute
zekerheid, het is een toevals-proces. Naarmate
men het niveau van de lijn hoger kiest, wordt de
kans op wèl waarnemen groter, boven het hoog-
ste keerpunt is de kans 100%. (Denkoefening: in
de getekende figuur zijn er in de buurt van de
drempel op een horizontale lijn precies evenveel
open als gevulde cirkels, toch is de waarne-
mingskans niet overal 50%. Hoe komt dat?)
Om de waarnemingskans enigszins nauwkeurig
te bepalen, zou men (eventueel temidden van
reeksen andere tonen) een toon met een bepaal-
de sterkte een flink aantal malen moeten aanbie-
den en tellen hoe vaak hij écht wordt waargeno-
men. Dat is natuurlijk onbegonnen werk voor de
dagelijkse praktijk, maar het is wel uitvoerig ge-
daan voor de diepere studie van het waarne-
mingsproces. Daar kom ik straks op terug. Eerst
wil ik nog de nadruk leggen op het fundamente-
le aspect van waarneming-als-toevalsproces. In
het gebied van de drempefgaat het waarnemen
principieel gepaard met onzekerheid. We noe-
men dit het stochastische aspect van het waarne-
men.

Dit alles geldt voor het pure waarnemen - hier
het waarnemen van een toonstoot, al of niet te-
gen een door een geruis gevormde achtergrond
- maar het geldt precies zo voor discriminatie
(het horen van verschillen). Gesteld we onder-
zoeken in hoeverre twee verschillende geluiden
onderscheidbaar zijn; neem als voorbeeld twee
tonen met dicht bij elkaar gelegen frequenties.
De twee geluiden worden om en om aangebo-
den en de luisteraar wordt gevraagd of hij/zij
ze kan onderscheiden. We beginnen met een
flink verschil in frequentie, en maken dat dan ge-
leidelijk kleiner. Het is duidelijk dat we een ver-
loop als in fig. 1 krijgen, maar nu stelt de verti-
cale afneming het frequentieverschil voor i.p.v.
de intensiteit. Ook nu zal er weer een drempel-
gebied te voorschijn komen, waarin de waarne-
mingskans van heel klein tot 100% oploopt naar-
mate we het frequentieverschil laten toenemen.
Het is gemakkelijk te begrijpen, dat alles wat
we met het oor doen, in feite berust op het
waarnemen van onderscheid tussen klanken en

Fig. 1. Verloop van een drempelbepaling. Zie tekst.
Dichte cirkels: de toon wordt gehoord. Open cirkels:
de toon wordt niet gehoord.

delen van klanken. In het bijzonder is dit het gé
val bij de spraak: de klinker <a> is fysisch niet
gelijk aan de <e> en we herkennen de juiste
klinker wanneer we de respectievelijke timbres
als verschillend waarnemen. Hetzelfde is het ge
val met de medeklinkers, er is een fysisch ver-
schil tussen de explosieven <p> en <t> en al-
leen wanneer we dat verschil - in dit geval vrij
subtiel - kunnen waarnemen, kunnen we de juis-
te medeklinker herkennen. Mensen met een nor-
maal gehoor zijn zich niet steeds bewust dat al
deze herkenning berust op discriminatie en dat
deze discriminatie fundamenteel altijd stochas-
tisch, dus een toevalsproces is. Voor 'ons' klin-
ken de <a> en <e> als flink verschillend en ook
de <p> is gewoonlijk goed van de <t> te on-
derscheiden.

Anders is dat bij een gestoord gehoor. Niet al-
leen de gevoeligheid, maar ook de discriminatie
is daar vaak gestoord en daarmee automatisch
de herkenning. We hebben dan te maken met
de situatie dicht bij de discriminatie-drempel,
heel anders dan bij 'ons', goedhorenden. We
behoeven ons er helemaal niet over te verbazen
dat de slechthorende vergissingen maakt, en niet
steeds dezelfde. Waarneming en discriminatie
zijn immers toevalsprocessen?

