
Pieter Lamoré en Anneke Vermeulen 
Cochleaire implantatie en tweetaligheid 

Hanneke de RiddeigÉluiter en Minca Kauffman-de Boer 
Vroegtijdige Onderkenping van Gehoorstoornissen in Nederland 

Harry Simkens en Ludo Verhoeven ^( 
Auditieve vaardigheden bij kinderen 

Willem Geurts 
Interview oud-leerlinaen C I 



Gehoor krijgen!?! 
MET ALERT 1 UITGEFLITSTü 

Draadloos wek- / waarschuwingssysteem 

DANAVOX 
Partners in Hearing Care 

Onopvallend, 
zonder flitsen 
de deurbel 
"horen" 

DIIIPhonicEar 
Solo-apparatuur 

Wij hebben oor voor u w gehoor! 

Solaris solo-apparatuur zorgt voor: 
- beter spraakverstaan, ook bij 

omgevingslawaai; 
- ondersteuning bij het spraakafzien; 
- meer betrokkenheid bij het onderwijs; 
- meer betrokkenheid bij de omgeving. 

Verwent het oor 
Streelt het oog 

Voor informatie en advies: GN Danavox Nederland BV 
Postbus 19, 6950 AA Dieren 

Telefoon: (0313) 422688 
Telefax: (0313) 421446 



Jaargang 41/ nr. 4 / december 2000 

I N H O U D : 
Pagina 

3 Inhoudsopgave & Ten Geleide 

ARTIKELEN 
4 Pieter Lamoré en 

Anneke Vermeulen 
Cochleaire implantatie en tweetaligheid 

10 Hanneke de Ridder-Sluiter en 
Minca Kauffman-de Boer 
Vroegtijdige Onderkenning van 
gehoorstoornissen in Nederland 

13 Harry Simkens en 
Ludo Verhoeven 
Auditieve vaardigheden bij kinderen 

19 Willem Geurts 
Interview oud-leerlingen C I 

22 COLUMN 

22 AUTEURSRICHTLIJNEN 

23+27 RECTIFICATIE 

24 BOEKBESPREKING 

25 GEHOORD EN GEZIEN 

27 BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

28 BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

29 NIEUWSMARKT 

30 COLOFON 

31 SCHOLENLIJST 

VAN HOREN 

ÏÊÊk, ® 
(Rn 

Ten geleide 
Komend vanuit de slechthorenden wereld werd ik tot nu toe 
niet of nauwelijks geconfronteerd met het fenomeen 'Cochleaire 
Implantatie'. Het hoofdartikel van Pieter Lamoré en Anneke 
Vermeulen gaat over Cl en tweetaligheid en daarnaast is er een 
interview met twee jong volwassenen over hun persoonlijke 
bevindingen na het verkrijgen van een Cl. Bij het schrijven van 
het Ten Geleide van dit nummer gaat plotseling de telefoon. 
Aan de andere kant van de lijn hoor ik de stem van een moeder 
die mij even iets wil vragen Ruim 3 jaar geleden heb ik, in mijn 
toenmalige functie als gezinsbegeleider, haar gezin een paar 
maanden begeleid. In het gezin was een toen 3-jarige dochter 
die zwaar slechthorend was. Het praten van het kind kwam zeer 
moeizaam op gang, haar gedrag was problematisch en er waren 
nogal wat opvoedingsproblemen, mede ten gevolge van de han
dicap van de dochter. Als haar vraag is beantwoord, informeer 
ik natuurlijk even naar de dochter. Wie schetst mijn verbazing 
als ze me enthousiast vertelt dat haar kind sinds een kleine twee 
jaar een Cl heeft: "Ze gaat als een speer, praat in zinnen, hoort 
de vogels, hoort het water uit de kraan lopen", dat is wat ze mij 
in het heel kort over haar dochter vertelt. Bestaat toeval?! 
Met nog meer interesse lees ik de artikelen verder. 
Dat Cl niet overal zo succesvol verloopt als in het artikel van 
Lamoré en Vermeulen staat beschreven, blijkt wel uit de inter
views die Willem Geurts heeft met Jaap van Hoof en Martijn 
Heesch. Heel verschillende verhalen met heel verschillende 
resultaten. Boeiend om te lezen hoe beide jongens hun weg vin
den in verschillende werelden. Hanneke de Ridder en Minca 
Kauffman beschrijven in hun artikel over vroegtijdige onderken
ning van gehoorstoornissen de fascinerende ontwikkelingen die 
zo langzamerhand technisch mogelijk zijn om bij piepkleine 
baby's al gehoorstoornissen op te sporen. Voordat het zover is 
dat de huidige screening vervangen zal worden door de nieuwe 
technieken moet er nog heel wat gebeuren op het gebied van de 
voorwaarden, maar de verwachting is wel dat het gaat komen. 
Dat zal voor veel ouders betekenen dat ze minder lang in span
ning hoeven te zitten over wat er met hun kind aan de hand is. 
In het verslag van een onderzoek naar de auditieve vaardighe
den bij kinderen door Harry Simkens en Ludo Verhoeven valt 
veel te lezen over het belang van auditieve waarneming voor het 
algemene leerproces. "De auditieve waarneming is een van de 
pijlers van het taaileesproces" is een zin die me zal bijblijven. Er 
worden voorlopige resultaten bekend gemaakt en het valt op dat 
in dit artikel o.a. wordt betoogd dat het auditieve geheugen in de 
eerste 10 levensjaren van een kind nog volop in ontwikkeling is. 
Ik wens u veel leesplezier met dit laatste nummer VHZ in 2000. 
Volgend jaar weer een ander kleurtje! 

