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Ten geleide

o
o

Voor u ligt de laatste Van Horen Zeggen van deze eeuw. Het afgelo-
pen jaar was een bijzonder jaar voor Van Horen Zeggen. Wij vierden
onze veertigste jaargang met de uitgave van een jubileumnummer,
opgedragen aan mevrouw Truus van der Lem, bij haar afscheid van
de NSDSK'. In deze uitgave stonden wij stil bij veranderingen in ons
onderwijs. Wij gaven scholen en instituten de kans zich te profileren
door middel van een stukje over de naam of de ontstaanswijze van
hun instelling.
Binnen de redactie hebben wij stil gestaan bij de lezersgroep van
Van Horen Zeggen. Deze bevindt zich voor het grootste gedeelte
binnen die scholen en instituten. De grote diversiteit van medewer-
kers (en dus van potentiële lezers) vraagt van de redactie om te zor-
gen voor een artikelenaanbod dat een ieder van bruikbare informa-
tie kan voorzien.

In de laatste uitgave van Van Horen Zeggen van dit jaar staat in vier
van de vijf artikelen 'gedrag' centraal.
Vanuit een viertal hoeken wordt gedrag, en dan vooral het pro-
bleemgedrag belicht.
In het eerste artikel gaat de heer Treffers in op nieuwe inzichten
rondom gedrag en psychopathologie.
T. van Gent gaat in het tweede artikel in op gedragsproblemen bij
ernstig auditief beperkte kinderen. Hij benadrukt het belang van
vroegonderkenning van psychische problemen. In zijn artikel
bespreekt hij een model voor een diagnostische werkwijze.
De laatste twee artikelen beschrijven manieren van hulpverlening
aan auditief beperkten. A. Pranger beschrijft de wijze waarop bin-
nen instituut Guyot gebruik wordt gemaakt van operante leerprin-
cipes bij het veranderen van probleemgedrag.
Tot slot gaat mevrouw K.R. Wanningen in op het begeleiden van
spel bij kinderen met gedragsproblemen. Zij benadrukt het belang
van speciale spelbegeleiding bij jonge kinderen in ons onderwijs.
'De wens is de vader van de gedachten': hoe zit het met het inter-
preteren van situaties door dove kinderen: hebben /ij hiermee meer
moeite dan horende kinderen? M. Meerum Terwogt e.a. leggen in
het middelste artikel in dit tijdschrift uit wat Theory of Mind
(ToM)is en hoe de bouwstenen van ToM werken.
Naast deze artikelen biedt deze Van Horen Zeggen weer ruimte
voor de vertrouwde rubrieken. Zo is er nieuws vanuit de
Stuurgroep ambulante begeleiding en wordt in Nieuwsmarkt mel-
ding gemaakt van een Gebarenscheurkalender.

Tot slot wil ik u melden dat de redactie versterkt is met twee nieu-
we leden, H. Knoors en W. Geurts.

De redactie wenst u een goed 2000 toe!

Annelies Bron

'NSDSK = Nederlandse Stichting VOOR hot Dove on Slechthorende Kind
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ARTIKELEN

Gedrag en psychopathologie:
nieuwe inzichten

Ph.D.A. Treffers

Samenvatting

Vanaf 1900 krijgt de kinder- en jeugdpsychiatrie een eigen gezicht. Op

basis van een persoonlijke keuze noemt de auteur een aantal ontwikkelin-

gen. Uit verschillende longitudinale onderzoeken blijkt dat de meeste psy-

chiatrische stoornissen over een langere periode stabiel blijven. Dat roept de

vraag op welke factoren bijdragen aan het ontstaan en verloop van psy-

chopathologie. Maar ook welke daartegen juist 'bescherming' bieden, ter-

wijl er risicofactoren aanwezig zijn. Kalenderleeftijd blijkt een ongeschikte

maat om het optreden van psychopathologie te kunnen bepalen. Mate en

snelheid van ontwikkeling verschillen aanzienlijk. Het lijkt erop dat het

niveau van sociaal emotionele ontwikkeling het optreden van stoornissen bij

kinderen, jeugdigen en volwassenen beter voorspelt dan leeftijd.

Verschillende mechanismen worden genoemd die aan het voortbestaan van

psychopathologie bijdragen. Dit laatste kan betekenen dat de vorm van psy-

chopathologie verandert. Zo kan angst optreden met depressie.

1. Inleiding

Het begin van de kinder- en jeugd-
psychiatrie wordt vaak gedateerd
rond 1900. Daarmee wordt voorbijge-
gaan aan de omvangrijke kinder- en
jeugdpsychiatrische literatuur die
toen al was verschenen (zie bijvoor-
beeld Parry-Jones, 1994; Wardle,
1991). Al ruimschoots voor de 19e
eeuw verschenen er voor de kinder-
psychiatrie relevante publicaties (zie
Treffers & Silverman, in druk). Vanaf
omstreeks 1800 werden er in toene-
mende mate casusbeschrijvingen
gepubliceerd, al snel gevolgd door
hoofdstukken over kinder- en jeugd-
psychiatrie in leerboeken op het
gebied van de volwassenenpsychia-
trie (Maudsley, 1867) en de kinderge-
neeskunde (Emming-haus, 1887). De
auteurs waren in de meeste gevallen
psychiaters: de kinder- en jeugdpsy-

chiatrie stamt dan ook goeddeels uit
de volwassenenpsychiatrie. Bij kinde-
ren werden in beginsel niet dezelfde
stoornissen onderscheiden als in de
volwassenenpsychiatrie. Deze kon-
den zich, zo dacht men, bij kinderen
niet, en zeker niet op dezelfde wijze
manifesteren als bij volwassenen,
omdat de onrijpe staat van de geest
van het kind dat nog niet toestond.
De 'officiële' geschiedschrijving van
de kinder- en jeugdpsychiatrie
dateert van omstreeks 1900, toen er
een diagnostische en therapeutische
werkwijze bij kinderen met psychia-
trische problemen werd ontwikkeld
en de eerste voorzieningen op dit
gebied werden gecreëerd (zie bijvoor-
beeld Verhei), 1989). Deze ontwikke-
ling voltrok zich goeddeels onafhan-
kelijk van het werk van de psychia-
ters in de voorgaande eeuw. Men
benaderde de stoornissen niet langer

vanuit het perspectief van psychiatri-
sche stoornissen bij volwassenen,
maar vanuit het perspectief van de
kinderen en adolescenten zelf. De
beschrijving van verloop en prognose
van de stoornissen bleef doorgaans
beperkt tot de kindertijd en adoles-
centie (zie bijvoorbeeld Kanner,
1957). In de volwassenenpsychiatrie
werd er, voor zover deze biologisch
georiënteerd was, weinig aandacht
geschonken aan kinderen en jeugdi-
gen. In de psychoanalytisch georiën-
teerde psychiatrie bestond wel
belangstelling voor de kindertijd,
maar dan in de eerste plaats als perio-
de waarin de wortels lagen van de
psychiatrische problematiek.
In de zich ontwikkelende kinderpsy-
chiatrie werden tal van psychiatri-
sche stoornissen beschreven, die
ofwel beschouwd werden als bij uit-
stek kinderpsychiatrische stoornis-
sen, zoals autisme, ofwel als 'pendan-
ten' van stoornissen die ook bij vol-
wassenen optraden, zoals angststoor-
nissen en, betrekkelijk laat, depressie-
ve stoornissen (die overigens in het
verleden uitvoerig waren beschre-
ven).

2. Persistentie van kinder- en
jeugdpsychiatrische problemen

Sinds de zestiger jaren verschenen er
publicaties, waarin erop werd gewe-
zen dat de persistentie van sommige
kinderpsychiatrische stoornissen in
de volwassenheid aanzienlijk was.
Dit gold in het bijzonder voor
gedragsstoornissen (Robins, 1966).
Ook ontdekte men dat psychiatrische
stoornissen bij volwassenen zich in
veel gevallen al in de kindertijd of
adolescentie hadden gemanifesteerd
(bijvoorbeeld Sheehan, Sheehan &
Minichiello, 1981). Een mijlpaal in het
onderzoek op dit gebied was het
onderzoek van Zeitlin (1986) die de
gegevens van een groep patiënten
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onderzocht, die als kind én als vol-
wassene behandeld waren in het
Maudsley Hospital in Londen. Een
van de onverwachte bevindingen van
dit onderzoek was de hoge mate van
persistentie van depressie. Zeitlin's
publicatie heeft een stimulans gege-
ven aan de longitudinale onderzoe-
ken naar het verloop van psychiatri-
sche stoornissen van kinderen en
adolescenten in de volwassenheid.
Dit onderzoek werd ook bevorderd
door de ontwikkeling van de kinder-
en jeugdpsychiatrische epidemiolo-
gie: een aantal onderzoekers heeft
gegevens over het verloop van kin-
der- en jeugdpsychiatrische stoornis-
sen verkregen door herhaalde metin-
gen bij 'community samples'. Een
dergelijk onderzoek werd verricht in
Nieuw Zeeland, waar een groot
cohort jeugdigen op de leeftijd van
11, 13, 15, 18 en 21 jaar werd onder-
zocht op de aanwezigheid van een
aantal DSM-stoornissen (Newman,
Moffitt, Caspi e.a., 1996). In deze
'Dunedin-study' was bij driekwart
van de jong volwassenen met een
psychiatrische stoornis eerder sprake
geweest van problemen die voldeden
aan de criteria van een DSM-stoornis.
De resultaten van dit onderzoek sug-
gereren dat de meeste psychiatrische
stoornissen een chronisch of episo-
disch verloop hebben. In Nederland
werd op dit gebied onderzoek ver-
richt door de groep van Verhulst. In
dit onderzoek (Ferdinand & Verhulst,
1995) werd de aanwezigheid van psy-
chopathologie bij een groot cohort
kinderen van 13-16 jaar bepaald
(middels een vragenlijst aan de
ouders) en 8 jaar later opnieuw (mid-
dels een vragenlijst aan de jong-vol-
wassene zelf). Er bestond een aan-
zienlijke stabiliteit van zowel
gedragsproblemen als emotionele
problemen, die bij beide categorieën
problemen even groot was.
Ook bij klinische groepen werd longi-
tudinaal onderzoek verricht. Een
voorbeeld daarvan is het onderzoek
van Maria Kovacs naar depressie. Zij
volgde een groep 8-13 jarige kinderen
met de diagnose dysthymie geduren-
de gemiddeld 6 jaar. Op grond van
haar onderzoek schatte zij dat 81%
van deze kinderen na negen jaar een
periode van depressie i.e.z. zou heb-
ben doorgemaakt (Kovacs, Akiskal,
Gatsonis & Parrone, 1994).
Dit onderzoek riep de vraag op welke

factoren van invloed
zijn op het ontstaan en
het verloop van psycho-
pathologie: het gebied
van de ontwikkelings-
psychopathologie. Dit
leidde tot de identifica-
tie van factoren die de
kans op een afwijkende
ontwikkeling vergroten,
maar ook factoren die
'bescherming' bieden
tegen een deviante ont-
wikkeling in aanwezig-
heid van een of meer
risicofactoren.

3. Risicofactoren en
beschermende facto-
ren

Voorbeelden van risico-
factoren kunnen ont-
leend worden aan het
onderzoek naar angst-
stoornissen. De kans op
het optreden daarvan lijkt
vergroot door erfelijke
factoren. Op basis van
een grootschalig on-
derzoek bij volwassen
tweelingen met angst-
stoornissen komen
Kendler, Walters, Neale
e.a. (1995) tot de conclu-
sie dat er een gedeeld
genetisch risico bestaat voor de gege-
neraliseerde angststoornis en de
depressie i.e.z., en afzonderlijke gene-
tische risicofactoren voor de paniek-
stoornis en voor fobieën. Het is waar-
schijnlijk dat dit genetisch risico
onder andere tot uitdrukking komt in
temperament. De kans op het optreden
van angststoornissen is bijvoorbeeld
vergroot bij kinderen met een als
behavioral inhibition aangeduid tempe-
ramentstype dat bij ongeveer 10'<-
20'7f van de kinderen voorkomt (bij-
voorbeeld Kagan, 1997; Turner, Beidel
& Wolff, 1996). Bij kinderen bij wie de
behavioral inhibition in uitgesproken
vorm bestaat is de continuïteit van dit
temperament tot de leeftijd van onge-
veer zeven jaar bevestigd: deze kin-
deren zijn als baby prikkelbaar, in de
peutertijd verlegen en angstig en op
de basisschoolleeftijd rustig en intro-
vert. Kinderen met behavioral inhibi-
tion reageren geremd bij confrontatie
met een omgeving, dan wel met men-
sen waarmee zij niet vertrouwd zijn.

Een ander, waarschijnlijk mede gene-
tisch bepaald, temperaments- dan
wel persoonlijkheid type dat de kans
op een angststoornis respectievelijk
een depressieve stoornis vergroot,
wordt aangeduid als 'negatieve affecti-
viteit' (zie Krueger, Caspi, Moffitt e.a.,
1996). Een tweede risicofactor voor
een gestoorde ontwikkeling is onvei-
ligheid van gehechtheid. Onveilige
gehechtheid vormt een predispositie
voor de ontwikkeling van angststoor-
nissen (Warren, Huston, Egeland &
Sroufe, 1997).Ook de pedagogische stijl
van ouders kan van invloed zijn op
het ontstaan, dan wel het stand hou-
den van een stoornis. Boer (1998)
heeft een overzicht gegeven van
aspecten van de 'pedagogische stijl'
die verbonden zijn met angststoornis-
sen bij kinderen.
Naast deze risicofactoren onder-
scheidt men proteetieve factoren, dat
wil zeggen factoren die bescherming
bieden in geval een of meer risicofac-
toren aanwezig zijn. Factoren die
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beschermen tegen de negatieve
gevolgen van de risicofactor 'dishar-
monische relatie tussen de ouders' bij
een kind zijn bijvoorbeeld een hoge
intelligentie, een positief zelfbeeld en
een actieve, niet vermijdende coping-
stijl (zie voor een overzicht Ten Brink,
1998).

4. Psychopathologie en ontwikkeling

De vraag die zich opdringt is hoe de
relatie is tussen enerzijds ontwikke-
ling en anderzijds het optreden van
psychopathologie. In dit verband is
het van belang er op te wijzen dat er
ten onrechte vanuit wordt gegaan dat
kalenderleeftijd een adequate maat is
voor ontwikkeling: er bestaan aan-
zienlijke verschillen in de mate en
snelheid van ontwikkeling. Dit bete-
kent bijvoorbeeld dat er bij adoles-
centen van dezelfde leeftijd aanzien-
lijke verschillen kunnen bestaan in
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het
is denkbaar dat de vaak vastgestelde
relatie tussen manifestaties van psy-
chopathologie en leeftijd in feite ver-
wijzen naar een verband tussen psy-
chopathologie en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Om dit te onderzoeken

werd in het Academisch Centrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium
het verband onderzocht tussen ener-
zijds de separatieangststoornis en de
overmatige angststoornis en ander-
zijds leeftijd en sociaal-emotionele
ontwikkeling (Westenberg e.a., 1999).
Dit onderzoek werd verricht bij 464
kinderen en adolescenten op de poli-
kliniek van het ACKJP Curium
(gemiddelde leeftijd 12.11 jaar), bij
wie met behulp van een gestandaar-
diseerd diagnostisch interview 180 de
aanwezigheid van tenminste één
angststoornis was vastgesteld. Bij alle
kinderen/adolescenten werd het
niveau van de psychosociale ontwik-
keling bepaald met behulp van de
Zin Aanvul Lijst-Curium (Westen-
berg e.a., in druk). In het onderzoek
werd bevestigd dat kinderen met een
separatieangststoornis jonger zijn
dan kinderen met een overmatige
angststoornis. Het niveau van de
sociaal-emotionele ontwikkeling was
evenwel een sterkere voorspeller van
de diagnose dan leeftijd: de separatie-
angststoornis was verbonden met een
vroeger stadium van de sociaal emo-
tionele ontwikkeling dan de overma-
tige angststoornis. Het is zeer wel
denkbaar dat het optreden van
dezelfde, dan wel vergelijkbare mani-
festaties van een aantal vormen van
psychopathologie bij kinderen, jeug-
digen en volwassenen herleid kun-
nen worden tot ontwikkelingsniveau.
Het onderzoek van Westenberg e.a.
geeft geen antwoord op de vraag
welke mechanismen ten grondslag
liggen aan de persistentie van psy-
chopathologie. Een van die mecha-
nismen is de persistentie van de con-
stitutioneel bepaalde kenmerken van
de stoornis. Het is al geruime tijd
bekend dat de kernsymptomen van
autisme blijven bestaan. Minder
bekend is dat ook de aanwezigheid
van kenmerken van andere stoornis-
sen die bekend staan als bij uitstek
kinderpsychiatrische stoornissen bij
volwassenen vastgesteld kan wor-
den. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
kenmerken van ADHD (Herpers &
Buitelaar, 1996).
Een ander mechanisme dat ten
grondslag kan liggen aan de persis-
tentie van psychopathologie is dat de
stoornis zichzelf onderhoudt. Een
voorbeeld daarvan stamt uit het
onderzoek naar de wijze waarop kin-
deren met een angststoornis binnen-