3. Iets over de fysiologie

Over de aard van de bij (perceptie-)slechtho-
rendheid optredende afwijkingen in het binnen-
oor (in het vervolg met chochlea aangeduid)
kunnen we ons een voorstelling maken wanneer
we eerst het normale orgaan wat beter kennen.
Details daarover vindt men in een eerdere publi-
catie van mijn hand in dit tijdschrift (Van Horen
Zeggen, 1982). Hier zal ik alleen maar hoofd-
zaken behandelen.
Grofweg onderscheidt men drie delen: het uit-
wendige oor, het middenoor en de cochlea (het
binnenoor). Het uitwendige oor vangt het geluid
op, concentreert het enigszins in de uitwendige
gehoorgang tot het op het trommelvlies aan-
komt. Dat vlies raakt in trilling en de trillingen 91



worden via de gehoorbeentjes (hamer, stijgbeu-
gel en aambeeld) doorgegeven aan de coch-
lea. Deze is met vloeistof gevuld en we moeten
ons nu realiseren, dat die vloeistof ook in trilling
komt (d.w.z. oscillerende bewegingen gaat uit-
voeren). In de cochlea bevindt zien, uitgestrekt
over de gehele lengte van de (gewonden)
gang, het Orgaan van Corti, waarin zich o.a.
cellen bevinden die aan één einde een verza-
meling heel fijne haartjes bezitten en daarom
haarcellen heten. Er zijn daarvan twee soorten:
de binnenste en de buitenste haarcellen. Door
de trillingen van de vloeistof raken delen van het
Orgaan van Corti in trilling; daardoor worden
de haartjes bewogen en de haarcel wordt zo
geëxciteerd.
Figuur 2 toont, zeer schematisch, een beeld van
de doorsnede van het cochlea-kanaal, en in het
bijzonder het Orgaan van Corti. Vanaf de bin-
nenste haarcellen (inner hair cells, IHCs in de fi-
guur) lopen de vezels van de gehoorzenuw.
Deze laatste geven aan het centrale zenuwstel-
sel informatie door omtrent de prikkeling van de
haarcellen - in dit geval de binnenste haarcel-
len, want de buitenste haarcellen (OHCs in de
figuur) hebben een totaal andere functie, die la-
ter ter sprake komt.
Door de vloeistoftrilling raakt het hele Orgaan
van Corti in trilling, op-en-neer in de figuur,
waarbij het dakmembraan (TM: tectorial mem-
brane) neen en weer over de haren van de bin-
nenste haarcellen schuift en zo de cellen prikkelt.
Op zijn beurt geeft deze prikkeling aanleiding
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Fig. 2. Doorsnede door een van de windingen van
de cochlea. SV: Scala vestibuli, deze begint bij het
ovale venster waarin de stijgbeugel beweegt. SM:
Scala Media, dit is een aan beide uiteinden afgeslo-
ten kanaal. ST: Scala Tympani, deze komt uit op het
ronde venster. MR: Membraan van Reissner. MT: Mem-
brana Tectoria (dakmembraan). BM: Basilaire Mem-
braan. OGC: buitenste haarcellen (Outer Hair Cells).
IHC: binnenste haarcellen (Inner Hair Cells). Z: Ge-
hoorzenuw (fragment).

tot activiteit in de zenuwvezels.
Zenuwvezels kunnen maar één soort van signa-
len geleiden: reeksen van onregelmatig in de
tijd verdeelde pulsen, die alle onderling van ge-
lijke vorm zijn. Fig. 3 toont een voorbeeld van
een registratie die is gemaakt van een vezel van
de gehoorzenuw van de kat (n.b. er zijn onge-
veer 40.000 vezels in die zenuw, het is daarom
niet erg eenvoudig om van één der vezels af te
leiden, maar in een goed geëquipeerd laborato-
rium, waar geoefende onderzoekers werken, is
dit goed mogelijk). Het bovenste tracé toont de
golfvorm van het gepresenteerde geluid, een
toonstootje, het onderste de geregistreerde pul-
sen. Alleen het gemiddelde aantal van deze pul-
sen (in het vakjargon heten ze 'spikes') en het
precieze moment waarop ze optreden is van be-
lang. Dat de getoonde pulsen niet alle precies
gelijk van vorm en grootte zijn is te wijten aan
onvolkomenheden bij de registratie. Door middel
van verticale stippellijnen is in de figuur aange-
geven, dat het optreden van een puls bij voor-
keur in een bepaald fasegebied plaatsvindt.
Welk fasegebied dit is, hangt sterk af van de ve-
zel en de frequentie van de toon; het omvat on-
geveer een halve periode. De timing van de pul-
sen ligt dus niet precies vast, maar is wel
begrensd.