Dorothée Raymakers-Hulsenbek 
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ARTIKELEN 

Cochleaire implantatie en 
tweetaligheid 
Pieter Lamoré en Anneke Vermeulen 

Samenvatting 

Een keuze voor cochleaire implantatie (Cl) bij een jong doof kind wordt vaak 

gezien als een keuze vóór gesproken taal en tégen Nederlandse 

Gebarentaal (NGT) en daarmee als een keuze voor integratie in de horen

de wereld in plaats van in de Dovencultuur. Anderen benadrukken echter dat 

Cl geen keuze voor een bepaald taalaanbod inhoudt. Kennelijk is er geen 

overeenstemming over welke effecten op de taalontwikkeling men van Cl kan 

verwachten. Dit leidt er toe dat ouders die een beslissing moeten nemen 

betreffende de begeleiding van hun jonge dove kind te maken hebben twee 

keuzeprocessen, een "taaidiscussie" en een "Cl discussie", die niet op elkaar 

zijn afgestemd zijn. Na een inventarisatie van de verschillende soorten 

onderwijs aan dove kinderen in Nederland en de effecten daarvan op de 

ontwikkeling van gesproken taal bij kinderen met een Cl, komen de auteurs 

op basis van beschikbare evaluatiegegevens tot de conclusie dat in alle 

taalsettings aan de voorwaarden voor optimaal implantaatgebruik kan wor

den tegemoet gekomen. De verschillende aspecten hiervan en de praktische 

implicaties worden besproken. Integratie - in enige praktische vorm - van 

hoorontwikkeling en NGT, dus parallelle tweetaligheid, is de enige moge

lijkheid de aan het begin genoemde tegenstelling de wereld uit te helpen. In 

dat geval hebben dove kinderen de mogelijkheid zowel in de wereld van de 

doven als in die van de horenden te functioneren. 

1. Inleiding 

Een keuze voor cochleaire implanta
tie (Cl) bij een jong doof kind wordt 
vaak gezien als een keuze vóór 
gesproken taal en tégen Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) en daarmee als 
een keuze voor integratie in de horen
de wereld in plaats van in de doven

cultuur. Anderen benadrukken echter 
dat Cl geen keuze voor een bepaald 
taalaanbod inhoudt. Kennelijk is er 
geen overeenstemming over welke 
effecten op de taalontwikkeling men 
van Cl kan verwachten. 
Dit gebrek aan overeenstemming 
leidt tot een probleem wanneer 
ouders een beslissing moeten nemen 

betreffende de begeleiding van hun 
jonge dove kind. Zij krijgen dan te 
maken met keuze voor een bepaalde 
vorm van communicatie én met een 
keuze m.b.t. Cl. Deze twee keuzepro
cessen, de "taaidiscussie" en de "Cl 
discussie" zijn, als gevolg van het 
zojuist geconstateerde gebrek aan 
overeenstemming, niet op elkaar 
afgestemd. 

Op alle scholen voor dove 
k inderen is een keuze voor 

tweeta l ighe id mogel i jk . 