komende informatie verwerken: zij
neigen ertoe ambigue informatie op
een bedreigende wijze te interprete-
ren en een catastrofale afloop van een
bedreigende situatie te verwachten
(bijvoorbeeld Chorpita, Albano &
Barlow, 1996). Onderzoek op dit
gebied richt zich onder andere op
'anxiety sensitivity', dat is de vrees
voor angst, respectievelijk de overtui-
ging dat de sensaties die angst bege-
leiden, zoals een versnelde hartslag
en trillen, ernstige gevolgen hebben,
zoals een hartaanval, gek worden of
controleverlies (zie bijvoorbeeld
Silverman, Ginsburg & Goedhart,
1999).
Een ander voorbeeld van een weg
waarlangs een stoornis zichzelf in
stand houdt kan worden ontleend
aan de literatuur over ADHD. De
kans is groot dat kinderen met een
genetisch bepaalde aanleg voor
ADHD opgroeien in een chaotische
gezinssituatie, namelijk wanneer de
ouders van deze kinderen eenzelfde
aanleg hebben. Ook bestaat er de
kans dat deze kinderen aan hun
omgeving reacties ontlokken die ver-
band houden met de behoefte aan
'thrill seeking' van deze kinderen.
Daarnaast is de kans groot dat deze
kinderen contact zoeken met leeftijd-
genoten die ook 'spanning zoeken
(Plomin & Rutter, 1998).
Dat psychopathologie persisteert
hoeft niet te impliceren dat zij in
dezelfde vorm blijft bestaan. Uit de
literatuur over angststoornissen is
bekend dat deze vaak comorbide
optreden met een depressieve stoor-
nis. Longitudinale studies suggereren
dat in die gevallen angstsymptomen
in de meeste gevallen voorafgaan aan
depressie bij kinderen en adolescen-
ten (bijvoorbeeld Cole, Peeke, Martin,
Truglio & Seroczynski, 1998). Een van
de verklaringen voor de hoge mate
van comorborditeit, zowel cross-sec-
tioneel als longitudinaal, van angst-
stoornissen is dat angst en depressie
een gemeenschappelijke component
hebben. Mogelijk gaat het hierbij,
zoals opgemerkt, om een tempera-
ments- of persoonlijkheidskenmerk,
aangeduid als negatieve affectiviteit.
Een andere goed met de voorgaande
verenigbare, verklaring is dat de aan-
wezigheid van een angststoornis bij-
draagt aan het ontstaan van een
depressieve stoornis. Eigen, ongepu-
bliceerde gegevens suggereren dat de
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aanwezigheid van een angststoornis
het gevoel van eigenwaarde negatief
beïnvloedt.

5. Besluit

De gemaakte keuze uit de veelheid
aan nieuwe ontwikkelingen is een
persoonlijke. Er zijn bijvoorbeeld ook
vorderingen geboekt op het gebied
van bijvoorbeeld neurochemisch
onderzoek, op het gebied van de psy-
chotherapie en op het gebied van de
behandeling met psychofarmaca. En
ook op het gebied van de psychiatri-
sche problemen van dove kinderen
en jeugdigen neemt de kennis toe (zie
bijvoorbeeld Van Gent, 1996; van
Eldik, 1999).
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R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artikelen die
worden aangeboden. Daarom moet kopij aan onderstaande criteria vol-
doen.

Structuur
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de eventuele subtitel.
Vervolgens de naam van de auteur. Het artikel wordt voorafgegaan
dooi een samenvatting met een lengte van circa 150 tot 200 woorden.
Het moet onderverdeeld worden in niet te lange stukken tekst, elk met
een genummerde kop en eventuele subkopjes. Aan te bevelen is deze
stukken tekst uit 400 tot 500 woorden te laten bestaan. Indien gewenst
wordt aan het eind van het artikel informatie over de auteur en een lite-
ratuurlijst opgenomen met een maximum van 15 titels, of een adres
waar men meer informatie kan krijgen.

Lengte
l e t artikel mag een maximale lengte hebben van 5000 woorden. Bij lan-
gere artikelen /al de redaktie zich beraden over mogelijke plaatsing, ol
zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten.

Wijze van aanleveren
Wij ontvangen de tekst graag op diskette in Word lor Windows én in
print. Zo min mogelijk labs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP
nul een print erbij, of alleen als print.

van een artikel

Illustraties, en foto's
ties oienWt duidelifk in /vv^rr^pPEend^^iir^^^^Wmogen ook
r worden aangeleverd, / e worden wel alHjd in (¥n kleur afge-

. Een (pas)foto van de auteur wordt bij het artikel geplaatst.
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd zijn en op de juiste
wijze ingedeeld en genummerd. Geschreven tekst nooit in een schema
(figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van
Van Horen /eggen verkleind moeten worden, mag dit verkleinen geen
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen, Wij zien de illustraties
graag op diskette aa ngeleverd in EPS of TIFF formaat en als print.

Inhoud
[bespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op
luiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen zijn onvoldoende. De spelling is die w\n de voorkeursspelling
(G roene Boekje). In wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel
mogelijk worden vermeden ol zodanig omschreven, dat de tekst voor
het merendeel VAN de le/ers begrijpelijk blijlt.
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Gedragsproblemen bij ernstig
auditief beperkte kinderen

T. van Gent

Samenvatting

Studies naar het voorkomen van psychische problemen en psychiatrische

stoornissen bij dove en ernstig slechthorende kinderen en adolescenten ver-

tonen grote verschillen in uitkomsten. Uit onderzoek naar psychiatrische ken-

merken van de kinderen en jongeren die naar de enige, landelijk functione-

rende kinder- en jeugdpsychiatrische polikliniek en kliniek voor doven en

slechthorenden in Nederland zijn verwezen, blijken pervasieve ontwikke-

lingsstoornissen en gedragsstoornissen vaker en emotionele stoornissen juist

minder vaak in de onderzoeksgroep voor te komen dan in een horende ver-

gelijkingsgroep kinderen met psychiatrische problemen. Mogelijke verklarin-

gen daarvoor, bevindingen uit ander Nederlands onderzoek en gevalsbe-

schrijvingen onderstrepen het belang van vroegtijdige herkenning van psy-

chische problemen en de noodzaak om zorgvuldige, multi-disciplinaire dif-

ferentiaaldiagnostische werkwijzen te ontwikkelen. Een model voor een dia-

gnostische werkwijze wordt besproken.

1. Inleiding

Studies naar het voorkomen van psy-
chische problemen en psychiatrische
stoornissen bij dove kinderen en jeug-
digen geven geen eenduidig beeld.
Voor de prevalentie van psychiatri-
sche stoornissen worden in de litera-
tuur percentages opgegeven die
variëren tussen 5 % (MacLean &
Baker, 1979) en 54% (Fundudis,
Kolvin & Garside, 1979). Volgens
sommige auteurs (Meadow & Trybus,
1979; Kammerer, 1999) komen emo-
tionele en gedragsproblemen 3 tot 6
keer vaker bij dove dan bij horende
kinderen voor. Anderen suggereren
minder grote (Hindley e.a., 1994) tot
geen (Sinkkonen, 1994) verschillen in
het voorkomen van psychiatrische
stoornissen bij dove en horende kin-
deren. Hindley (1997) en Van Eldik

(1998) vatten de factoren die bijdra-
gen tot dergelijke uiteenlopende uit-
komsten samen. Deze betreffen de
aanzienlijke verschillen in de samen-
stelling van de onderzoeksgroepen,
de gebruikte meetinstrumenten, de
gevolgde diagnostische werkwijzen
en kenmerken van de vergelijkings-
groepen.

2. Psychiatrische classificaties

Voor een beter begrip van de factoren
die een rol spelen bij het ontstaan en
het beloop van psychische en psy-
chiatrische problemen bij dove en
ernstig slechthorende kinderen en
jeugdigen is vergelijkende kennis
over kenmerken van dove en horende
kinderen met psychische problemen
onontbeerlijk.
In onderzoek naar kenmerken van

een groep kinderen (N=132) die in de
periode van 1993 tot 1996 voor psy-
chiatrisch onderzoek naar De Vlier,
afdeling voor doven en slechthoren-
den van Curium, Academisch
Centrum voor Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, werden verwezen,
werden belangrijke verschillen
gevonden ten opzichte van de horen-
de vergelijkingsgroep (N=254)
bestaande uit kinderen die voor psy-
chiatrisch onderzoek naar de polikli-
niek voor horende kinderen van
Curium werden verwezen (Boer &
van Gent, 1996). Wat betreft de dia-
gnostische classificatie na psychia-
trisch onderzoek vielen opmerkelijke
en significante bevindingen op. Er
werden meer autistiforme, pervasie-
ve ontwikkelingsstoornissen (13%
versus 6%) en aandachtstekort- en
andere gedragsstoornissen (57% ver-
sus 27,5%) vastgesteld. Daar tegen-
over werden er minder emotionele
stoornissen (depressie [11,5% versus
31%] en angststoornissen [19,5% ver-
sus 25,5%]) in de onderzoeksgroep
waargenomen. Deze bevindingen
komen overeen met de resultaten van
een vergelijkbaar onderzoek naar
kenmerken van de groep kinderen
die in de periode 1988-1993 naar De
Vlier werd verwezen (N=95; van
Gent & Hendriks, 1994).

3. Hypothesen

Er dienen zich hiervoor uiteenlopen-
de mogelijke verklaringen aan die
naast elkaar, en in meer of mindere
mate, een rol van betekenis kunnen
spelen. De nu volgende opsomming
van hypothesen is niet volledig.

3.1. In de 'startfase' van een nieuwe
psychiatrische voorziening ver-
wijst men vooral die kinderen die
door de omgeving het moeilijkst
te hanteren zijn, dan wel het
meeste overlast bezorgen,
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dat wil zeggen kinderen met
meestal ernstige stoornissen in
het gedrag welke vaak gepaard
gaan met agressie gericht op
anderen, zichzelf en/of de
omgeving, en/of bizar en/of
inadequaat gedrag.

3.2. Pervasieve ontwikkelingsstoor-
nissen komen vaker bij dove dan
bij horende kinderen voor, moge-
lijk omdat zowel de doofheid als
de pervasieve ontwikkelings-
stoornis beide het gevolg zijn van
een gemeenschappelijke oorzaak,
zoals rode hond (rubella) en
andere intra-uteriene infecties
van het centrale zenuwstelsel
(CZS).

3.3. Op een vergelijkbare wijze kun-
nen sommige CZS-aandoeningen
naast doofheid ook vaker dan
gemiddeld aandachtstekortstoor-
nissen en andere gedragsstoornis-
sen veroorzaken. Dat geldt met
name voor verworven, infectueu-
ze oorzaken van doofheid zoals
meningoencephalitis.

3.4. Pervasieve ontwikkelingsstoor-
nissen en gedragsstoornissen
worden vaker waargenomen bij
kinderen met een ernstige cogni-
tieve beperking dan bij kinderen
zonder een dergelijke handicap.
In de onderzoekspopulatie was
de subgroep kinderen met een
ernstige cognitieve beperking
oververtegenwoordigd ten
opzichte van de horende vergelij-
kingsgroep (intelligentiequotiënt
=70:23% versus 1%).

3.5. Gedragsproblemen en met name
oppositioneel opstandig gedrag
kunnen een uiting zijn van onder
liggende gevoelens van onmacht,
angst of een sombere grondstem-
ming welke in oppositioneel
gedrag worden 'vertaald'. In het
verlengde hiervan kan het voor
komen dat emotionele stoornis-
sen tot uitdrukking komen in
(ver-)storend gedrag of zelfs een
gedragsstoornis. Opvallend
gedrag als uiting van frustratie
over communicatieve barrières
met de horende omgeving, zoals
hyperactief gedrag in de adoles-
centiefase (Kelly, Forney, Parker-
Fischer & Jones, 1993), en het ge-

geven dat het niet ongewoon is
dat dove kinderen gedurende
hun ontwikkeling tijdens de lage-
re schoolleeftijd langer dan
horende kinderen fantasieën en
gevoelens in daden omzetten,
kunnen eveneens bijdragen tot
een toename van verwijzingen
vanwege gedragsproblemen.

3.6. Dat emotionele stoornissen min-
der vaak bij dove kinderen wor-
den waargenomen is opmerkelijk
en niet zonder meer logisch.
Mogelijk worden ernstige emotio-
nele problemen onvoldoende of
niet voldoende vroeg herkend.
Dit kan te maken hebben met de
gebarentalige vaardigheden van
horende opvoeders, verzorgers
en hulpverleners, al dan niet
samen met beperkingen in het
herkennen van emotionele aspec-
ten van de communicatie (zie
ook: Hindley, 1997). Daaraan kan
bijdragen dat de interactie van de
horende omgeving met het kind
zich mogelijk richt op oplossing-

en en actie, in plaats van op het
exploreren van de beleving van
het dove kind. Ook kan een rol
spelen dat het dove kind veel
moeite kan hebben om gevoelens
te benoemen en in nuances uit te
drukken (Beek & de long, 1990).
Op het fenomeen dat maskering
van emotionele problemen van
met name depressieve aard tot
uitdrukking kan komen in exter-
naliserend, 'lastig' gedrag werd
m de vorige rubriek al gewezen.

In een recent onderzoek naar het
voorkomen van emotionele en
gedragsproblemen bij enkelvou-
dig dove kinderen in Nederland
vindt Van Eldik met behulp van
de door de ouders ingevulde
Child Behavior Checklist (CBCL),
ontwikkeld door Achenbach
(1991), bij 41% van de door hem
onderzochte 238 kinderen tussen
de 4 en 18 jaar emotionele en
gedragsproblemen. Dit is onge-
veer 1 tot 2 maal vaker dan in de
algemene bevolking.
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Waarschijnlijk valt de verhouding
nog hoger uit als ook kinderen
met nevenstoornissen in het
onderzoek worden betrokken.
Interessant is dat de hoge fre-
quentie van emotionele proble-
men bij de onderzochte kinderen
in het bijzonder toe te schrijven is
aan de probleemschalen.
Teruggetrokken en
Angstig/Depressief. Onze bevin-
ding dat er significant minder
kinderen met emotionele proble-
men voor psychiatrisch onder-
zoek worden aangemeld, steekt
daar schril tegen af. Van Eldik
stelt: '... van veel dove kinderen
wordt niet onderkend dat bij hen
(mogelijke) psychische proble-
men aanwezig zijn en/of zij wor-
den (dientengevolge) niet door
verwezen naar een hulpverle-
ningsinstelling'. Bovengenoemde
bevinding op basis van onze
gegevens uit de praktijk maken
een dergelijke uitspraak aanne-
melijker en de bevindingen des te
schrijnender.

Hypothesen en uitkomsten als
bovenbeschreven onderstrepen het
belang van vroegtijdige herkenning
van psychische problemen en de
noodzaak om alle aandacht te richten
op de ontwikkeling van effectieve
diagnostische werkwijzen. Het
belang daarvan wil ik ook aan de
hand van twee gevalsbeschrijvingen
illustreren.

4. Gevalsbeschrijvingen

Mieke, een 14-jarig, benedengemid-
deld intelligent meisje dat sinds 7 jaar
op een afdeling voor meervoudig
gehandicapte kinderen verblijft,
wordt voor onderzoek aangemeld
omdat zich in enkele dagen een
opmerkelijke verandering in haar
gedrag heeft voltrokken. Ze vertoont
een verkrampte motoriek, een wisse-
lende mate van dwangstand van
hoofd en ogen (naar rechts boven kij-
kend) en een typische verandering in
de lichaamshouding. Als ze zich
voortbeweegt, doet ze dat zoveel
mogelijk hinkelend op het linkerbeen.
Bovendien kan ze minder goed in- en
doorslapen. Neurologisch spoedon-
derzoek naar deze verschijnselen
leverde geen bijzonderheden op, met

name geen aanwijzingen voor epilep-
sie. Mieke is vanaf de geboorte doof
ten gevolge van een rode hond infec-
tie tijdens de zwangerschap. Ze heeft
daarvan voor zover bekend geen
andere lichamelijke complicaties.
Tijdens het psychiatrisch onderzoek
wordt een onrustig meisje gezien met
wie alleen vluchtig contact te maken
is. Ze staart voor zich uit of springt
plotseling op om hinkend op één
been iets drinkbaars te gaan halen. Ze
zoekt geen contact met anderen.
Anamnestisch blijft haar taalkundige
communicatie beperkt tot herkenning
en gebruik van enkele eenvoudige
gebaren. Ze communiceert vooral
door middel van handelen, aanwijzen
en aanraken. Er is geen fantasiespel.
Ze toont een vast patroon van typi-
sche bewegingen en routines en
proeft en ruikt aan voorwerpen. Bij
navraag blijkt ze dit gedrag, behou-
dens de genoemde onrustige en
bizarre gedragingen, te vertonen
sinds men haar in de instelling kent.
Er zijn geen veranderingen in de
omgeving aan te merken als oorzaak

van de omslag in haar gedrag. Met
voorrang wordt de kinderarts in con-
sult geroepen. Deze stelt bij algemeen
lichamelijk onderzoek vast dat er
sprake is van een middenoorontste-
king. Als deze wordt behandeld, ver-
dwijnen de onrust, het hinkelen en de
'dwangstand' van hoofd en ogen. Op
grond van gesprekken met de ouders,
en uitvoeriger psychiatrisch en aan-
vullend psychologisch onderzoek
worden een pervasieve ontwikke-
lingsstoornis en een cognitieve beper-
king (lichte zwakzinnigheid) vastge-
steld. Het is zeer waarschijnlijk dat zij
op de bovenbeschreven wijze uiting
heeft gegeven aan haar lichamelijke
klachten, waarover zij niet op een
andere wijze kon communiceren. Een
begeleiding gericht op de autistifor-
me stoornis wordt vervolgens inge-
steld.