Fig. 3. Electrisch gemeten reactie van één vezel van
de gehoorzenuw op het begin van een toonstootje.
De reactie bestaat uit pulsen. Boven: de golfvorm van
het stimulus-signaal. Onder: de gemaakte registratie.
Verticale stippellijnen tonen de begrensde mate van
synchronie tussen stimulus en reactie.

In het algemeen zal een zenuwvezel op geluid
reageren door het verhogen van het aantal pul-
sen per seconde, beter gezegd: het gemiddelde
aantal daarvan. Het genereren van de pulsen -
in het samenwerken van binnenste haarcel en
zenuwvezel - is een toevalsproces en dat kan
bewezen worden. Het optreden van een der
pulsen wordt nagenoeg niet door het wel of niet
optreden van voorafgaande pulsen beïnvloed.
Wat een vezel over het aangeboden geluid kan
vertellen, is dus zeer pover - we komen hier la-
ter op terug.
De reacties van een vezel hangen zeer sterk af
van de frequentie en de intensiteit van het ge-
luid. (Ik beschrijf hier nog steeds wat er gebeurt



bij het aanbieden van een toonstootje.l Men
meet de frequentie-selectiviteit als volgt op: Men
presenteert korte toonstootjes van instelbare fre-
quentie en intensiteit en zoekt de grens op van
net wel/net niet reageren. Daar het om een toe-
valsproces gaat, is die grens niet precies te be-
palen, maar dat is inherent aan wat men onder-
zoekt. In een grafiek van frequentie (horizontaal)
tegen intensiteit (verticaal) zet men deze gens
dan uit als een lijn; die lijn staat bekend als een
tuning curve (TC) of frequency-threshold curve
(FTC). Ik zal in het vervolg de afkorting FTC ge-
bruiken.
In fig. 4 staan FTCs van een paar vezels (in dit
geval bij de woestijnrat gemeten) getekend. Let
op: hoge intensiteiten staan bovenaan in de fi-
guur (dit is precies andersom als wat men ge-
wend is bii het bekijken van een toonaudio-
gram). De frequentie is horizontaal uitgezet. Bij
elke vezel behoort een curve. De FTC heeft als
voornaamste kenmerk de naar beneden gerichte
haarspeld-vormige punt. Bij de frequentie die bij
het laagste punt hoort, is de vezel het gevoe-
ligst, een toon van die frequentie wekt een reac-
tie bij de laagste intensiteit en andere tonen
moeten sterker zijn om een reactie te geven. In
de figuur is deze karakteristieke frequentie (CF:
characteristic frequency) met een kort verticaal
streepje aangeduid. Het is duidelijk, dat de ge-
tekende curves alle een verschillende CF heb-
ben. Elke vezel heeft dus a.h.w. zijn 'eigen' (fre-
quentiegebied waarvoor hij het gevoeligst is. En
alle vezels tezamen omspannen het gehele ge-
bied van hoorbare frequenties.

Fig. 4. Frequency Tuning Curves (FTCs) van een zestal
vezels van de gehoorzenuw. Elke FTC stelt de geme-
ten grens voor tussen wel en niet reageren op een
toonstootje van gegeven frequentie (horizontale as) en
intensiteit (verticale as).