Elh/, een 9- jarig meisje dat door onbe-
kende oorzaak vanaf de geboorte
doof is, wordt voor nader onderzoek
opgenomen in de kliniek van De Vlier
vanwege aanvallen van flauwvallen
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die sinds haar 5 de jaar bestaan en
zich de laatste tijd dagelijks voor-
doen. Medisch onderzoek in het ver-
leden leverde geen aanknopingspun-
ten voor een lichamelijke oorzaak op.
Sindsdien werd ze op uiteenlopende
manieren maar zonder blijvend suc-
ces psychologisch behandeld. Elly
woont thuis. Met haar ouders com-
municeert zij vooral met behulp van
spraak en spraakafzien. Op school
maakt ze bij voorkeur gebruik van
gebaren.

In de kliniek komt zij naar voren als
een intelligent maar geremd meisje
dat zich zowel thuis als op school op
veel gebieden tekort voelt schieten,
ertoe neigt zich terug te trekken,
matig eet en slecht inslaapt. Zelf
brengt ze de aanvallen vooral met
lichamelijke inspanning in verband,
welke ze daarom zoveel mogelijk
tracht te vermijden.

We kunnen waarnemen dat ze zich
soms op de grond laat zakken, met
name als ze tegen iets opziet of om
andere redenen erg gespannen is. Een
enkele keer trekt ze bij een aanval
bleek weg maar herstelt zich snel.
Aansluitend medisch onderzoek
levert bij herhaling geen nieuwe
afwijkingen op.

Op grond hiervan, en in afwachting
van uitvoeriger medisch specialis-
tisch onderzoek, luidt de voorlopige
conclusie: Waarschijnlijk conversie bij
een meisje dat opgroeit in een aan-
zienlijk communicatief isolement in
haar horende omgeving, en bij wie
sprake is van een sombere stemming
en een gering gevoel van eigenwaar-
de.

Kort daarop brengt nader cardiolo-
gisch onderzoek tijdens haar opname
een ernstige hartaandoening aan het
licht: Het verlengde Q-T-syndroom,
dat in combinatie met doofheid
bekend staat als het Jervell-Lange-
Nielsen-syndroom. Dit zeldzame
erfelijke syndroom gaat gepaard met
hartritme-stoornissen onder invloed
van (in-)spanning, welke kunnen lei-
den tot flauwvallen en zelfs tot de
dood door een acute hartstilstand. De
meeste aanvallen zijn echter van zeer
korte en begrensde duur. De ziekte
wordt gekenmerkt door een typische
afwijking op het electrocardiogram

(Behrman & Kliegman, 1992).

Wij concluderen dat deze aandoening
op zichzelf niet alle aanvallen van
'flauwvallen' verklaart. In de loop der
tijd heeft zich ook een tweede soort
aanvallen ontwikkeld. Wij veronder-
stellen dat normale lichamelijke bege-
leidingsverschijnselen van lichamelij-
ke inspanning, angst of opwinding,
zoals hartkloppingen en duizelig-
heid, door Elly geassocieerd worden
met de voorboden van de primaire
levensbedreigende aanvallen, haar
angstig maken en een nieuwe reactie,
de secundaire aanvallen, opwekken.
Deze secundaire aanvallen kunnen
van de primaire worden onderschei-
den door de afwezigheid van bleek-
heid en blauwe lippen (centrale
cyanose), de afwezigheid van
bewustzijnsverlies, de aanwezigheid
van een polsslag, en een langere duur
van de aanvallen. Zij kunnen worden
opgevat als een uitweg om om te
gaan met een zeer beangstigende
situatie, en zijn zowel een signaal aan
haar omgeving dat er iets heel ern-
stigs aan de hand is, als een manier
om inderdaad iets nog ergers te voor-
komen.

Ondanks het feit dat de hartaandoe-
ning met succes met medicatie is te
behandelen, duurt het nog 5 maan-
den voor Elly weer naar huis kan.
Deze periode wordt gebruikt om haar
en haar omgeving te leren wennen
aan een nieuwe situatie waarin zij
weliswaar met medicijnen maar zon-
der ernstige beperkingen weer goed
kan functioneren. Als haar zelfver-
trouwen is gegroeid en haar psychi-
sche symptomen nagenoeg zijn verd-
wenen, kan de opname worden
beëindigd en de verdere begeleiding
aan de verwijzer worden overgedra-
gen.

5. Diagnostische werkwijze

Bovenstaande gevalsbeschrijvingen
laten zien dat effectieve diagnostiek
in de praktijk meestal multi-discipli-
nair is en goed dient te worden
gecoördineerd. Vanuit het kinder- en
jeugdpsychiatrisch referentiekader
dient de kinder- en jeugdpsychiater
in staat te zijn deze rol op zich te
nemen.

Als een bruikbaar model voor het

diagnostisch onderzoek in de psy-
chiatrische praktijk beschrijven
Goedhart en Treffers (1998) een gefa-
seerde werkwijze. De auteurs ruimen
hierin een belangrijke plaats in voor
overleg met en instemming van de
patiënt. Vertaald naar de kinder- en
jeugdpsychiatrische praktijk betekent
dit dat waar de auteurs over 'de
patiënt' spreken, mede afhankelijk
van de aard van de problemen en de
leeftijd van de patiënt, ook de ouders
en vaak tevens anderen (verzorgers,
opvoeders, behandelaars en begelei-
ders) in de leefsituatie van het kind
worden bedoeld. Met die kantteke-
ning kunnen de diagnostische fasen
in de kinder- en jeugdpsychiatrische
situatie als volgt worden ingevuld: In
de eerste fase vindt met de verwijzer,
het kind en zijn familie en mogelijk
andere betrokkenen oriëntatie plaats
op de mogelijkheden en doelstellin-
gen van eventuele psychiatrische
hulp. In de tweede fase vinden anam-
nestisch en psychiatrisch onderzoek
plaats, gericht op de keuze van dia-
gnostische classificaties en het formu-
leren van daarbij passende ziektehy-
pothesen. In de derde fase worden
deze hypothesen getoetst door
gericht aanvullend, bijvoorbeeld psy-
chologisch en kindergeneeskundig
onderzoek. In de vierde fase worden
de zorgdoelen nader uitgewerkt en
de behandelopties gekozen. Daarbij
zijn wetenschappelijke onderzoeksre-
sultaten, eerdere klinische ervaringen
en de zienswijze van de patiënt, zijn
familie en andere direct betrokkenen
alle van belang. Vervolgens wordt in
de vijfde fase een behandelplan ont-
worpen. Daarbij worden de gekozen
behandellijnen afgestemd op de
patiënt en diens leefsituatie, en wor-
den afspraken gemaakt over gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheden
en bewaking van de voortgang.

Specifiek voor het veld van de hulp-
verlening aan doven en ernstig
slechthorenden geldt dat verschillen-
de hulpverleners vanuit diverse refe-
rentiekaders vaak tegelijkertijd
bemoeienis hebben met (onderzoek,
begeleiding en behandeling van) een
kind. Het is dan ook van groot belang
om zorgdoelen, behandelopties en
behandelplannen optimaal af te stem-
men op die van de andere deskundi-
gen. Dit vergt van de betrokkenen
vaak een extra en soms onvoorziene,
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investering, en vormt tevens een van
de boeiendste uitdagingen in dit
werkveld.
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( Van Horen Zeggen zoekt illustrator
Om het blad Van Horen Zeggen nog verder te verfraaien zoekt de
redactie naar een illustrator. Deze krijgt tot taak om redactionele
artikelen en overige rubrieken met passende tekeningen te ver-
luchtigen. De Van Horen Zeggen-redactie roept belangstellenden
op om te reageren. De voorkeur gaat uit naar illustratoren met
enige ervaring in het vak. Aan serieuze kandidaten zal de redac-
tie vragen eerder werk te tonen. Indien deze oproep voor u van
toepassing lijkt, neem dan schriftelijk contact op met de redactie.
Kent u in uw kringen een illustrator, geef hem/haar een tip en
geef het onderstaande adres door voor een contact.
Redactie Van Horen Zeggen
Postadres: de Wildeschool, Postbus 430,1740 AK Schagen
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De wens is de vader van de
gedachten
'Theory of Mind'-onderzoek bij dove kinderen

M. Meerum Terwogt, C. Rieffe en C. Smit

Samenvatting

In dit artikel gaan de auteurs in op de veronderstelling dat reacties niet wor-

den veroorzaakt door een situatie 'an sich', maar door de subjectieve waar-

neming van die situatie: Theory of Mind. (ToM) Er wordt uitgelegd hoe de

bouwstenen van ToM ('beliefs' en 'desires') werken. Verbale communicatie is

daarin belangrijk. Toch vertonen dove kinderen nauwelijks achterstand: ze

gebruiken 'desire-verwijzingen' zelfs vaker dan hun horende leeftijdgeno-

ten. Kennelijk spelen dus ook de specifieke non-verbale communicatie-ele-

menten van doven een rol en is het basale interpretatieschema van een ToM

in de mens altijd in aanleg gegeven.

1. Mensen houden er een 'theory
of mind' op na

De mens heeft zijn speciale positie
binnen de schepping altijd willen
benadrukken met specifiek menselij-
ke eigenschappen. Helaas werden de
beweringen op dit vlak keer op keer
door de wetenschap ondergraven.
Altruïsme, moraliteit en taalvermo-
gen zijn allemaal concepten die in een
bepaalde periode als specifiek mense-
lijk beschouwd werden. Maar steeds
weer bleek dat die verschijnselen zich
ook binnen de dierenwereld voorde-
den. Zelfreflectie was een kandidaat
die het vrij lang heeft volgehouden.
De mens zou zich als enige bewust
zijn van zijn eigen bestaan. Maar ook
dit bleek tenslotte een misverstand.
Dolfijnen herkennen bijvoorbeeld
wel degelijk hun spiegelbeeld. Het
zien van een soortgenoot levert een
heel verschillend reactiepatroon op.
Op het moment zijn we bij het ver-
schijnsel 'theory of mind' aangeland:
mensen kunnen niet alleen over zich-
zelf nadenken, maar beschouwen
hun medemensen ook als denkende
wezens. Al snel bleek dat we dit ver-
mogen moeten delen met onze naaste

soortgenoten: de primaten (Premack
& Woodruff, 1978). Sinds we onszelf
niet meer buiten de evolutietheorie
plaatsen - zoals één van de grondleg-
gers van de moderne wijsgerige
antropologie nog placht te doen
(Plessner, 1928) - is deze constatering
nog net te verdragen.

Vermoedelijk staat u er zelden bij stil
dat ons sociale leven voor een groot
deel bepaald wordt door het gebruik
van psychologische noties. Dieren
reageren louter op observeerbare sig-
nalen. Een staart tussen de benen lokt
ander gedrag uit dan een kwispelen-
de staart, die met een sierlijke boog
omhoog staat. Voor de mens hebben
dit soort signalen maar zelden een
éénduidige betekenis. Wij houden
ons met psychologische interpretaties
bezig. De grondregel van deze alle-
daagse psychologie - die in de litera-
tuur als de 'theory of mind' (ToM)
bekend staat - is dat een reactie niet
veroorzaakt wordt door de situatie an
sich, maar door de subjectieve waar-
neming van een situatie. We gaan er
dus van uit dat tussen situatie en
gedrag een mentaal verwerkingspro-
ces plaatsvindt; een proces dat welis-

waar bij alle mensen in principe
dezelfde kenmerken vertoont, maar
niet bij alle mensen tot dezelfde uit-
komst leidt. Natuurlijk vinden de
meeste mensen het leuk als je iets aar-
digs over ze zegt. Maar dat betekent
nog niet dat je zonder meer op een
positieve reactie kunt rekenen als je
een complimentje uitdeelt. Sommige
mensen houden gewoonweg niet van
complimenten. Het maakt dat ze zich
ongemakkelijk voelen. Anderen den-
ken misschien dat je ze in werkelijk-
heid helemaal niet mag en zullen
daarom een complimentje uit jouw
mond gewoonweg niet vertrouwen.

In het voorafgaande voorbeeld zijn
de basale ToM-bouwstenen vrij een-
voudig te ontdekken: mensen hou-
den er beliefs en desires op na en
schrijven die ook aan anderen toe
(Searle, 1992). De verzamelterm
'beliefs' omvat fenomenen als
'gedachten', 'kennis', 'verwachtingen'
en 'opvattingen', terwijl de term
'desires' verwijst naar 'voorkeuren',
'wensen', 'begeerten', 'hoop' en gelijk-
soortige termen uit dit domein. Als
we weten dat iemand denkt (belief)
dat het gaat regenen en er eveneerts
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van op de hoogte zijn dat hij absoluut
niet nat wil (desire) worden, gaan we
er automatisch van uit dat hij zoveel
mogelijk zal vermijden om naar bui-
ten te gaan en dat hij zich zeker niet
lekker zal voelen als hij er onverhoopt
toch op uit moet. Omgekeerd menen
we, op grond van dezelfde veronder-
stelde samenhang de motieven voor
observeerbaar gedrag te kunnen ach-
terhalen: 'hij blijft natuurlijk binnen
omdat hij niet nat wil worden'. Beliefs
hebben altijd de pretentie een juiste
stand van zaken te weerspiegelen.
Maar het feit dat ze dat lang niet altijd
doen verandert niets aan hun functie.
Wie weet blijkt het helemaal niet te
gaan regenen. Maar zolang iemand
uitgaat van de gedachte dat het wél
gaat regenen moeten we zijn gedra-
gingen en gevoelens vanuit die con-
text bekeken worden.

2. Individuele verschillen in 'mind-
reading'

Onder volwassenen zijn belief-desire
redeneringen een universeel ver-
schijnsel. Sommige theoretici gaan er
van uit dat dit vermogen ook bij kin-
deren al in aanleg aanwezig is.
Natuurlijk valt er daarna nog heel
wat te leren, maar ook in aanleg zijn
er al duidelijke individuele verschil-
len waar te nemen. Door de bank
genomen zijn vrouwen bijvoorbeeld
veel betere 'mind readers' dan man-
nen (de Nederlandse term 'gedach-
tenlezer' verwijst geheel ten onrechte
uitsluitend naar de belief-compo-
nent!). Genetici zoeken de verklaring
voor dit verschijnsel bij het vrouwelij-
ke X-chromosoom. Dit chromosoom
heeft invloed op de werking van
twee belangrijke gedeelten in de her-
senen: de amygdala (een gedeelte

binnen de 'oude'
hersenen dat voor-
al met het herken-
nen van emoties te
maken heeft) en
het ventrale deel
van de prefron-
taalkwab (het ge-
deelte van de neo-
cortex dat men
ook wel met 'socia-
le hersenen' pleegt
aan te duiden).
Mannen hebben
slechts één X-chro-
mosoom, dat ze
onverander l i jk
van de moeder
krijgen. Een gene-
tische afwijking
van dit chromo-
soom kan bij hen
dan ook niet
gecompenseerd
worden. Natuur-
lijk kan je de supe-
rioriteit van vrou-
wen ook langs cul-
turele weg trachten
te verklaren: vrou-
wen nemen een
meer sociale positie
in binnen onze
samenleving en
hebben hun vermo-
gens vanuit die
functie beter ont-
wikkeld.
Ook dat lijkt een

zeer plausibele redenering. Maar het
is dan nog steeds de vraag is hoe die
rolverdeling tussen sexen oorspron-
kelijk ontstaan is. Misschien toch
door verschillen in aanleg?

Vrouwen zijn veel betere 'mind
readers' dan mannen.