De buitenste haarcellen

Verwondering moge wekken dat de curves zo
scherp zijn, d.w.z. dat hun flanken zo'n steile
helling hebben, en bovendien dat de laagste
punten zo laag liggen (d.w.z. dat het oor zo ge-

voelig is). Dit nu is voornamelijk te danken aan
de buitenste haarcellen (de OHCs). In de laatste
jaren is gevonden, dat deze cellen kunnen wer-
ken als minuscule vibrerende pompjes en als zo-
danig het Orgaan van Corti in trilling kunnen
brengen, c.q. de trillingen ervan kunnen verster-
ken en misschien ook verzwakken. Hoe dit pre-
cies in z'n werk gaat is nog niet helemaal duide-
lijk, maar er komen steeds meer details te
voorschijn door het intense onderzoek dat op het
moment op deze buitenste haarcellen is gericht.
Pathologie van de chochlea uit zich in de mees-
te gevallen het eerst als degeneratie van deze
uitwendige haarcellen. Klaarblijkelijk zijn deze
cellen zeer kwetsbaar. Wanneer deze cellen
niet goed functioneren, heeft dit twee gevolgen:
a. De chochlea wordt minder gevoelig. In de

FTCs van fig. 4 uit zich dit doordat de spits
van de FTC bij een hogere intensiteit komt te
liggen, de vezel (en dus de cochlea) is dan
in net geheel niet meer gevoelig voor zachte
tonen.

b. De FTC wordt in verhouding breder. De ve-
zels zullen niet meer zo selectief zijn. Het ge-
volg is dat, wanneer de intensiteit langzaam
toeneemt, er grote groepen vezels tegelijk op
een toon zullen beginnen te reageren en dat
tonen elkaar veel gemakkelijker zullen maske-
ren.

Deze eigenschappen van de pathologische
cochlea vindt men uitvoerig beschreven in mijn
vorige publicatie in dit tijdschrift. Hier gaan we
er niet verder op in, behalve door met nadruk te
stellen, dat in dit geval het discrimineren van sig-
nalen - van alle signalen, daarin inbegrepen
spraaksignalen - onverge ijkelijk veel moeilijker
wordt. Daarom komt bij het pathologische oor
het stochastische aspect, dat is het toevals-
aspect, van waarneming en discriminatie veel
duidelijker naar voren.

4. Informatie en fluctuatie

Omdat het genereren van pulsen in een vezel zo
goed te beschrijven is als een toevalsproces, is
het ook gemakkelijk met een model na te boot-
sen. Zo'n model kan de vorm hebben van een
electronische schakeling of van een computer-
programma. In beide gevallen leent het zich
goed voor zowel een demonstratie als voor die-
pergaand wetenschappelijk onderzoek. Feitelijk
geldt dit laatste sterker voor de electronische va-
riant omdat deze altijd behept is met kleine va-
riabiliteiten zoals men die ook in de natuur aan-
treft. De demonstraties bij de voordracht zijn
gemaakt met een electronische schakeling, de
hierna te bespreken figuren met een computer-
programma.
Bekijk eerst het onderste derde deel van fig. 5. 93



Daar staat onderin de gebruikte stimulus-golf-
vorm en vlak er boven de reeks van gegenereer-
de pulsen. Op de vier getekende perioden wor-
den er maar een paar pulsen geproduceerd. In
het middendeel van de figuur is de tijdas gerekt
totdat hij 40 perioden omvat; men ziet dan zeer
duidelijk het onregelmatige karakter van de puls-
reeks. Hele stukken 'missen' daarin. Het boven-
ste deel van de figuur toont, tenslotte, de verhou-
dingen voor 400 perioden, dus in dit geval een
volle seconde van het geluid. De golfvorm van
de stimulus is gestileerd weergegeven, maar de
pulsen zijn nog wel bijna afzonderlijk zichtbaar.
Let wel, dit is wat één vezel van de gehoorze
nuw te berde brengt over de gepresenteerde
toon. Wanneer men deze pulsreeks via een ver-
sterker naar een luidspreker voert en beluistert,
dan hoort men een geknerp, een stukje van een
hagelbui (op het bekende zinken dak). Nu is in
verband met fig. 3 al gezegd, dat het generatie-
proces voor de pulsen er voor zorgt dat er een
voorkeursfase is voor de pulsen. Ze worden ze
ker niet alle op dezelfde fase geproduceerd,
maar ze zijn ook niet over alle mogelijke fasen
verdeeld. De informatie die de pulsen meedra-
gen, is echter niet voldoende voor ons om bij
net beluisteren van de pulsreeks deze te kunnen
gebruiken. We horen dus in de pulsreeks hele
maal niets van de toonhoogte die de oorspron-
kelijke toon heeft. Anders wordt dit wanneer we
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Fig. 5. De stochasticiteit van het vuren van een ze
nuwvezel.
Delen a, b en c tonen de reactie op verschillende tijd-
schalen, deze omvatten resp. 400, 40 en 8 perio-
den. In elk der delen staat onderaan de golfvorm van
de toonstoot (in deel a schematisch! en daarboven de
reactie (getekend in de vorm van gestileerde pulsen).