Eveneens een genetische grondslag
heeft autisme. Men ziet het tegen-
woordig als een ontwikkelingsstoor-
nis die nagenoeg uitsluitend bij jonge-
tjes voorkomt. (Baron-Cohen & Ring,
1994. Naast een abnormale rigiditeit
en een behoefte aan bekende elemen-
ten wordt dit syndroom vooral
gekenmerkt door stoornissen in de
affectieve sfeer, in het leggen van con-
tacten ('autistic aloneness') en in
spraak en taal. Volgens de aanhangers
van een genetische visie wordt deze
hele constellatie van kenmerken ver-
oorzaakt door een fundamentele
'mindblindness'; een disfunctionele
ToM. Autistische kinderen zijn over
het algemeen inderdaad zeer slecht
in het waarnemen van emoties en
presteren zwak op ToM-taken (zie
onder). En het is zeker plausibel te
noemen dat een dergelijk onvermo-
gen enorme gevolgen in de sociale
sfeer heeft. Er wordt alleen nogal eens
vergeten dat de oorzaak-gevolg rela-
tie net zo goed andersom kan liggen
(Boucher, 1996). Auteurs, die willen
benadrukken dat belief-desire rede-
neringen een sterke leercomponent
hebben, wijzen erop dat een kind
voor die leerervaringen vooral afhan-
kelijk is van verbale communicatie
met zijn directe omgeving. Er zijn ook
wel aanwijzingen dat die aanname op
waarheid berust. Een goede taalvaar-
digheid en de aanwezigheid van iets
oudere broertjes of zusjes blijken bij-
voorbeeld allebei een positieve
invloed op de ToM-ontwikkeling uit
te oefenen (Jenkins & Astington,
1996). Het helpt kennelijk als je ande-
ren over mentale processen hoort pra-
ten; helemaal als die mensen in hun
ontwikkeling nog niet zo ver van je af
staan en je zelf in staat bent de juiste
vragen te stellen als je hen nog niet
volledig kunt volgen.
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3. 'Theory of mind'-onderzoek bij
dove kinderen

Vanuit een leer-theoretisch perspec-
tief wordt het interessant om naar de
ToM-ontwikkeling van dove kinde-
ren te gaan kijken. Voor zover er bij
deze kinderen sprake is van een gene-
tische component heeft die op geen
enkele manier te maken met het func-
tioneren van de bovengenoemde her-
senstructuren. Vooral binnen een
horende omgeving, wordt de com-
municatie van dove kinderen echter
Wel ernstig belemmerd. Blijven zij
daardoor ook duidelijk achter in hun
ToM-ontwikkeling? Als het antwoord
op deze vraag bevestigend is, zouden
we daarmee tevens een verklaring
hebben voor het frequent gesigna-
leerde verschijnsel dat dove kinderen
vaak problemen in de emotionele
sfeer vertonen (zie bv. Greenberg &
Kusché, 1993).

Blijven doven duidelijk achter in
hun 'Theory of Mind' ontwikke-

ling?

Steeds, Row en Dowker (1997) deden
onderzoek bij dove kinderen met een
vrij traditionele ToM-taak, waarin
met poppen het volgende 'false
belief-scenario werd uitgebeeld: het
ondeugende aapje Mickey haalt, zon-
der dat zijn vriendje Bertie de Beer
dat kan zien, stiekem Bertie's geliefde
Smarties uit het Smartie-doosje. In
plaats daarvan stopt hij het doosje vol
steentjes. Als Bertie terugkeert wor-
den er twee vragen aan de kinderen
gesteld. Hoe voelt Bertie zich als hij
het doosje ziet, voordat hij het open-
maakt? En, hoe voelt hij zich daarna?
De tweede vraag levert voor niemand
problemen op: Bertie is teleurgesteld.
Maar de eerste vraag beantwoorden
horende kinderen voor het zesde jaar
nog vaak met 'verdrietig' of 'teleurge-
steld'. Ze gaan van hun eigen kennis
uit en houden er geen rekening mee
dat Bertie niet van de verwisseling op
de hoogte is. Na een jaar of zes heb-
ben horende kinderen gewoonlijk
geen problemen meer met deze opga-
ve. Bij dove kinderen lijkt dit inzicht
niet zelden rond het negende jaar nog
problemen op te leveren.

Uit dit gegeven mogen we zeker niet

zonder meer consta-
teren dat de ToM-
ontwikkeling van
dove kinderen over
de hele linie ver-
traagd is. Steeds,
Row en Dowker
(1997) vroegen na-
melijk ook naar de
lemanie rtemaken methet
en emoties: 'Bertie
houdt van Smarties
en niet van dropjes.
Hoe voelt Bertie zich
als hij een Smar-
tie/dropje krijgt'?
De prestaties van
dove kinderen blij-
ven op deze vraag
niet achter bij de
prestaties van hun
horende leeftijdsge-
noten: ze lijken de
invloed van desires
dus heel goed te
kunnen inschatten.
Niet alle ToM-taken
wijzen dus in de
richting van een ach-
terstand. En, waar
achterstanden ge-
constateerd worden,
blijken ze ook niet bij
alle dove kinderen
even sterk.
In het onderzoek
van Steeds, Row en
Dowker wordt he-
laas niet vermeld of
het om dove kinderen met horende
ouders gaat of niet. Peterson en Siegel
(1995) toonden aan dat dit een niet
onbelangrijk gegeven is. Als één of
allebei de ouders zelf ook doof
waren, bleken de ToM-achterstanden
van hun kind veel minder drama-
tisch. Op zichzelf genomen wijst een
dergelijk verschil al op het belang van
culturele overdracht. Normaal
gesproken is de communicatie tussen
doven en horenden immers heel wat
moeizamer dan die tussen doven
onderling.

4. Spontane verwijzingen naar
mentale processen

Als we het belang van communicatie-
patronen willen aantonen ligt het
misschien ook wel meer voor de hand
de spontane uitingen van kinderen te
gaan kijken. Ook daar kunnen we

ToM-vaardigheden uit afleiden.
'Willen' is een werkwoord dat al heel
vroeg in het vocabulaire van jonge
kinderen opduikt en een expressie als
'ik denk' volgt niet veel later (Bartsch
& Wellman, 1995). Als ze eenmaal
echt in de gaten hebben dat deze
expressies naar mentale processen
verwijzen, mag je verwachten dat ze
dit soort termen ook zullen gebruiken
om gedragingen of emoties van ande-
ren te verklaren. Van deze benadering
hebben we in ons eigen onderzoek
gebruik gemaakt. In één van de
onderzoeken (zie noot 1) vergeleken
we het type verklaringen van 6- en
10-jarige dove kinderen met de uitin-
gen van hun horende leeftijdsgeno-
ten.

Dove kinderen vertonen nergens
een achterstand.
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Emoties komen in de literatuur over
dove kinderen veelvuldig als een pro-
blematisch domein naar voren. In eer-
ste instantie hebben we daarom de
verklaringen voor andermans gedrag
even laten liggen en ons op het gevoel
gericht. We legden de kinderen een
aantal situaties van het volgende type
voor (zie noot 2)': 'Dit verhaaltje gaat
over Linda. De vader en moeder van
Linda hadden tegen Linda gezegd dat
ze vandaag samen naar de dierentuin
zouden gaan. Maar nu zegt moeder
opeens dat het niet doorgaat en dat ze
thuis moeten blijven'. De vraag hoe
Linda zich dan voelt levert voor
zowel dove als horende kinderen
nauwelijks problemen op. De 'waar-
om'-vraag leek niet erg informatief.
De meeste kinderen beantwoorden
die vraag eenvoudigweg in termen
van de situatie: 'Omdat ze niet naar
de dierentuin mag'. Daarnaast zagen
we eigenlijk alleen maar het alterna-
tief: 'Omdat ze naar de dierentuin
wil". Aan het verschijnsel dat deze
desire-verwijzing voornamelijk bij
dove kinderen voorkwam hechtten
we aanvankelijk nog weinig belang.
Later zal echter duidelijk worden dat
we hier wel degelijk met een zeer
betekenisvol gegeven te maken heb-
ben. Juist omdat we in het experiment
van een aantal prototypische situaties
uitgaan, waardoor de kinderen bij dit
verhaaltje ook geen enkele moeite
hebben om in te zien dat Linda ver-
drietig of teleurgesteld zal zijn, acht-
ten de kinderen verdergaande verkla-
ringen overbodig. Als we meer spon-
tane verwijzingen naar 'beliefs' en
'desires' willen uitlokken, moet er dus
sprake zijn van een atypische emotio-
nele reactie. Daarom reageert de
proefleider op de emotiebenoeming
van het kind met: 'Ja dat lijkt mij ook.
Maar Linda voelt zich niet verdrietig
(of teleurgesteld, al naar gelang de
emotieaanduiding die het kind zelf
heeft ingebracht). Linda voelt zich
juist blij nu ze niet meer naar de die-
rentuin gaat en thuis blijft. Hoe zou
het komen dat Linda zich blij voelt?'
Nu achten de meeste kinderen een
nadere uitwerking wel degelijk nood-
zakelijk. Soms gebeurt dat door nieu-
we situationele elementen op te voe-
ren: 'Mamma is jarig en daarom gaan
ze thuis allemaal taartjes eten'. Uit
andere experimenten weten we dat
kinderen er normaal gezien al vrij
snel van uit gaan dat je moet werken

met de gegevens die je zijn aange-
reikt. Het morrelen aan de objectieve
situatie is vanuit die visie een 'over-
treding van de spelregels'. Als kinde-
ren een duidelijk onderscheid tussen
de objectieve buitenwereld en de sub-
jectieve binnenwereld maken, mag je
dus verwachten dat ze een voorkeur
zullen hebben voor verklaring in ter-
men van subjectieve beliefs en desi-
res: 'Linda houdt niet van de dieren-
tuin' of 'Linda gelooft dat ze dan mis-
schien wel televisie mag kijken'. Zoals
op grond van de ontwikkelingspsy-
chologische gegevens al op voorhand
verwacht mocht worden, vinden we
dat de 6-jarigen in hun bewoordingen
wat minder frequent naar mentale
processen verwijzen dan de 1 O-jari-
gen en dat het aantal belief-verwijzin-
gen verhoudingsgewijs achterblijft bij
het aantal desire-verwijzingen. Dove
kinderen vertoonden echter nergens
een achterstand! Bij de desire-verwij-
zingen zien we juist het tegendeel: zij
gebruiken die vaker dan hun horende
leeftijdsgenoten!

Voordat we trachten een verklaring
voor dit verschijnsel te formuleren
moeten er nog een paar belangrijke
kenmerken van de deelnemende kin-
deren vermeld worden. Hun intelli-
gentie was normaal. Hun doofheid
stamde reeds uit de pre-verbale fase
en ze hadden horende ouders. Dat
betekent dat we hun prestaties niet
kunnen 'verklaren' onder verwijzing
naar vroege verbale ervaringen.
Bovendien zal het gemis aan verbale
ervaringen zeker niet volledig onder-
vangen zijn door gebarentaal in de
huiselijke omgeving: dat zou een
vaardigheid vereisen, die men bij
horende ouders slechts hoogst zelden
aantreft. Daartegenover staat dat alle
kinderen al minimaal enkele jaren in
een doveninstituut verbleven. Binnen
deze setting zullen ze dus zeker een
flinke hoeveel communicatieve erva-
ring opgedaan hebben. Ondanks alle
inspanningen blijven die ervaringen,
zeker in kwantitatief opzicht, natuur-
lijk flink achter bij de enorme hoe-
veelheid verbale informatie die nor-
maal gezien over horende kinderen
wordt uitgestort.

Er is kennelijk niet zo gek veel cultu-
rele overdracht nodig om een ToM te
activeren. Dat kan als een aanwijzing
gezien worden voor de aanname dat

het basale interpretatieschema van
een ToM bij de mens al in aanleg
gegeven is. Het gegeven dat we al
van nature geneigd zouden zijn ande-
ren mentale processen toe te schrij-
ven, betekent natuurlijk geenszins dat
dit soort basale redeneringen zich
daarna niet meer verder zouden ont-
wikkelen. Binnen het kader van dit
onderzoek waren antwoorden met
een grotere complexiteit echter niet
echt noodzakelijk. Een enkele keer
verwezen kinderen naar de interactie
tussen beliefs en desires, maar ant-
woorden van het type 'zij denkt dat ik
denk' zijn in dit onderzoek niet aan
de orde. Met de leeftijd zal de com-
plexiteit van mentale redeneringen
ongetwijfeld toenemen. Dat soort ont-
wikkelingen zijn dan niet alleen het
gevolg zijn van een voortschrijdende
intellectuele ontwikkeling maar ook
van de sociaal-emotionele ervaringen
die het kind dan inmiddels heeft
opgedaan. In hoeverre de communi-
catieve handicap van dove kinderen
deze verdere ontwikkelingen alsnog
in negatieve zin beïnvloedt, is op dit
moment nog een open vraag.

5. De prioriteit van desires

Onze slotparagraaf willen we wijden
aan het interessante verschijnsel dat
de dove kinderen in ons onderzoek
zelfs nog meer naar desires verwezen
dan horende kinderen. Sommigen
wijzen erop dat desires ook via non-
verbale middelen goed communi-
ceerbaar zijn. Met gezichtsuitdruk-
kingen en gebaren kom je al een heel
eind. Dit zou heel goed kunnen ver-
klaren waarom dove kinderen geen
achterstanden op het punt van desi-
res vertonen. Maar waar komt hun
'voorsprong' vandaan? Ons inziens,
kan die paradoxaal genoeg als een
direct uitvloeisel van een falende
communicatie gezien worden. Zelfs
als we aannemen dat de dove kinde-
ren hun gedachten en gevoelens even
goed tot uitdrukking kunnen brengen
als horende kinderen, zal het gebruik
van de gebarentaal toch vaak proble-
men aan de kant van de ontvanger
opleveren. Om te bedenken wat er
dan gebeurt hoeft u alleen maar terug
te denken aan enkele van de momen-
ten waarop u er zelf niet in slaagde
uw overwegingen aan een ander dui-
delijk te maken. Als alle bewoordin-
gen blijken te falen bepaalt men zich
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uiteindelijk tot het zeer nadrukkelijk
formuleren van de eigen wens: 'Alles
goed en wel, maar ik wil (of ik wil
niet) ...', dat er nu dit of dat gebeurt.
Bij een falende communicatie vallen
we terug op de essentie. Het zijn onze
wensen die de ander tot actie aanzet-
ten. En een ander mag zich nimmer
kunnen beroepen op de uitspraak dat
hij of zij 'niet wist wat we wilden'.
Dove kinderen hebben veelvuldig te
maken met een zeer ongeduldige
communicatiepartner (Vaccari &
Marschark, 1997). Als je in zo'n situ-
atie eerst omstandig wilt uitleggen
waarop je desires gestoeld zijn, loop
je het risico dat de ander voortijdig
afhaakt. Door de praktijk wijs gewor-
den, onderkennen zij - beter nog dan
hun horende leeftijdsgenootjes! - de
prioriteit van desires.

Met het uiten van beliefs loop je ech-
ter altijd het gevaar dat je nu juist in
verdere discussie belandt. Op een uit-
spraak als 'Ik denk dat het mooi weer
wordt', volgt niet zelden een reactie,
waarin die aanname bestreden wordt:
'Nee hoor, de weerman zei vanoch-
tend '. Als de eerste uitspraak een
impliciete wens om naar buiten te
gaan behelsde, dan is die boodschap
in de verdere discussie verloren
gegaan. 'Ik wil naar buiten' is een
boodschap, waarover nauwelijks een
misvatting kan ontstaan. Maar
natuurlijk heeft zon eenzijdige bena-
drukking van het desire-aspect ook
een schaduwzijde. Zolang het niet
geheel duidelijk is waar een wens
vandaan komt, kunnen we niet altijd
inschatten of we met een gerechtvaar-
digde wens te doen hebben. Belief-
informatie kan ons er op attenderen
dat de ander niet hetzelfde uitgangs-
punt hanteert. Een wens die ons, van-
uit ons eigen standpunt, aanvankelijk
als ongerechtvaardigd of overdreven
voorkwam kan door aanvullende
belief-informatie wellicht op een bete-
re ontvangst rekenen. Belief-uitingen
bevorderen het onderling begrip
(Rieffe, 1998). Juist omdat dove kin-
deren zich veelal eenzijdig tot desire-
uitingen beperken, maken zij al gauw
een koppige of drammerige indruk.
Maar zijn ze daarmee ook koppiger of
drammeriger dan andere kinderen?
De diagnose 'gedragsproblematiek'
wordt bij dove kinderen relatief vaak
gesteld (Van Eldik, 1993). Het hier
gesignaleerde fenomeen heeft daar

wellicht wel degelijk iets mee te
maken.
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Voetnoten:
n
Dit onderzoek werd uitgevoerd door C. Rieffe, M.
Meerum Terwogt & E. Martens (Vakgroep kinder- &
Jeugdpsychologie, Vrije Universiteit te Amsterdam)
i.s.m. C. Smit (Christelijk Instituut voor Doven
"Effatha" te Voorburg.) Het volledige verslag van dit
onderzoek is onder de titel "De 'theory of mind van
dove kinderen: De prioriteit van desires" ter publica-
tie aangeboden bij Pedagogische Studieën.

2)

Het onderwijs aan de dove kinderen richt zich op lip-
lezen én gebarentaal. In het experiment werden daar-
om ook beide mogelijkheden geboden: de proefleid-
ster vertaalde de door haar uitgesproken tekst simul-
taan in gebarentaal. Bovendien sprak ze de antwoor-
den van de kinderen steeds hardop uit, zodat die een
eventuele misperceptie nog zouden kunnen corrige-
ren. Aan de hand van een videoregistratie en de ver-
batim genoteerde teksten, werd daarna nog een con-
trole door een dove volwassene uitgevoerd. Van
mogelijke misvertalingen bleek nergens sprake te zijn
geweest.
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Hulpverlening aan dove jongeren
met gedragsproblemen
Methodiek hantering op de behandelgroepen H.D. Guyot

A. Pranger

Samenvatting

Dit artikel is een beschrijving van de praktijk van het omgaan met dove jon-

geren met gedragsproblemen. Binnen het instituut Guyot wordt gebruik

gemaakt van operante leerprincipes bij het veranderen van probleemge-

drag. Na de uitleg over het Model Planmatig Werken aan Gedrag (MPWG)

van het Pedagogisch Instituut in Rotterdam, wordt geschetst hoe in de dage-

lijkse praktijk van Guyot gedragsveranderingen bij dove jongeren tot stand

worden gebracht. Onder andere wordt aandacht besteed aan de randvoor-

waarden, waaraan de opvang van deze jongeren moet voldoen.

1 . Inleiding

In augustus 1997 zijn we binnen ons
instituut H.D. Guyot gestart met een
specifieke vorm van begeleiding voor
jongeren met gedragsproblemen. De
reden hiervoor was dat steeds meer
jongeren vastliepen in de reguliere
leefgroepen op het internaat in ver-
band met hun gedrag. Daarom heb-
ben we gekozen voor het opzetten
van twee behandelgroepen waarin
een specifiek opvoedingsklimaat
wordt gehanteerd ten behoeve van
het reguleren van gedragsproblemen.
Binnen dit opvoedingsklimaat wordt
optimaal gebruik gemaakt van de
deskundigheid van de groepsleiding.
We hebben gekozen voor een metho-
diek die nauw aansluit bij de princi-
pes uit de leertheorie en gedragsthe-
rapie. Belonen van gewenst gedrag
staat hierbij centraal.
In de loop van 1997 is de groepslei-
ding voor deze nieuwe groep gefor-
meerd en medio augustus van dat
jaar zijn de twee groepen van start
gegaan. Een belangrijk onderdeel
voor het laten slagen van dit project
was een intensieve scholing van de
groepsleiding in het werken met de
gekozen methodiek. Een deel van de

scholing is intern georganiseerd door
een orthopedagoog van het instituut
Guyot, mw. drs. A. Slot. Een ander
deel van de scholing hebben we uit-
besteed aan het PAO in Leiden, die de
groepsleiding heeft getraind in het
hanteren van en omgaan met ver-
schillende gedragstherapeutische
principes en modellen.

Probleemgedrag is aangeleerd

2. Wat is onze doelgroep?

De behandelgroepen worden
gevormd door auditief- gehandicapte
kinderen van 5 tot ongeveer 18 jaar.
Zij behoeven een verdergaande zorg
met betrekking tot hun sociaal-emo-
tionele ontwikkeling dan binnen de
reguliere leefgroepen van de intra-
murale zorg geboden kan worden. De
indicatiecriteria voor opname zijn als
volgt:
• Het kind is auditief gehandicapt
• Het kind is in de leeftijd vanaf

ongeveer 5 jaar tot 18 jaar
• Het intelligentieniveau van het

kind is tenminste op MLK-niveau
• Er is sprake van een dusdanige

sociaal-emotionele problema tiek,

dat het functioneren in de leef-,
school- en thuisomgeving ernstig
bemoeilijkt wordt. Dit uit zich in
de volgende vaardigheidstekor-
ten:
-Het kind heeft moeite met het
aangaan en onderhouden van
relaties
-Het kind heeft moeite om met
regels en structuur om te gaan
-Het kind heeft moeite om met
autoriteit/gezag van volwasse-
nen om te gaan
-Het kind heeft moeite om te gaan
met zijn eigen agressiviteit
-Het kind heeft moeite om gevoe-
lens op een positieve manier te
uiten.

3. Methodiek

Op de behandelgroepen wordt
methodisch gewerkt uitgaande van
leertheoretische principes en het
sociale competentiemodel. De uit-
gangspunten in de leertheorie zijn:

• Alle gedrag, ook probleemge-
drag, is aangeleerd

• Gedrag, ook probleemgedrag,
heeft een functie (gehad)

• De omgeving speelt een rol bij
het leren van (probleem)gedrag.

Het operante leerprincipe veronderstelt,
dat gedrag frequenter voorkomt wan-
neer het positieve gevolgen heeft. Het
belonen van gewenst gedrag staat in
de methodiek centraal. Dit gebeurt
door het kind of de jongere zoveel
mogelijk positieve feedback te geven.
Eveneens werken we met zogenaam-
de 'scorekaarten' waarop vijf items
staan waarop het kind kan scoren.
Het kind kan geld verdienen als hij
dat doet wat er voor die week op de
'scorekaart' staat.

De doelstelling van de methode is het
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Het probleem ligt soms in de
omgeving

vergroten van de sociale competentie
van het kind of de jongere met pro-
bleemgedrag (sociaal competentie
model). Onder sociale competentie
verstaan we de mate waarin iemands
gedrag tijdens taken, die deel uit
maken van het alledaagse leven, als
adequaat kan worden beoordeeld.
Men is competent als er een even-
wicht of balans bestaat tussen de
taken die uitgevoerd moeten worden
en de vaardigheden die men heeft om
deze taken te volbrengen. Dit wordt
ook wel het taakvaardigheidsmodel
genoemd.

taken vaardigheden

Ta a k - v a a r d i g h e i d s m o d e l

Als de balans in evenwicht is, is er
sprake van voldoende competentie.
De jongere bijvoorbeeld heeft vaar-
digheden genoeg om zijn taken uit te
voeren en de taken waarvoor hij
gesteld wordt zijn niet te zwaar voor
hem. Vaak ziet men bij jongeren met
gedragsproblemen dat dit niet het
geval is. 'Eenvoudige' taken zoals het
opruimen van de eigen kamer veroor-
zaken bij deze jongeren grote proble-
men. Na de analyse van de oorzaken
van dit probleem ziet men dat deze
jongeren vaardigheden missen die als
'vanzelfsprekend' worden ervaren bij
leeftijdgenoten. Daardoor is de balans
van taken en vaardigheden niet lan-
ger in evenwicht, wat de oorzaak is
dat deze kinderen problemen krijgen
met hun omgeving.
'Waarom ruim je je kamer niet op, ik
heb dat al drie keer gevraagd?', hoor
je een ouder of verzorger vragen aan
zo'n jongere. De jongere kan de vraag

niet goed interpreteren. Het is voor
hem niet duidelijk genoeg wat er nu
precies van hem verwacht wordt.
Kijkend naar de balans kan men con-
cluderen dat of de taak te zwaar is of
het kind de vaardigheden niet heeft
om de taak uit te voeren.

Wat kun je doen om de balans weer in
evenwicht te krijgen? In het voor-
beeld van het opruimen van de kamer
zou de taak verduidelijkt kunnen
worden: je start het veranderingspro-
ces aan de taak-zijde. Bijvoorbeeld:
'Doe de kleren die op de grond liggen
in de wasmand als ze gewassen moe-
ten worden. Anders leg je ze opge-
vouwen in je kast' of een ander voor-
beeld: 'Als je opstaat doe je de gordij-
nen en het raam open'. Dit zijn nog
maar twee taken die voor de jongere
waarschijnlijk te begrijpen zijn.
Natuurlijk is de kamer nog lang niet
zo netjes als wij dat zouden willen,
maar de eerste stappen op weg daar-
naar toe zijn gezet. Als de jongere de
opdracht uitvoert wordt hij beloond.
In de behandelgroepen vormen deze
'kleine' stappen de items die op de
'scorekaart' staan. Gaat dit een week
goed dan kan de taak verzwaard wor-
den door er andere items aan toe te
voegen, (bijvoorbeeld het papier in de
prullenmand gooien dat nu nog op je
bureau ligt etc.)

Als we verder kijken naar het pro-
bleemgedrag van deze kinderen, dan
is dat vaak heel divers. De vraag is
vaak wat nu specifiek het probleem-
gedrag is. Daarna pas kan de vraag
gesteld worden hoe we het probleem-
gedrag kunnen aanpakken. Binnen de
behandelgroepen werken we onder
andere met een model dat ontwikkeld
is door het P.I. (Pedologisch Instituut)
Rotterdam. Dit model heet: Model
Planmatig Werken aan Gedrag.
(MPWG)
• In dit model volg je vijf fases:
• problemen signaleren (1),
• problemen analyseren(2),
• oplossing voorbereiden(3),
• oplossing toepassen(4) en
• evalueren(5).
In fase I ga je gegevens verzamelen
en gegevens weergeven. In fase 2 ga
je bespreken op welk niveau het pro-
bleem zich afspeelt. Er wordt uitge-
gaan van drie niveaus: individueel
(kind), het groepsniveau en het
groepsleidersniveau. Het bestuderen

van het probleem op de verschillende
niveaus is een belangrijke stap bij het
analyseren van het totale probleem,
want hoe vaak denkt men niet dat het
kind alleen voor problemen zorgt, ter-
wijl men vergeet dat het probleem
soms ook in de groep of aan de
manier waarop een groepsleider het
kind benadert, kan liggen. Dit proces
vergt van de groepsleiding een
behoorlijke zelfreflectie. Als men een
probleem van een kind aankaart,
heeft dit consequenties voor het eigen
gedrag.

4. De gedragsinstructie:

Het model MPGW is zeer uitgebreid
en er komen verschillende gedrags-
therapeutische principes in voor. Eén
daarvan wil ik hier uitlichten: de
gedragsinstructie. De gedragsinstruc-
tie is een middel om een jongere
nieuw gedrag aan te leren. Een
gedragsinstructie bestaat uit het uit-
leggen welk gedrag je niet wilt zien
en welk gedrag je wel wilt zien. Dit

Probleemgedrag heeft een functie

doe je volgens vaste stappen. Het is
belangrijk de gedragsinstructie te
geven in een neutrale situatie, dus
nooit tijdens een conflictsituatie of op
het moment dat de jongere in de fout
gaat. De jongere is in zo'n situatie
meestal niet in staat om te luisteren en
te leren.

1. Maak oogcontact door het kind te
benaderen in zijn/haar blikveld,
door op de grond te stampen of
op de schouder te tikken.

2. Begin met een inleidende opmer-
king, bijvoorbeeld: 'Jan, goed dat
je er bent'. Geef aan dat er feed
back komt: 'Let op, ik wil je iets
leren'

3. Benoem het ongewenste gedrag
Maak duidelijk dat het ongewens-
te gedrag niet juist is.

4. Geef duidelijk aan wat het
gewenste gedrag is.

5. Geef een 'omdat': Leg zo concreet
mogelijk uit waarom het 'nieuwe'
gedrag beter is.

6. Vraag of het kind het begrepen
heeft.

7. Klaar.
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Een voorbeeld:
Marjan heeft in een boze bui de agen-
da van Peter kapot gescheurd. Ze
loopt daarna boos weg en komt er
niet op terug bij Peter. Maar het zit
haar niet lekker; ze loopt onrustig
heen en weer door de groep. De
groepsleider vindt dat hier een
gedragsinstructie op zijn plaats is.
Rolf (groepsleider) tikt Marjan op
haar schouder om aandacht te vragen
(1).
Rolf: 'Goed dat je kijkt. Let op, ik wil
je iets leren' (2)
'Het gaat over wat er een half uur
geleden gebeurde. Jij was erg boos op
Peter en hebt toen zijn agenda kapot
gescheurd. Je doet nu of er niets
gebeurd is' (3)
'Ik vind dat niet goed' (4)
'Ik wil graag dat je Peter je excuses
aanbiedt' (5)
'Omdat als je je excuses aanbiedt en
zegt dat je een nieuwe agenda koopt
voor hem dan kunnen jullie daarna
weer gewoon met elkaar omgaan.' (6)
'Begrijp je wat ik bedoel?' (7)
'Klaar' (met een vriendelijke
gezichtsuitdrukking)(8)

Mocht de jongere dit niet begrijpen
dan kan men nog drie stappen toe-
voegen. Men vraagt dan of de jongere
de vaardigheid/taak na wil doen.
Marjan oefent dan met de groepslei-
ding hoe ze het moet zeggen. Marjan:
'Sorry dat ik je agenda heb kapot
gescheurd, ik was boos, ik zal een
nieuwe voor je kopen'. Geef de jonge-
re steeds feedback: 'Heel goed hoe je

dit doet. Ik vond vooral goed dat je
me aankeek en sorry zei. Het was pre-
cies goed'. Eindig ook hierbij met
'klaar'. (Als men deze laatste stappen
toevoegt dan spreekt men van een
leeroefening.)
Het is voor de jongere belangrijk om
te weten dat de gedragsinstructie
klaar is. Alles wat daarna gezegd
wordt is dan niet meer van toepas-
sing op de gedragsinstructie, dit om
verwarring te voorkomen.

5. Dove jongeren hebben veel aan
een 'omdat'

In de gedragsinstructie is een 'omdat'
een cruciaal onderdeel. Met het
gebruik van een 'omdat' kom je min-
der stellend over en daardoor toon je
meer respect. Maar een 'omdat' is ook
nodig om informatie te verschaffen
aan de jongere over het waarom van
het te veranderen gedrag. Het ver-
sterkt daardoor het leerproces. Bij
dove jongeren is er nog een extra
argument om van een 'omdat'
gebruik te maken.
Het valt te verwachten dat opvoeders
van dove jongeren in mindere mate
gebruik hebben gemaakt van
'omdats'. De horende ouder, die niet
goed met het dove kind kan commu-
niceren beperkt zich vaak tot de
hoofdzaken. Een uitleg wordt dan

Met 'omdat' geef je de nodige
informatie

nogal eens vergeten of men vindt het
te moeilijk om die uitleg in gebaren-
taal over te brengen. Dove jongeren
hebben vaak het gevoel dat ze niet
alle informatie krijgen die ze nodig
hebben om hun gedrag te bepalen.
Soms worden doven 'nieuwsgierig' of
zelfs 'achterdochtig' genoemd (!)•
Degene die dat zegt kan zich waar-
schijnlijk niet voorstellen hoe moeilijk
het is om voortdurend het gevoel te
hebben dat je onvoldoende informa-
tie hebt.
Beperk het geven van een 'omdat' niet
tot de gelegenheden waarbij de jon-
gere iets fout doet of iets nalaat. Geef
de 'omdat' ook wanneer je positieve
feedback geeft. Of als je iets alledaags
vraagt of opmerkt of wanneer je iets
over jezelf wilt toelichten.

6. Voorwaarden om methodisch te
kunnen werken

Als men start met deze wijze van
werken dan dienen er randvoorwaar-
den geschapen te worden binnen de
setting waarin de kinderen behan-
deld worden. Doet men dit niet dan is
een goede en succesvolle behandeling
niet mogelijk.

Ouders kunnen ook oefenen

Allereerst moet er sprake zijn van een
rijke dagelijkse routine: de dagelijkse
gang van zaken moet de kinderen
voor taken stellen waarin ze vaardig-
heden kunnen leren en oefenen.
Kinderen moeten de kans hebben
hun mogelijkheden te ontplooien. De
kinderen moet structuur aangeboden
worden, wat echter niet hetzelfde is
als streng zijn. De dag- en weekinde-
ling dienen overzichtelijk gemaakt te
worden: wat gebeurt waar en wan-
neer. Dit is nodig omdat veel kinde-
ren met gedragsproblemen regelma-
tig het overzicht over hun bezigheden
verliezen. 'Wat ga je doen vandaag en
wanneer?' is een eenvoudige vraag
die de kinderen al een eind op weg
kan helpen. De inrichting van het
huis dient overzichtelijk gemaakt te
worden, niet te veel prullaria die er
niet toe doen in de groepen, ruimte
zodat ze zich vrij kunnen bewegen.
De groepsleiding zal regelmatig
gesprekken met de kinderen dienen
te voeren om hen te helpen dit over-
zicht te krijgen. Verder zal de groeps-
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leiding andere zaken met de kinderen
bespreken: de scorekaarten, wat gaat
goed, wat moet je nog leren. Maar
ook wordt er besproken hoe het thuis
en op school verloopt en wat er deze
week van het kind verwacht wordt,
wat er geoefend wordt en waar de lei-
ding op zal letten.
Een ander aspect is dat groeps- en
schoolklimaat nauw op elkaar afge-
stemd dienen te worden. Binnen
Guyot hebben we elke maandag een
behandeloverleg waar niet alleen de
groepsleiding aanwezig is maar ook
de mentoren van school. Dit doen we
om gezamenlijk te kijken op welke
punten het kind ondersteuning nodig
heeft. Een voordeel van dit overleg is
dat een kind niet op twee plekken
tegelijk bezig is om iets te leren. Dit
maakt het voor het kind duidelijker
en overzichtelijker waar hij wat moet
leren. Ook op school wordt gewerkt
met scorekaarten.
In principe zijn de kinderen in het
weekend en de schoolvakanties thuis.
Dit betekent dat de ouders de moge-
lijkheid aangeboden moet worden bij
situaties thuis die conflicten opleve-
ren en bij opvoedingsproblemen het
gedragsveranderingmodel toe te pas-
sen. Hierin ligt een zware taak voor
het maatschappelijk werk. Het gevolg
kan zijn dat het kind ook thuis
gemakkelijker kan functioneren en
het gezin beter met moeilijke situaties
kan omgaan. Ouders kunnen op
Guyot ook meedraaien in de groep
(meestal een middag of avond) waar-
in men kan kijken hoe de groepslei-
ding met hun kind omgaat. Daar kan
men gaan oefenen onder begeleiding
van de groepsleiding met specifieke
opdrachten.