informatie van verschillende vezels gaan combi-
neren.

5. Spraak-codering en -decodering

Uitvoerig wetenschappelijk onderzoek is gewijd
aan de manier waarop de codering van spraak-
klanken in de gehoorzenuw plaatsvindt. Uiter-
aard zijn deze proeven bij dieren (onder diepe
narcose) uitgevoerd, en zijn er menselijke (of na-
bootsingen van menselijke) spraakgeluiden ge-
bruikt, maar er is geen reden om aan te nemen
dat de cochlea van de mens zich wezenlijk an-
ders zou gedragen dan die van andere zoog-
dieren.
We bespreken hier zeer in het kort wat er ge
beurt bij de klinkers. Zoals bekend worden klin-
kers gekenmerkt door tenminste twee 'forman-
ten', dat zijn frequenfiegebieden waarin de
intensiteit relatief sterker is dan in omringende
frequenfiegebieden. Men kan zich gemakkelijk
voorstellen, dat zulke formanten in de cochlea
vertaald worden in de vorm dat er twee of meer
groepen vezels van de gehoorzenuw zijn waar-
in de activiteit (d.w.z. Tiet gemiddelde aantal
pulsen per seconde) groter is dan in naburige
groepen. Voor de goede orde diene, dat een
formant een breder frequentiegebied omvat dan
de FTC van een vezel (althans een vezel van de
gezonde cochlea). Uit het onderzoek is geble-
ken, dat deze vorm van codering, in termen van
activiteit, niet voldoende zal zijn om het centrale
zenuwstelsel mogelijk te maken de klinkers altijd
correct te decoderen. Het ligt nu voor de hand
te veronderstellen, dat ook de timing van de pul-
sen een rol bij de decodering speelt, het feit
dus, dat elke vezel voor zijn reactie een voor-
keur voor een bepaald fasegebied heeft.
Bij het bespreken van de FTC hebben we het
steeds over toonstootjes gehad, daarbij was de
golfvorm sinusvormig. Nu hebben we het op-
eens over spraak waarbij de golfvorm natuurlijk
verre van sinusvormig is. Welnu, dit verschil
wordt overbrugd door de filtering die de coch-
lea uitvoert. Fig. 4 toont hoe elke vezel in feite
maar gevoelig is voor een klein frequentiege-
bied en ongevoelig voor tonen met frequenties
daarbuiten. Dat houdt in dat elke vezel in feite
reageert op een signaal waarvan de golfvorm
ten naaste bij sinusvormig is (weliswaar met sterk
fluctuerende amplitude en fase, maar dat doet
even niet ter zake). Vezels met CFs in een smal
frequentiegebied - die ook op vlak bij elkaar
gelegen plaatsen in de cochlea ontspringen -
zullen dan alle op ongeveer hetzelfde signaal
reageren. Hun reacties zullen in zoverre gecorre-
leerd zijn, dat ze alle ongeveer dezelfde voor-
keursfase hebben. Er wordt nu algemeen aange-
nomen, dat het centrale zenuwstelsel van deze