7. Volgdiagnostiek

Om goed methodisch te kunnen wer-
ken is volgdiagnostiek nodig (CBCL,
SOCVAR'). Dit betekent dat de jonge-
re wordt gevolgd in zijn ontwikkeling
met behulp van vragenlijsten die om
de drie en zes maanden worden inge-
vuld door ouders, groepsleiding en
leerkrachten. Door middel van deze
lijsten kunnen we dan nagaan of er
vooruitgang zit in de ontwikkeling
van het gedrag van het kind. Soms
heeft het kind thuis heel andere pro-

Belonen staat centraal

blemen dan op
school of het inter-
naat. De ingevulde
vragenlijsten bie-
den de mogelijk-
heid gezamenlijk te
kijken hoe hieraan
te werken.

8. Wat vraagt dit
van groepslei-
ding?

Dit alles vraagt
nogal wat van de
groepsleiding die
op de behand el-
groepen werkt. Er
wordt een profes-
sionele beroepshouding gevraagd
waarin de uitvoering van de metho-
diek centraal staat. Men zal oog moe-
ten hebben voor positieve gedragin-
gen van de kinderen, hoe minimaal
die ook voorkomen op een dag. Men
zal goed in een team moeten kunnen
functioneren want het werken met
kinderen met gedragsproblemen kan
bij tijd en wijle behoorlijk wat irritatie
en agressie veroorzaken en dan zal
men de (professionele) steun van de
collega's hard nodig hebben. Er zal te
allen tijde bereidheid moeten zijn
voor intensief overleg met de ouders.
Ouders hebben na eenmaal kennis te
hebben gemaakt met de methodiek
genoeg ideeën hoe het gedrag thuis
anders aan te pakken is. Respect voor
de ouders staat hierbij vanzelfspre-
kend centraal. Wil men het kind op
weg helpen dan staan ook geduld, het
vermogen tot relativeren en humor
centraal!
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gels, zelfexpressie, assertiviteit, rekening houden met
anderen, communicatie en zelfbepaling. Aan de hand
van deze scores kan een verslag gemaakt worden
door de mentor)

Albert Pranger is werkzaam als
teamleider op de behandel- en
observatiegroepen van het
Koninklijk Instituut voor Doven
H.D. Guyot (050-5343941).
E-mail: guyot@guyot.nl
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Spel, een hulpaanbod aan jonge
kinderen met gedragsproblemen

Mw. K.R. Wanningen

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop het spel van kinderen met

gedragsproblemen begeleid kan worden. Verbetering van het spel levert

vaak reductie van gedragsproblemen op. Spel biedt aan jonge kinderen de

mogelijkheid om situaties, emoties en begrippen te verwerken en zich eigen

te maken. Het is als het ware de 'taal' van de kinderen. Door ze in deze

'taal' tegemoet te treden en te ondersteunen voelen kinderen zich begrepen

en geaccepteerd.

De wijze waarop dit tot stand kan komen staat centraal. Het spelverhaal van

Mohammed is een concrete uitwerking ervan.

1. Inleiding

Spel is een zeer vanzelfsprekende
activiteit van alle jonge kinderen.
Spelende kinderen hebben zichtbaar
plezier, zijn bezig en betrokken bij
het spel. Het is een afwisselene! bezig
zijn tussen oude, bekende activiteiten
en nieuw toegevoegde elementen. Als
je kijkt naar spelende kinderen zie je
plezier, dynamiek, betrokkenheid,
spanning.
Er zijn kinderen bij wie je geen ple-
zier ziet, maar boosheid, angst, onbe-
grip of agressiviteit naar anderen.
Ook zijn er kinderen die passief toe-
kijken en slechts met veel stimulans
even tot spel komen. Dan zijn er kin-
deren die ogenschijnlijk heel veel ple-
zier hebben, maar die vluchtig van de
ene hoek naar de andere fladderen, je
ziet ook kinderen die druk en chao-
tisch spelen. Deze kinderen komen
niet voldoende tot spel, hetgeen uit-
eindelijk een remmende en negatieve
invloed heeft op hun totale ontwikke-
ling.
Kinderen hebben het spel nodig om
allerlei vaardigheden en inzichten te
verwerven. Het spel heeft invloed op
de spraak-taalontwikkeling, de sen-
somotorische ontwikkeling, de cogni-

tieve ontwikkeling, de sociale en
emotionele ontwikkeling en de per-
soonlijkheidsontwikkeling. Kortom,
de volle breedte van de ontwikkeling
van jonge kinderen wordt er door
beïnvloed. Kinderen die niet voldoen-
de tot spel komen, hebben hulp nodig
om zich weer competent en
autonoom te voelen en positief in
relaties met andere kinderen te kun-
nen treden. Het spel begeleiden kan
een wijze van hulp zijn aan deze kin-
deren.
Spelbegeleiding kan zich richten op
twee te onderscheiden doelen.
Kinderen komen soms niet tot spel
omdat ze onvoldoende spelvaardig-
heden bezitten, te weinig exploratie-
drang hebben. Deze kinderen hebben
baat bij een spelbegeleiding die zich
richt op een kwalitatieve verbetering
van het spel. Anderen vertonen veel
problemen in het samenspelen met
andere kinderen. Het ontbreekt hen
niet aan spelideeën maar aan vaardig-
heden om het spel met anderen te
spelen. In beiden gevallen grijpt een
volwassen persoon in in het spel van
de kinderen om meer invulling, uit-
breiding, spelplezier of meer spelmo-
gelijkheden aan te bieden.

2. Observeren

Om tot een goed spelhandelingsplan
te komen wordt eerst op systemati-
sche wijze het spel van de kinderen
geobserveerd. De observatie richt
zich op de spelkwaliteit, de spelge-
richtheid, het sociaal-emotionele spel
en de reacties van het kind op sociale
spelsituaties.
• de spelkwaliteit, de wijze waarop

het spel wordt uitgevoerd: experi-
menterend, verkennend of herha-
lend;

• de inhoud van het spel: bijvoor-
beeld verschillende rollen in de
poppenhoek, details als torens en
ramen in een bouwwerk;

• het repertoire, hiermee wordt de
diversiteit van spelinvulling
bedoeld;

• de spelvariatie.
Bij de observatie van spelgerichtheid
wordt gelet op tijdsduur en betrok-
kenheid van het kind op het spel. Zo
blijken dove peuters en kleuters meer
tijd nodig te hebben om tot spel te
komen. Verder zijn ze snel afgeleid
van het spelen omdat ze regelmatig
opkijken vanuit een contactbehoefte
met de omgeving. (Brands en Knoors)
De observatie van sociaal-emotioneel
spel richt zich op de omgang van het
kind met de andere kinderen:
• het alleen spelen;
• het naast elkaar spelen;
• samenspel;
• het uitlokken van conflicten;
• het volgen van de andere kinde-

ren.
Ook wordt er op zakelijk, danwei op
doorleefd spel gelet. Hiermee bedoel
ik de wijze waarop het kind zijn
betrokkenheid bij het spel vormgeeft.
Brands en Knoors geven in hun arti-
kel over het spel van dove kinderen
duidelijk aan dat het symbolische
spel van dove kleuters en peuters
duidelijk in ontwikkeling achterblijft
en extra aandacht behoeft. Immers in
deze spelvorm verwerken de kinde-
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ren veel begrippen die te maken heb-
ben met de wereld om hen heen.
Bij de observatie hoe het kind in com-
municatie en interactie treedt met de
andere kinderen wordt gelet op de
reacties van het kind op de taal en de
non-verbale communicatie: richt het
zich uit zichzelf tot de anderen, is het
reactief of negerend.

De leerkracht volgt het betreffende
kind gedurende enkele weken in zijn
spel. Daarnaast worden er achter-
grondgegevens verzameld om een
totaalbeeld te kunnen vormen. Aan
de hand van alle verzamelde gege-
vens maakt de leerkracht, eventueel
samen met de intern begeleider, een
spelplan voor een kind of een groepje
kinderen. De doelstelling van het
spelplan kan liggen binnen de spel-
kwaliteit, spelgerichtheid, het sociaal-
emotioneel spel en/of de wijze van
communiceren.

3. Spelhandelingsplan

Op de hierboven beschreven wijze
komt de leerkracht tot een klassikale
groepsaanpak of tot een individueel
spelhandelingsplan, welke zij twee
maal per week uitvoert met het kind.
De leerkracht of de klassenassistent
speelt ongeveer vijftien minuten met
het betreffende kind via een voorbe-
reide en uitgewerkte spelsituatie.
Voorbeelden van doelen om aan te
werken zijn:
• Spelkwaliteit: uitbreiden van

spelrepertoire; uitbreiden van
spelinhoud; vergroten /verklei-
nen van de speelruimte.

• Spelgerichtheid: verbeteren van
de spelbetrokkenheid; verhogen
van de totale speeltijd.

• Sociaal-emotioneel spel: stimule-
ren van doorleefd spel; verbete-
ren van samenspel.

• Communicatie: stimuleren van
het initiatief nemen tot spreken;
stimuleren in het reageren op taal.

Wel wordt een bepaalde hiërarchie in
het stellen van de doelen binnen de
vier categorieën gehanteerd. Zo gaan
de spelkwaliteitsdoelen altijd boven
die van het sociaal-emotioneel spel.
Immers, indien de spelkwaliteit
onvoldoende is, kan het kind niet
goed spelen met andere kinderen.
Het voelt zich incompetent naar de
andere kinderen en reageert vaak met
gedragsproblemen als agressie, pes-

ten en plagen. Hierdoor lijkt het pro-
bleem zich voor te doen in het soci-
aal-emotioneel spel. Goede observa-
tie leert ons vaak dat de kwaliteit van
het spel zwak is. Er zal eerst een
goede basis gelegd moeten worden,
alvorens we het kind gaan ondersteu-
nen in adequater samenspel met
andere kinderen.

Na een vastgestelde periode evalu-
eren leerkracht en intern begeleider
het spelhandelingsplan en de ont-
wikkeling van het kind of het groepje.
Samen bespreken ze eventuele moei-
lijkheden en stellen ze het plan bij. Ze
kijken of ze het beoogde doel bereikt
hebben en of het nodig is om een
nieuw doel vast te stellen. Hierna
volgt een nieuwe periode met spelbe-
geleiding. Indien het niet meer nodig
is observeert de leerkracht nog een
tijdje. Bij klassikale spelbegeleiding is
het verstandig om het aanbod van
spelsituaties in het jaarplan op te
nemen. Dit garandeert continuïteit.
De vorm van de spelbegeleiding
wordt bepaald door de doelen die
zijn gesteld evenals de keuze van de
spelsituaties, de keuzes van kindcom-
binaties en de keuze van de begelei-
dingstechniek. Een voorbeeld: een
kind dat nog graag alleen speelt en
niet goed kan bouwen, krijgt het vol-
gende begeleidingsaanbod: eenvou-
dige bouwopdrachten, alleen of naast
een ander kind (maar zeker niet
gericht op samenbouwen), met veel
steun, hulp en complimenten van de
begeleider.
Een ander voorbeeld: een kind dat
veel conflicten veroorzaakt in de pop-
penhoek: de leerkracht vormt een
groepje kinderen waarmee het kind
graag wil spelen. Met deze kinderen
en het betrokken kind wordt een
thema afgesproken. De leerkracht
speelt mee: zij modelt, geeft alterna-
tieve gedragingen aan en denkt hard-
op mee als er problemen en conflicten
ontstaan. De leerkracht zit vooral
dicht bij de kleine ruziemaker en
zorgt daarbij, naast model te zijn, de
gedachten en gevoelens van de ande-
re kinderen, het ruziemakertje en
zichzelf te verwoorden. De leerkracht
zet als medespeler ook alternatieven
op een rijtje voor de kinderen, om

Kinderen hebben spel nodig om
allerlei vaardigheden en inzichten

te verwerven

waar nodig tot een oplossing te
komen, maar bepaalt alleen in extre-
me gevallen het spelverloop.
De leerkracht bepaalt de inhoud van
de spelbegeleiding. Om het spel goed
te begeleiden beschikt de leerkracht
over diverse begeleidingstechnieken,
zoals het verwoorden, het model-zijn,
stimuleren en aanmoedigen, structu-
reren en ordenen. Vooral het ver-
woorden van handelingen en
gespeelde emoties zijn van groot
belang om het kind inzicht te geven
in de spelsituaties en daarmee ook in
dagelijkse leefsituaties. Jonge kinde-
ren met gedragsproblemen hebben
veel baat bij deze vorm van hulp, het
sluit heel dicht aan bij de belevings-
wereld van de kinderen. Er kan reke-
ning gehouden worden met de eigen-
heid van het kind en het kind krijgt
binnen de spelbegeleiding veel com-
petentiegevoelens, de relatie met de
leerkracht verbetert vaak aanzienlijk,
ze hebben meer spelplezier. Hierdoor
ontstaat bij het kind de behoefte om
deze gevoelens te handhaven, ook in
andere, niet begeleide situaties ver-
toont het vaak beter spel, gedragspro-
blemen nemen hierdoor af.
Geleidelijk aan verkrijgt het kind zijn
automie weer terug.

4.1 Het spelverhaal van Moham-
med

Mohammed is een horende jongen
van 6.1 jaar en zit in groep 2, voor de
tweede maal. Hij heeft moeite met de
verwerving van taal. Het is een klein
jongetje met uitdagend gedrag. De
contacten met de andere kinderen
verlopen moeizaam. Soms lijkt hij
verlegen en klein, soms stoer, druk,
brutaal. Volgens de leerkracht be-
schikt Mohammed over spelmogelijk-
heden. De observatie vond geduren-
de vier weken plaats in verschillende
spelhoeken.
• Spelkwaliteit in de poppenhoek:

Afhankelijk van zijn stemming
kan Mohammed korte, vluchtige
thema's laten zien of hij vervalt
in chaos en druk gedrag. Zo
speelt hij volledig in zichzelf een
eenvoudig thema als eten koken,
maar kan hij ook ineens een stoer,
druk spel met een ander gaan
spelen. Tijdens dit drukke spel
verliest hij grenzen en afspraken
uit het oog. Hij kan heel ordelijk
en geconcentreerd spel laten zien
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met een zwakke inhoud en vorm
geving. Rommelen en echt spel
wisselen elkaar af. In zijn spel is
hij aan het experimenteren met
zijn zelfbeeld: zoekt stoere kle-
ding, bevestiging van anderen,
bekijkt zichzelf in de spiegel.
Spelkwaliteit in de bouwhoek:
Ook in de bouwhoek laat
Mohammed zeer eenvoudig spel
zien. Hij rijdt met een autootje
van de één naar de ander of
bouwt heel eenvoudig iets na van
een klasgenootje. Al snel heeft hij
geen spelidee meer en verliest hij
de betrokkenheid en het spelple-
zier.
Spelgerichtheid:
Mohammed kan in de poppen
hoek temidden van anderen
geconcentreerd bezig zijn. Als hij
mee wil doen met de anderen
wordt hij druk en chaotisch. In de
bouwhoek kan hij niet lang ach-
tereen bezig zijn. Hij is snel afge-
leid, zijn aandacht is vluchtig.
Sociaal-emotioneel spel:
Mohammed speelt korte spelsitu-
aties op een heel jong, eenvoudig
niveau. Inbreng van anderen
zorgt ervoor dat hij zijn eigen spel
niet verder uitbouwt. Vluchtig
gedrag en afleidbaarheid maske-
ren zijn onzekerheid en zijn
behoefte om enerzijds klein en
anderzijds groot en stoer te willen
zijn. Dit weerhoudt hem van ver-
diept en betrokken spel. Hij staat
open voor initiatieven van ande-
ren, maar kan dit niet goed vorm
geven. Stoer, groot gedrag, uitda-
gend zijn en vlakke en vluchtige
invulling van het spel. Dat geeft
hem het gevoel er bij te horen, ter-
wijl er een veel kleiner jongetje
achter dit gedrag lijkt schuil te
gaan. Eén en ander bezorgt hem
veel problemen met de andere
kinderen: per ongeluk vernielen,
per ongeluk inbreuk plegen op,
niet luisteren of goed kijken. Ér is
vluchtig contact met de andere
kinderen en de leerkracht.
We komen tot de conclusie dat
Mohammed niet op het leeftijds-
niveau van een zesjarige speelt.
De spelkwaliteit is van een een
voudig niveau, van ongeveer een
vierjarige. Hij lijkt zichzelf te rem-
men door z'n stoere, branieachti-
ge gedrag. Daarnaast is hij vluch-
tig en snel afleidbaar. Mohammed

heeft veel behoefte aan contact
met andere kinderen maar kan
dat niet op een adequate wijze
invullen en vormgeven. Zijn
gedrag bestaat uit nadoen van de
anderen, en zich verliezen in
druk, chaotisch gedrag. Met geen
van de kinderen heeft hij een
vriendschappelijk contact opge-
bouwd. Spelbegeleiding kan hem
misschien helpen meer vorm en
inhoud aan zijn spel te geven,
waardoor zijn betrokkenheid en
spelplezier zal toenemen. Eerst
spelbegeleiding om zijn spel meer
kwaliteit te geven, in een later sta-
dium zal er dan ruimte zijn om
zijn sociale incompetentie door
middel van spel te beïnvloeden.