eigenschap gebruik maakt, dat het informatie
van groepen zenuwvezels zo gebruikt dat profijt
getrokken wordt uit de gemeenschappelijke
voorkeursfase. Hoe een en ander in zijn werk
gaat, is nog volkomen onbekend, maar met ma
delwerk kan men dit idee op allerlei wijzen toet-
sen.
We gaan weer terug naar toonstoofjes met si-
nusvormige golfvorm, omdat ook op een klinker
door een groep vezels gereageerd wordt als
ware slechts één component (en daarmee wordt
een component met een sinusvormige golfvorm
bedoeld) aanwezig. Neem nu een groep van
zo'n honderd vezels die alle op één component
reageren en neem nu de meest gunstige combi-
natie van de puls-signalen die informatie over de
frequentie van de formant kan leveren. Die com-
binatie is eenvoudigweg de som. In het compu-
terprogramma, waarmee fig. 6 gemaakt is,
neemt men in plaats van één pulsreeks, de som
van een aantal van zulke pulsreeksen (elk op
zich zuiver door toeval bepaald, maar met een
duidelijke voorkeursfase).
Dit door het programma berekende somsignaal
kan men ook met een luidspreker hoorbaar ma-
ken. We horen nu wederom een ruisachtig sig-
naal, maar het heeft een duidelijke toonhoogte
gekregen. In de demonstratie bij de voordracht
werd dat geïllustreerd door uit te gaan van een
reeksje korte tonen, dat een melodietje vormt. Vi-
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Fig. 6. Histogrammen verkregen door samenwerking
van een aantal neuronen uit het Centrale Zenuw-Stelsel
(CZS).
Deel a: Reactie van één vezel. Deel b: Histogram ver-
kregen uit de verwerking van signalen van 100 neuro-
nen, die elk op één vezel reageren. Deel c: Histogram
verkregen uit de verwerking van signalen van 1000
neuronen.

sueel, zoals in dit artikel, is dit punt het beste te
illusteren d.m.v. een histogram.
Figuur 6 toont histogrammen die gemaakt zijn
voor 1, 100 en 1000 vezels, waarvan de pul-
sen gegenereerd zijn zoals in fig. 5. Het boven-
ste histogram, deel (a), is verkregen uit de pulsen
van één (namaak-)vezel, geaccumuleerd gedu-
rende de duur (0,2 sec.) van een der toonstoot-
jes. De horizontale as omvat 4 perioden. Komt
er een puls in de 5e periode, dan wordt deze
ondergebracht in de Ie periode van de figuur,
pulsen uit de óe periode in de 2e, enz. enz. In
totaal waren er 1 7 pulsen en deze zijn allemaal
tot een eenheidspuls gevormd en opgeteld. Het
zo ontstane histogram toont duidelijk de voor-
keursfase, maar ook de grote onregelmatigheid
van de pulsen. Wat het nistogram niet toont is
de leegte', het feit dat er zo weinig perioden
waren waarin er een puls optrad. Vergelijk hier-
voor fig. 5. We herinneren ons dat het ons niet
mogelijk was uit het krakend geluid, dat deze
pulsreeks teweegbracht, een toonhoogte te distil-
leren.

Het tweede deel (b) van fig. 6 toont het histo-
gram verkregen door 100 vezels te sommeren.
Gemiddeld gaf elke vezel ongeveer 20 pulsen,
dus er zijn nu 2000 pulsen verdeeld over 90
perioden (de toon was 400 Hz en duurde
0,2 sec). Elke periode is nu ruim bedeeld met
pulsen en we kunnen daarom in het somsignaal
de toonhoogte goed horen. Het aantal van 100
vezels is misschien wat aan de lage kant, maar
het is geschat als het minimale aantal vezels dat
informatie over één component van een klinker-
signaal kan aandragen. In het geluid horen we
de toonhoogte, maar ook een duidelijk geruis;
dat is natuurlijk het gevolg van het stochastische
karakter van het proces dat zorgt voor het gene-
ren van pulsen. In het gesommeerde histogram
zien we de periodiciteit duidelijker dan in deel
(a), maar de onregelmatigheid is ook nog steeds
zichtbaar en wel in de niet-gladde vorm van
elke lob van het histogram en in de onderlinge
ongelijkheid van de lobben.
Tenslotte toont het onderste deel (c) van de figuur
het histogram voor 1000 vezels; dit is een soort
optimum, dat vertelt wat er gebeurt bij een com-
ponent die zeer sterk boven z'n buren uitsteekt.
De variabiliteit is kleiner en wanneer we het hier-
bij behorende geluid zouden horen, dan klinkt
het veel zuiverder, er is minder ruis in de toon-
hoogte. Echter: dit gesommeerde pulssignaal
klinkt ons toch nog steeds niet in onze oren als
de geluidsstimulus zelf. Ons centrale zenuwstel-
sel kan klaarblijkelijk de informatie, die door
1000 of meer zenuwvezels wordt aangevoerd,
beter verwerken dan wij door onze, op zichzelf
vrij 'domme', additie van pulssignalen menen te
hebben nagebootst.
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6. Slotbeschouwing - pathologie

Het slotwoord is weer aan de pathologie. Wan-
neer het binnenoor niet goed functioneert, niet
goed aangelegd of gegroeid is, of beschadigd
(door vergiftiging, hard geluid, degeneratie,
e.d.), dan zijn het veelal de buitenste haarcellen
(OHV in fig. 1) die het meeste zijn beschadigd.
Ze kunnen zelfs geheel afwezig of verdwenen
zijn. Er is dan sprake van een gehoorverlies, d.i.
een verlies aan gevoeligheid, maar ook van een
verlies aan frequentieselectiviteit. Op goede
gronden zou men kunnen verwachten aat de
fase-getrouwheid, waarvan in het bovenstaande
steeds sprake was, blijft bestaan. Dat is ook zo,
maar door de verminderde frequentie-selectiviteit
worden de componenten van een geluid niet
meer goed van elkaar geïsoleerd, zodat ook
van de fase-informatie geen of weinig nut eer
kan worden getrokken. Het wordt natuurlijk nog
veel erger wanneer de delen van de gehoor-
baan in de hersenen, die het eigenlijke deco-
deerwerk moeten doen, niet goed zijn aange-
legd of ontwikkeld, of onvoldoende goed
kunnen werken. In het gezonde oor, met de er-
aan verbonden zenuwbaan, is er sprake van
een zeer gedifferentieerde en verfijnde verdeling
van taken. We hebben dat verworven bij het le-
ren discrimineren van geluiden en het leren van
onze taal. Slechts wanneer alle bouwstenen
goed werken en goed samenwerken, zullen ge-
luiden op 'normale' wijze worden gedecodeerd
en herkend. Is echter één van de in het spel zijn-
de mechanismen gestoord, dan wordt het sa-
menspel onmiddellijk verslechterd. Wat voorna-
melijk in het begin van dit artikel is betoogd,
wordt dan een intrinsiek kenmerk van het hoor-
gedrag: de sfochastiek. Er treden voortdurend si-
tuaties op die dicht bij de discriminatiedrempel
liggen en de reacties worden dan principieel
stochastisch, d.w.z. door toevalsprocessen be-
heerst. Stukjes spraak worden bij herhaling ver-
keerd gehoord (dus verkeerd verstaan) en men
moet geduldig spreken en weder-spreken opdat
de slechthorende toehoorder kan horen, weder-
horen en tenslotte verstaan.
Het is moeilijk hiervan een goede illustratie te
geven, maar wellicht kan fig. 7 daarvoor die-
nen. Dit beeld in fig. 7 is ontleend aan een Ja-
panse tekening uit de Edo-tijd. De informatie die
ze levert, is ambigu: nu eens ziet men de ene fi-
guur, een gezicht, dan weer de andere, een
wriemeling van een aantal mannenlijven. Dat
ligt hier niet aan een gebrek aan discriminatie
bij ons als waarnemer, maar is in de code,
d.w.z. de figuur, ingebouwd. En het is deze
meervoudig nerkenbare, meervoudig interpre-
teerbare code waarvan in het voorgaande bij
voortduring sprake was. Anders gezegd: als er

sprake is van onvoldoende informatie en dus
van onzekerheid, moet de waarnemer een keu-
ze maken. De ene keer valt die zus, de andere
keer zo uit. Bij het spraakverstaan is het de ene
keer raak, de andere mis. En hier houdt de ver-
gelijking tussen fig. 7 en de sfochastiek van de
waarnening op.