De doelstelling van het spelplan
kan liggen binnen de spelkwali-
teit, de spelgerichtheid, het soci-

aal-emotioneel spel en/of de
wijze van communiceren.

4.2 Spelbegeleiding in de groep,
gedurende een periode van vier
maanden

Mohammed heeft een tijd spel bege-
leiding in de klas gehad. Dit spitste
zich vooral toe op het bouwen en de
zandtafel. De structurering, het geven
van een aanzet om tot spel te komen
èn de aandacht van de leerkracht
zorgden ervoor dat Mohammed al
snel vooruitging wat betreft de spel-
kwaliteit. Hij pakte ideeën snel op en
bracht ze op originele wijze ten uit-
voer. Ook zijn gerichtheid op het spel
verbeterde aanzienlijk. Van een
vluchtig, chaotisch spelend kind ver-
anderde hij in een betrokken spelend
kind. Het stoere gedrag is nog steeds
aanwezig, maar staat niet meer zo
zijn ontwikkeling naar meer leeftijd s-
adequaat spelgedrag in de weg. De
aandacht en begeleiding van het spel,
betere contactname met de leerkracht
doen hem evenwichtiger functione-
ren. Dit is niet alleen merkbaar tijdens
de spelmomenten maar ook in de
kring en tijdens het werken in groep-
jes of aan de tafel.

5. Tenslotte

Het spelverhaal van Mohammed is
een illustratie hoe positief het werken
vanuit spelbegeleiding kan zijn. Het
blijkt hoe belangrijk goed observeren

Goede observatie leert ons vaak
dat de kwaliteit van het spel

zwak is.

is. De leerkracht gaat hierdoor het
gedrag van Mohammed al beter
begrijpen. Het samenspelen levert
hun beiden veel plezier op/
Mohammed ervaart de leerkracht als
iemand die niet alleen maar corri-
geert. Het bevordert de positieve
omgang, Mohammed voelt zich meer
vertrouwd en begrepen.
De leerkracht ervaart Mohammed op
een andere wijze waardoor ze zijn
jongkinderlijke kanten meer ruimte
kan geven. Door deze ervaring zal ze
Mohammed ook op andere momen-
ten adequater en meer op zijn niveau
gaan aanspreken. Mohammed krijgt
een hulpantwoord op maat.
Om spelbegeleiding in de onderbouw
een functionele plek te geven is het
belangrijk dat alle leerkrachten van
de onderbouw er mee om kunnen
gaan. Er zal een stimulerende wer-
king van uitgaan: collega's kunnen bij
elkaar consulteren, advies geven hij
het opstellen van een spelhande-
lingsplan of ideeën leveren voor de
spelbegeleiding. Op deze wijze kan
spelbegeleiding worden opgenomen
in het hulpaanbod van de school voor
de jonge risico kinderen.
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Van de stuurgroep ambulante begeleiding

Coördinatorenoverleg

Op de VEBOSS-conferentie 1999
werd een start gemaakt met de opzet
van een coördinatoren-overleg met
als doel: informatie- en kennisuitwis-
seling, bevorderen van deskundig-
heid en versterking van het AB-
management. Op 1 oktober jongstle-
den kwamen de coördinatoren van
de ambulante begeleiding opnieuw
bij elkaar; dit maal in Utrecht. Deze
bijeenkomst, mede opgezet door
KPC-medewerker M. Bosch, werd
door de verschillende deelnemers als
geslaagd beschouwd. Het grootste
gedeelte van deze dag is besteed aan
het uitwerken van het beroepsprofiel
ambulant begeleider. Daarnaast is
tijd genomen om een startnotitie over
doel en werkwijze van het coördina-
torenoverleg kritisch door te nemen
en aan te passen. Op 18 februari 2000
is de volgende bijeenkomst gepland
wederom in Utrecht.

Ondersteuning door het KPC

Het bestuur van de VEBOSS geeft
aan de Stuurgroep ambulante bege-
leiding de mogelijkheid om KPC-
ondersteuning in te zetten voor het
opzetten van studiemomenten, waar-
in knelpunten binnen de ambulante
begeleiding aangepakt kunnen wor-
den. Er is op dit moment een idee om
die ondersteuning voor het volgende
te gaan gebruiken: het maken van een
beschrijving van een begeleidings-
aanbod aan een ROC/MBO in
samenwerking met mytyl- en doven-
scholen, gekoppeld aan begeleiding
op de werkplek (arbeidstoeleiding).
Dit idee wordt binnenkort verder uit-
gewerkt.

13e Landelijke studiedag

Op vrijdag 12 november werd de der-
tiende landelijke studiedag voor
ambulant begeleiders georganiseerd

in Nijmegen. Het groeiende aantal
deelnemers, dit jaar waren er zelfs
201 inschrijvingen, laat zien dat de
studiedag in een behoefte voorziet.
Naast veel ambulant begeleiders van-
uit de sh/esm -scholen waren ook
ambulant begeleiders uit het doven-
onderwijs en enkele ambulant bege-
leiders uit het mytylonderwijs aan-
wezig. In het kader van de groeiende
samenwerking tussen VeBOSS en
VEDON had de werkgroep ambulan-
te begeleiding van de VEDON 's mid-
dags een eigen workshop.
Het thema van de dag was: 'Doen
wat je zegt en zeggen wat je doet'. Dit
thema verwijst naar de kwaliteit die
een AB-dienst moet bieden. Mevr. L.
de Goey van de VBKO (Vereniging
van Besturen van Katholiek
Onderwijs) hield een inleiding over
aandacht voor kwaliteit van dienst-
verlenen in de praktijk aan de hand
van het KOM-instrument (kwaliteit
op maat). Zij beschreef hoe een AB-
dienst door middel van vijf stappen
het eigen functioneren kan evalueren
en bijstellen. De heer T. Verbogt van
het IVA te Tilburg vertelde over de
totstandkoming van het evaluatie-

instrument ambulante begeleiding
dat hij samen met mevr. Marjan Ver-
meulen in opdracht van de
Stuurgroep heeft ontwikkeld. Vele
ambulant begeleiders hebben hun
medewerking verleend aan het tot
stand komen van het project. De
Stuurgroep wil hierbij al deze colle-
ga's bedanken. Gezien een van de
conclusies van het onderzoek 'de
ambulant begeleiders ervaren een
zeer grote werkdruk' is hun inzet
extra gewaardeerd. Conclusies en
adviezen, tezamen met het uitge-
werkte evaluatie-instrument, worden
mettertijd aan alle scholen toegezon-
den.
Het middagprogramma bevatte een
negental workshops waarin vooral
inhoud van de begeleiding aan de
orde kwam.
De landelijke studiedag ambulante
begeleiding zal in het jaar 2000
plaatsvinden op vrijdag 10 novem-
ber, te Nijmegen.

Anja Brederveld, lid Stuurgroep
Ambulante Begeleiding
p/a Hommelseweg 403-A,
6821 LK Arnhem
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Werkbegeleiding

Informatie- en communicatietechnologie volop in beweging

Innovatie in hoortoestellen

Communiceren houdt gelukkig meer in dan taal

Elkaar verstaan in het gebruik van oude nieuwe middelen

Gedragsproblemen bij ernstig auditief beperkte kinderen

Geprotocolleerde diagnostiek bij de indicatiestelling SH/ESM Onderwijs

Taalgestoorde peuters en kleuters

Woordenschat-onderwijs op het VSO

De rugzak in het primaire proces

Een spraak taal ambulatorium voor onderzoek en behandeling van kinderen

met ernstige problemen in communicatie, spraak en taal

Taalachterstand en Taalverwerving

De Leeslijn in een school voor auditief communicatief gehandicapten

Invoering tweetaligheid: iedereen doet mee

Managen of leiden?

Gehoorscreening in Nederland

De wens is de vader van de gedachte

Van Horen Zeggen in ontwikkeling

Hulpverlening aan dove jongeren met gedragsproblemen

Eindelijk een leesmethode voor dove kinderen

'Een handleiding voor jezelf'

Geen onwil, maar onmacht

Multidisciplinaire diagnostiek van spraak- en Taalmoeilijkheden bij kinderen

in Audiologische Centra

Gedrag en psychopathologie

Indicatiestelling ESM onder de loep

Taalontwikkelingsproblemen van theorie naar praktijk

Nieuwe klassenapparatuur - een proces

Spel, hulpaanbod aan jonge kinderen met gedragsproblemen

Een goed verstaander telt voor twee

Literatuuronderwijs aan jongeren van 13 tot 18 jaar
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN

A.E. Bron, lid van de redactie

Logopedie en foniatrie, jaargang 71,
oktober 1999, nummer 10
J. van Heijst, A. Leerink, B. Kraeger-
Scheringa en E. Steeg-Fransen,
'Nieuw systeem klankondersteunen-
de gebaren'.
Logopedisten van de Mgr. Terwindt-
stichting hebben een nieuw klankon-
dersteunend gebarensysteem ontwik-
keld, afgeleid van de vingerspelling
van Nederlands met Gebaren. In dit
artikel wordt aandacht geschonken
aan het onstaan en het gebruik ervan.

Logopedie en foniatrie, jaargang 71,
november 1999, nummer 11
N. Cavuc Nunes, 'Interactie- en taal-
stimuleringsadviezen in het Turks'.
Dit artikel is een verkorte versie van
een scriptie over dit onderwerp. Er
wordt een Turkstalige anamnese lijst
gepresenteerd. Tevens wordt de
inhoud van een videoband
'Interactie- en taalstimuleringsadvie-
zen in het Turks' toegelicht. Het mate-
riaal is bedoeld om te gebruiken bij
de begeleiding van jonge Turkse kin-
deren met taalontwikkelingsproble-
men.

Horen, 27e jaargang, november/
december 1999, nummer 6
Nathalie Jansen, 'Zo horen julle
muziek en zo hoort Arjan het. Ernstig
slechthorende kinderen in het gewo-
ne onderwijs'.
Een moeder vertelt over haar twee
zwaar slechthorende zoons die zij
bewust naar een gewone school
stuurt, na een start op een school voor
slechthorende kinderen. Volgens
haar is het met de juiste inzet voor
ernstig slechthorende kinderen goed
mogelijk om normaal mee te draaien
in de wereld van de horenden.

Nic van Son, Kind met Cl leeft in
twee werelden.
Dit artikel is het laatste uit een serie
van vier over Cl (Cochleaire
Implantatie). Er wordt ingegaan op
Cl bij jonge kinderen.

Stem-, spraak- en taalpathologie,
jaargang 8 nummer 2, juni 1999
G. Loots, W. Jacquet, H. Veraghtert,
Ontwikkelingstest voor preverbale
communicatie (E.S.C.P.)
Genoemde test is oorspronkelijk in
Frankrijk ontwikkeld. In dit artikel

wordt de bruikbaarheid beschreven
naar aanleiding van een steekproef
van 41 Vlaamse kinderen.
De E.S.C.P. onderzoekt drie commu-
nicatieve functies. Aan de hand van
gestandaardiseerd speelgoed worden
het kind spelsituaties aangeboden. In
spel wordt gedrag uitgelokt en geob-
serveerd. In het artikel wordt inge-
gaan op betrouwbaarheid en validi-
teit van het instrument.

S. van Eerdenburgh, P. Paquier, M.
Van Mourik, H.R. van Dongen, J. Van
Borsel, Normering van de Tokentest
voor 6 tot 16-jarigen.
De Tokentest wordt al langer gebruikt
voor het opsporen van taalprblemen
bij afasiepatienten. In dit artikel
wordt verslag gedaan van een norme-
ringsonderzoek dat heeft plaatsge-
vonden onder 300 schoolkinderen in
de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Dit nor-
meringsonderzoek verhoogt de
bruikbaarheid van de Tokentest in het
kader van screening op taalontwikke-
lingsproblematiek.

BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN

H. Knoors, lid van de redactie

Deafness and Education Inter-
national, vol. 1, nr.l, 1999
De Britse pendant van de VEDON
publiceerde sinds jaar en dag een tijd-
schrift met als titel 'The Journal of the
British Association of Teachers of the
Deaf'. In de loop van 1997 kreeg dit
tijdschrift de naam 'Deafness and
Education'. Sinds begin 1999 wordt
het onder de titel 'Deafness and
Education International' uitgegeven
door de gerenomeerde wetenschap-
pelijke uitgeverij Whurr Publishers in
Londen. Daarmee probeert het tijd-
schrift zich een plaats te veroveren
naast andere toonaangevende, inter-
nationale tijdschriften op het gebied
van de dovenpedagogiek zoals de
American Annals en het Journal of
Deaf Studies and Deaf Education.

In het eerste nummer van Deafness
and Education International staat

onder meer een bijdrage van Powers,
Gregory en Thoutenhoofd met als
titel 'The educational achievements of
deaf children: a literature review'. De
auteurs vatten een literatuurstudie in
opdracht van de Britse overheid
samen, die tot doel had recente essen-
tiële onderzoeksresultaten met
betrekking tot de schoolse prestaties
van dove leerlingen te beschrijven.
De auteurs hebben meer dan 300
onderzoeken in ogenschouw geno-
men. Ze komen tot de conclusie dat
vanwege het ontbreken van groot-
schalig onderzoek er op dit moment
geen doorslaggevende aanwijzingen
zijn dat de onderwijsprestaties van
dove leerlingen zijn verbeteterd sinds
de spraakmakende onderzoekspubli-
catie 'The Deaf Schoolchild' van
RobertConrad in 1979.

Deafness and Education Interna-
tional, vol. 1, nr.2,1999
Het tweede nummer bevat onder

meer een bijdrage van Marschark en
Everhart over het gebruik probleem-
oplossingsstrategieën door dove en
horende leerlingen van 7 jaar en
ouder. De strategieën van dove leer-
lingen bleken in het algemeen minder
ver ontwikkeld en minder efficiënt.
De auteurs zoeken de oorzaak in het
gebrek aan vroegtijdige toegang tot
taal. Verder bevat het nummer een
artikel van Watson met als titel
'Literacy and deafness: the challenge
continues'. In het artikel worden de
voorwaarden waaraan voldaan moet
worden wil een kind lezen kunnen
leren geschetst. Tevens wordt geana-
lyseerd in hoeverre benaderingen als
een oraal-aurale, een simultane of een
tweetalige methode bij kunnen dra-
gen aan het realiseren van de/e voor-
waarden.
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NIEUWSMARKT

'Betere zorg
_yan top-tolleen'

KWALITEITSINSTITUUT

Tien samenwerkende paramedische
beroepsverenigingen houden op 21
maart in Amsterdam RAI een congres ter
afsluiting van het programma 'Bevordering Kwaliteitsontwikkeling Paramedische
Zorg'. Titel van het programma is 'Betere zorg van top tot teen'. De aangesloten ver-
enigingen werken samen met het Kwaliteits-instituut voor de Gezondheidszorg CBO,
het Nederlands Paramedisch Instituut (Npi) en het NIVEL aan de kwaliteit van hun
zorgverlening. De programmatische projecten hebben hun vruchten afgeworpen. De
paramedici presenteren tijdens het congres de behaalde resultaten. Op interactieve
wijze bespreken zij de voortgang. Ook willen de paramedische beroepsverenigingen
hun plannen voor de komende jaren uitdragen naar zowel beroepsgenoten als naar
externe belanghebbenden.

Doelgroep: paramedici, beroepsorganisaties van verwijzers, directies en manage-
ment van instellingen voor gezondheidszorg, patiënten- en consumentenorganisaties,
zorgverzekeraars, overheid, ziekenfondsraad.
Informatie: Deelname aan het congres kost ƒ 125,-. Voor informatie of folder met
aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met Mzi, dienst Opleidingen en
Congressen, mw. E.M. Winter, Postbus 9697, 3506 GR Utrecht-
telefoon 030 - 273 96 30; fax 030 - 273 94 77; email Congressen@Nzi.nl

Eerste Gebaren-scheurkalender
Met het magische jaai 2001) in hel verschiet hebben de doven-
instituten Effatha en Guyot een gebarenscheurkalender uitge-
bracht. Elke dag vindt de lezer een 'nieuw' gebaar, thematisch
ingedeeld. Zondags bepalen 'kerk en geloof' de tekening, op
maandag is er een 'vergaderterm' te zien, op dinsdag het
thema 'land', op woensdag het thema 'dier', donderdag een
beroep, op vrijdag een vrij idee en zaterdag het thema 'sport'.