Fig. 7. Een figuur die ambigu is, op twee manieren
kan worden bekeken.

Literatuur:

Boer, E.de (1982). Storm in een druppel water - de
nieuwste hoortheorie. Van Horen Zeggen, jrg. 23,
blz. 93-102.
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Tijdschriften
Als gevolg van het feit dat Van Horen Zeggen,
jaargang 33, nummer 3, tot en met het maxi
mum aantal toegestane bladzijden weer gehee
gevuld is, moet (helaas) de bijdrage van de 're-
dakteur buitenland' op de plank blijven liggen.
U zult het - dit nummer gelezen hebbende -
vasten zeker kunnen billijken.



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraok-/taalmoeilijkheden
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1062 CZ
1063 EX
1062 BK
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4812 GE
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5629 CH
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Nijmegen
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Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rijswijk
Schagen
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Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Zwolle

Prof . Groenschool
Prof. H. Burgerschool
Alex. G. Beïlschool
Alex. Roozendaalschool
Mgr. Hermusschool
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VS.O. De Stijgbeugel
De Spreekhoorn
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Instituut Sint-Marie
School 'De Horst'
School 'De Beemden'
VS.O. 'Ekkersbeek'
Prof. dr. H.C. Huizingschool
VS.O. school Het Maatman
De Kring
Cor Emousschool
Mgr. Terwindtschool
De Wylerberg
Dr. J. de Graafschool-V.S.O.
Tine Marcusschool
Prof. van Gilseschool
Mgr. Hanssenschool
De Weerklank
VS.O. De Weerklank
Martinus van Beekschool
VS.O. Martinus van Beek
Huize Mart. van Beek-internaat
L.W. Hildernisseschool
Dr. F. Hogewindschool
PJ. Evertseschool-V.S.O.
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Burg. de Wildeschool
Openb. Scholengem. Hendrik Mol
Het Rotsoord SO/VS|
Bertha Mullerschool
De Taaikring
Alfonso Corti School VS.O.
Enkschool

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen

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

9721 WD Groningen
3031
3067
5271
5263
5261

BA
XG
GD
EE
LB

Rotterdam
Rotterdam
Sint-Michielsgestel
Vught
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2275 TH Voorburg

2716 KS Zoetermeer

J.C. Ammanschool
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Internaten Groningen
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De Wingerd, afd. van het LVD.
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Wefterwille 70
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Toledolaan 3
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Nijmeegsebaan 21a
Nijmeegsebaan 21
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Daslookweg 2
Zandbergseweg 1 1 5
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, P.B. 430
Hoep 28
Rotsoord 36
Santa Cruzdreef 30
Agavedreef 92
Boadreef 2
Enkstraat 69

J. Sluyterstraat 9
Herman de Manstraat
Rijksstraatweg 63

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

033-720938
020-6158547
020-6131133
020-6153340
020-6179696
085-423293
085-454497
076-212352

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

01 100-13407
070-3948994
08895-41790
08895-42547
050-255190
050-41 8476
023-246150
045-219850
071-765149
071-761990
080-559584
080-567765
080-551217

010-4135651
010-4821088
010-4552318
010-4329377
070-3943042
02240-14896
02240-14071
030-510041
030-612404
030-660875
03OÓ21227
038-212959

020-6178617
020-61 32801

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

010-4132280
010-4552417
04105-881 1 1
04105-88111
04105-88111
04105-12157
070-3992021
070-3998770
079-511151

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