Alle 365 tekeningen zijn
van de hand van Tim de
Graaf. De kalender lijkt
zeer geschikt om cadeau
te doen, ofwel het als
zodanig te krijgen. De
kalender is voor 25 gul-
den te koop. Het bedrag is
over te maken op giro
38.22.23.500 ten name van
Vereniging Effatha,
Zoetermeer, onder ver-
melding van 'Gebaren-
scheurkalender'.

GEBAREN
SCHEURKALENDER

Geslaagde
'Dag v<
Het Audiologisch Centrum en het Centrum voor
Gezinsbegeleiding van het Instituut voor Doven in
Sint-Michielsgestel hield op zaterdag 30 oktober
Open Dag met als thema 'Presentie'. Met deze open-
stelling nam het Instituut voor Doven deel aan de
landelijke 'Dag van het Oor'. Het initiatief voor deze
-eerste- informatieve dag is afkomstig van de
Nationale 1 loorstichting. Gedurende vijf uur bood
de organisatie een gevarieerd programma rondom
het voorkomen van gehoorbeschadiging. Om en
nabij de tweehonderd bezoekers toonden hun
belangstelling voor de inloopdag. 'Geen toevallige
passanten', aldus een der organisatoren, 'maar men-
sen die heel gericht informatie wilden krijgen. Een
zeer geïnteresseerd publiek, met heel specifieke vra-
gen rondom oor en gehoor'. Tijdens de 'Dag van het
Oor' werden de bezoekers ook in de gelegenheid
gesteld om te ervaren wat het betekent om doof of
slechthorend te zijn. Via demonstraties en videofilms
konden de belangstellenden de aangeboden infor-
matie tot zich nemen.
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Oprichting Stichting SAVON
De naam SAVON staat hier voor de afkorting Stichting Auditief Verbale
Ontwikkeling Nederland. Dove volwassenen en ouders van dove / slechthorende
kinderen tot 1 8 jaar zijn overgegaan tot de oprichting van deze stichting. Zij zet-
ten zich in voor dove / slechthorende mensen die de Nederlandse (gesproken)
taal als hun moedertaal beschouwen. De oprichters en sympathisanten van de
organisatie geven vooral blijk van hun zorgen omtrent de groeiende aandacht
voor de Nederlandse Gebarentaal. Bij hen bestaat de vrees dat in de toekomst de
orale dove onderwijsmethode in de vergetelheid raakt als gevolg van het gebruik
van gebarentaal. SAVON stelt niet tegen gebarentaal te zijn, maar pleit voor een
keuzemogelijkheid voor dove en slechthorende mensen. Een vlotte integratie in de
maatschappij maakt met gesproken taal meer kans dan met gebarentaal. De
Stichting SAVON wil ervoor zorgen dat dove / slechthorende mensen gebruik
kunnen blijven maken van middelen die nodig zijn om in de maatschappij te func-
tioneren. Te denken is daarbij aan audiotolken, cursussen, logopedie en hoorap-
paratuur. Ook wil SAVON ervoor waken dat ouders van dove kinderen enkel
eenzijdige informatie krijgen met betrekking tot Gebarentaal; dat deze de moe-
dertaal is van dove mensen en het daarom het beste is om in 'dovencultuur' op te
groeien. De stichting wil de aandacht vestigen op de prima orale dove onder-
wijsmethoden (met spreken en liplezen). Het streven van SAVON is erop gericht
de orale onderwijsmethoden niet alleen te handhaven, maar deze zelfs te ver-
sterken. Verder vraagt SAVON aandacht voor de medische mogelijkheden van
onder meer cochleaire implantaten , met dezelfde normen als in andere Europese
landen. De stichting heeft een team van deskundigen en direct betrokkenen ach-
ter zich staan en kan met deze steun een vraagbaak zijn voor alle dove / slecht-
horende mensen of ouders van dove / slechthorende kinderen.

Belangstellenden kunnen als donateur de Stichting SAVON steunen in haar acti-
viteiten. Voor tien gulden (of meer) ontvangen de donateurs dan de SAVON-
nieuwsbrieven. Wie meer informatie wenst van de Stichting SAVON kan contact
opnemen met het secretariaat: H. Saris, Tolhuis 72-07 6537 RL Nijmegen; tekst-
telefoon 024 - 34 53 708; fax 024 - 34 53 709; KPN Telecom 0900 - 8410
(Bemiddelingsservice); gironummer 78 72 683.



sterkste argument voor
een 100% digitale aanpassin

Met de introductie van SENSO in april 1996
maakte Widex de 'Digitale Sprong'. Dankzij
de unieke Digitale Signaal Processor kregen
begrippen als luisterkwaliteit en luister-
comfort een geheel nieuwe dimensie.
SENSO is de meest complete serie digitale
hoortoestellen -achter-het-oor, in-het-oor
en zelfs diep in de gehoorgang.

De Digitale Sprong wordt nu nog
krachtiger!

Widex verwerkte de bewezen voordelen van het SENSO-concept in een nieuwe chip
en combineerde deze met de Digital Power Drive. Het resultaat is het krachtigste,
digitale hoortoestel. Nu kunnen ook zeer ernstig slechthorenden profiteren van de
voordelen die de digitale technologie te bieden heeft.

Voeg daar de audio-ingang, de volumeregelaar en het lage stroomverbruik aan toe en
het resultaat is een toestel dat 'gehoord' mag worden.

SENSO P37 en P38 - Hoog vermogen voor de jongste digitale generatie.

your digital partner

Ouverturelaan 2, 2807 JT Gouda
Postbus 108, 2800 AC Gouda
Telefoon 0182 - 68 38 00, Telefax 0182 - 68 38 25
e-mail info@veenhuis.nl

m e d i c a l • a u d i o



COLOFON

ZEGGEN
cc
O
z

I
Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging
ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding
en Begeleiding van Doven in Nederland en de
Nederlandse vereniging tot bevordering van het
onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen
met spraak- en/ of taalmoeilijkheden.

HOOFDREDACTIE
Mw. M.C. Bruins

EINDREDACTIE

Dhr. F. C. M. Mollee

REDACTIE
• Mw. N. Hoiting, Groningen
• Dhr. A. Koele, Zoetermeer
• Mw. A.E. Bron, Eindhoven
• Mw. M.C. Bruins, Utrecht
• Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen
• Dhr. P. van Veen, Ede
• Dhr. H. Knoors, 's-Hertogenbosch
• Dhr. W. Geurts, Sint Michielsgestel

REDACTIE-ADRES

postbus 430
1740 AK Schagen
tel. 0224 - 214 896

FOTOGRAFIE
H. Op den Kamp

OPMAAK/VORMGEVING
De l e Etage, Den Haag

DRUKKERIJ
Drukkerij Grafax

Kopij, ingeleverd vóór 11 februari, zal zo mogelijk

worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de

geldende jaargang.

Kopij, ingeleverd vóór 7 april, zal zo mogelijk

worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de

geldende jaargang.

Kopij, ingeleverd vóór 1 september, zal zo mogelijk

worden gepubliceerd in de derde aflevering van de

geldende jaargang.

Kopij, ingeleverd vóór 20 oktober, zal zo mogelijk

worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de

geldende jaargang.

DAGELIJKS BESTUUR
Vereniging ter Bevordering van Onderwijs aan en
Opvoeding en Begeleiding van Doven in Nederland
(VEDON)
• F. Saan, voorzitter

Joshof 25, 4813 EZ Breda
tel.: 076 - 5211993

• H. Brouwer, secretaris
Barkermolen 36, 9723 DH Groningen
tel. 050 - 318 00 41

• F. Jansen, penningmeester
Vlinderstraat 57, 5345 EA Oss
tel. 0412 - 641061
giro 357425, t.n.v. penningmeester Vereniging ter
Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding en
Begeleiding van Doven in Nederland

DAGELIJKS BESTUUR
Nederlandse vereniging tot bevordering van het onder-
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met
spraak- en/of taalmoeilijkheden (VeBOSS)

• Th. H. Laceulle, voorzitter
• A.J. Braun, secretaris
• ambtelijk secretariaat en ledenadministratie:

VeBOSS
Dhr. drs. M. Strik
Postbus 222
3500 AE Utrecht
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892

• M. v. Lee, penningmeester
p/a Burgemeester de Wildeschool
Postbus 430, 1740 AK Schagen
tel: 0224 - 214 896
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te
Schagen

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar
Abonnementsprijs: fl. 40,- per jaar
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland)

Losse nummers: fl. 10,-
Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement niet

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

ADMINISTRATIE VAN HOREN ZEGGEN

Postbus 222
3500 AE Utrecht
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)
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INSTITUTEN

POSTC.
1323 BP
1300 BN
3814 TL
1062 CZ
1062 CJ
1064 BX
1063 EX
1062 BK
1062 BK
6821 LK
6821 LK
4812 GE
9207 BK
5629 CH
5629 CC
5629 CC
5628 WE
5629 CC
7500 AR
7500 AR
4461 DS
4460 MA
2531 PW
6561 KL
6561 KL
9721 XB
9737 HK
9721 WD
2015 KN
9752 AC

6432 CC
2332 KV
2324 VN
6531 PL
6531 RR
6531 MV
3011 CN
3078 PE
3067 PW
3076 EB
3031 BA
3032 AD
3032 AD
2287 EE
1740 AK
1741 MC
5271 GD
3523 CL
3523 HB
3563 VJ
3563 EN
3563 EP
3563 EP
5263 EE
5261 LB
2716 KS
S012 VA

en SCHOLEN

PLAATS
Almere
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Arnhem
Breda
Drachten
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Enschede
Enschede
( oe s
(oe s
's-Gravenh.
Groesbeek
Groesbeek
Groningen
Groningen
Groningen
I aarlem
I laren (Gr.)

I oensbroek
1 eiden
Leiden
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rijswijk
Schagen
Schagen
St-Michielsg.
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Vught
Vught
Zoet ermeer
/nolle

Vriendelijk verzoek:

voor communicatief en/of

SCHOOL
De Klimop
Stichting Gewoon Anders
ACC - Prof. Groenschool
Prof. H. Burgerschool
J.C. Ammanschool
Dep. J.C. Ammanschool
Alex. G. Bellschool - V.S.O.
Alex. Roozendaalschool
Mgr. H ermusschool
Dr. PCM. Bosschool
De Stijgbeugel - V.S.O.
De Spreekhoorn
De Skelp
Instituut Sint Marie
School de Horst
School de Beemden (8-20 jr.)
School de Beemden (3-8 jr.)
Ekkersbeek - V.S.O.
Prof. dr. H.C. Huizingschool
Het Maatman - V.S.O.
De Kring
de Kring - V.S.O.
Cor Emousschoo!
Mgr. Terwindtschool
de Wylerberg- internaat
Dr. J. de Graafschool - V.S.O.
Tine Marcusschool
Internaten Groningen
Prof. van Gilseschool
Kon. Inst. voor Denen
H.D.Guvot - Kantoren
(uyotschool - S.O
Guyotschool -V.S.O
Mgr. Ilanssenschool
De Weerklank
De Weerklank - V.S.O.
Martinus van Beekschool
De Marwindt - V.S.O.
De Open Cirkel -internaat
L.W. Hildernisseschool
Dr. F. Hogewindschool
P.J. Evertseschool - V.S.O.
S. Jonkerenschool
Rudolf Meesinstituut
Rudolf Mees Instituut - V.S.O.
Dienst Ambulante Begeleiding
IV Voorde
Burg. de Wildeschool
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O.
Katholiek Inst. voor Doven
1 et Rotsoord
Het Rotsoord - V.S.O.
ACC - Bertha Muller school
ACC - De Taaikring
ACC-Alfonso Cort'i school - V.S.O
ACC- Dienstverlening
E i k e n h e u v e l - a f d . LVD.

Mariëlla - afd. LVD.
Effatha - chr. instituut vexir doven
Enkschool

auditief gehandicapten

ADRES
Rossinistraat 5
Postbus 1599
Kortenaerstraat 10
J. Jongkindstraat 6
J.Sluyterstraat9
1 erman de Manstr. 1
Burg. Eliasstraat 76
Jan Tooropstraat 13
Jan Tooropstraat 11
Hommelseweg 403-A
Hommelseweg 403
Dirk Hartogstraat 10
Wetterwille 70
Castiliëlaan 8
Toledolaan 3
Toledolaan 1
Leuvenlaan 23
Toledolaan 5
Postbus 667
Postbus 667
Postbus 2049
Postbus 2049
Twickelstraat 5
Nijmeegsebaan 21a
Nijmeegsebaari 21
Ina Boudierplants. 9
Jaltadaheerd 163
Bordewijklaan 117a
Daslookweg 2

Rijksstraatweg 63

Zandbergsweg 115
Robijnstraat 100
Obrechtstraat 4
Ijsbeerstraat 31
Nijlpaardstraat 4
Slotem. de Bruïnew. 248
Pierre Baylestraat 2
Kraayeveldstraat 2
Malmöpad 60
Guido Gezelleweg 12
Ammanplein 2-4
1 leer Bokelweg 260
1 leer Ek)kelweg 260
Bazuinlaan 2a
Meerkoet 25 - P.B.430
1 loep 28
1 heerestraat 42
Rotsoord 36
Slotlaan 37
Santa Cru/dreef 30
Agavedreef92
Boadreef 2
Boadreef 2
1 lelvoirtseweg 189
Laagstraat 1
Zalkerbos 330
Enkstraat 69

TELEFOON
036-5364814
036-5302012
033-4799313
020-6158547
020-6178617
020-6132801
020-6131133
020-3460111
020-6179696
026-4423293
026-4454497
076-5212352
0512-514974
040-2413515
040-2429402
040-2424255
040-2425728
040-2423355
053-4803050
053-4803051
0113-213407
0113-213407
070-3948994
024-6841790
024-6848555
050-5255190
050-5470888
050-5270840
023-5246150

050-5343941
050-5343711
050-5343622
045-5636500
071-576514l>
071-5761990
024-3559584
024-3567765
024-3591914
010-4135651
010-4821088
010-4552318
010-4329377
010-4132280
010-2436710
010-2436714
070-3943042
0224-214846
0224-214071
073-5588111
030-2510041
030-2888747
030-2612404
030-2660875
030-2621227
030-2627020
073-5588111
073-5588111

079-3294500
038-4212959

FAX
036-3366386

033-4700305
020-6176021
020-6178637
020-4110428
020-6149273
020-6172901
020-6151156
026-3702277
026-4450661
076-5142323
0512-515340
040-2412285
040-2483479
040-2422365
040-2416538
040-2483884
053-4803052
053-4803053
0113-228717
0113-216147
070-3962000
024-6841473
024-6842154
050-5261265
050-5470881
050-5271808
023-3246797

050-5348487
050-5350449
050-5350454
045-5636505
071-5720330

024-3502214
024-3540043
024-3552365
010-4110113
010-4821885
010-4558407
OIO-41»67I7
010-2135103
010-2436713
010-2436717
070-3944629
0224-298945
0224-296079
073-5512157
030-2520786
030-2888747
030-2662024
030-2613419
030-2618383
030-2618535
073-5588516
073-5588651
074-3244600
038-4218088

(ieel wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers van scholen en instituten direct
door aan de eindredactie



Een uniek cadeau

7 verschillende thema's: zondag kerk en
geloof, maandag vergaderterm, dinsdag land,
woensdag dier, donderdag beroep, vrijdag vrij
idee, zaterdag sport

365 nieuwe tekeningen
van Tim de Graaf

donderdag
vrijdag 12 juni
21 juli

oensdag
19 april

Secretaresse

maandaq

maandag
3 januari De gebarenscheurkalender

kost 25 gulden
U kunt de kalender bestellen door
25 gulden of een veelvoud hiervan

over te maken op giro 38.22.23.500,
t.n.v. Vereniging Effatha, Zoetermeer, onder vermelding van gebarenscheurkalender.

^ De Uil (Uitgesproken lezen) maakt lezen hoorbaar.
v ; Met het progrannnna De Uil kunt u gedrukte tekst, bijvoorbeeld

/".••••
11 boeken, laten voorlezen.
^ De Uil kan een leerachterstand verminderen.

IBM SPEECHVIEWER III spreken wordt zichtbaar.
Visuele terugkoppeling van o.a.: Artikulatie, intonatie, stemdiagnostiek- en
therapie, luidheid en het spreektempo.

Spin Software BV
Hogeweg 227a

3816 BS Amersfoort
Tel.: 033 479 00 20
Fax: 033 470 05 97

E-mail: info@spinsoftware.nl
URL: http://www.spinsoftware.nl