De taaidiscussie wordt vooral 
gevoerd op basis van linguïstische 
argumenten, maar ook overwegingen 
betreffende de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het jonge dove 
kind spelen een belangrijke rol. Een 
kernpunt is het streven naar een zo 
vroeg en volledig mogelijke verwer
ving van een taal. In de hedendaagse 
praktijk wordt vaak gekozen voor 
NGT, mede omdat gesproken taal 
voor dove kinderen in de eerste 
levensjaren niet tot een bruikbare 
communicatie uit kan groeien, als 
gevolg van hun beperkte mogelijkhe
den om te horen. De wijze waarop de 
ontwikkeling van het horen en het 
aanbod van gesproken taal het best 
ingebouwd of toegevoegd zou kun
nen worden speelt bij deze keuze 
vaak een ondergeschikte rol. 
De toepassing van de nieuwe 
medisch-technologische ontwikke
ling van Cl heeft geleid tot een twee
de discussie. Toepassing van Cl bij 
jonge dove kinderen leidde tot een 
enorme uitbreiding van de hoorcapa-
citeiten. De kinderen die een implan
taat kregen, bleken vaak in staat snel-
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Ier een adequaat niveau van gespro
ken taal te bereiken. De nieuwe 
dimensie Cl verstoorde daarmee het 
bestaande taalkeuzeproces danig. Dit 
werd nog versterkt doordat Cl voor 
de ouders - als medisch fenomeen -
een "genezende" uitstraling had. Het 
leek, althans in de ogen van ouders 
en begeleiders (onderwijsgevenden), 
alsof de verwerving van gesproken 
taal met een Cl gewaarborgd was en 
geen extra aandacht behoefde. 
De auteurs willen in dit artikel 
bespreken wat Cl betekent voor de 
keuze van een taalsysteem voor dove 
kinderen en voor de vormgeving 
daarvan. Allereerst wordt het pro
bleem van de keuze van een taaKaan-
bod) aan de orde gesteld. Daarna 
wordt besproken welke nieuwe 
mogelijkheden Cl biedt voor de 
vormgeving van de taalomgeving. 
Tenslotte wordt aan de orde gesteld 
wat er nodig is voor begeleiding. 

2. Taalaanbod in het onderwijs 
aan dove kinderen 

Eeuwenlang behoorden het spreken 
en het spraakafzien tot de belangrijk
ste doelen van de opvoeding van 
dove kinderen, dit onder meer vanuit 
de kerkelijke traditie, dat deze kinde
ren het woord van God moesten kun
nen horen. Deze benaderingswijze 
noemt men "oraal". Veel van deze 
kinderen waren echter niet in staat te 
leren spreken en spraakafzien op een 
niveau dat hen in het dagelijks leven 
voldoende communicatieve moge
lijkheden bood. 
Door de opkomst van de geluidsver
sterking in de jaren '50 is er een ver
nieuwing binnen het "oralisme" 
opgetreden. Men dacht dat de verbe
terde geluidswaarneming de gespro
ken taal toegankelijk zou maken. Om 
dit te realiseren werd veel aandacht 
besteed aan auditieve training. Al 
spoedig bleek echter dat voor een 
groot deel van de dove kinderen, ook 
met hoorapparatuur, de gesproken 
taal nog steeds onvoldoende toegan
kelijk was. De ontwikkeling van 
gesproken taal bleef ver achter bij die 
van normaal horende kinderen. 
Vanaf het begin van het onderwijs 
aan dove kinderen is ook gebruik 
gemaakt van gebaren(taal). In 1960 
toonde William Stokoe voor het eerst 
aan dat American Sign Language vol
doet aan de criteria voor een volledi

ge taal. Onder invloed van deze ont
wikkelingen komt vanaf 1980 in 
Nederland het gebruik van "Totale 
Communicatie" (TC) binnen de 
gezinsbegeleidingen (toen nog 
"hometraining" geheten) en op scho
len voor dove kinderen op gang. 
Deze methode behelst een combinatie 
van het gebruik van gebaren, vinger
spellen, gesproken taal, lezen en 
schrijven. In de praktijk werd op deze 
scholen vaak in gesproken Neder
lands ondersteund met gebaren 
(NmG) gecommuniceerd. Bij NmG 
wordt de Nederlandse zinsbouw 
gebruikt en worden de inhoudelijke 
aspecten ondersteund met een geba-
renlexicon. NmG is derhalve geen op 
zichzelf staand taalsysteem. De toe
passing van TC en NmG leidde daar
om in de praktijk ook niet tot verwer
ving van een - in linguïstische zin -
adequaat taalsysteem, noch van 
gesproken taal noch van Nederlandse 
Gebarentaal. 
In dezelfde periode heeft het gebruik 
van gebaren door een grote groep 
dove volwassenen zich geleidelijk 
verder ontwikkeld als volwaardige 
taal, in Nederland de "Nederlandse 
Gebaren Taal" (NGT), met een eigen 
syntactische en grammaticale struc
tuur. Parallel aan deze ontwikkeling 
is het gebruik van gesproken taal 
door dove volwassenen geleidelijk 
verminderd. 
Inmiddels is het belang van de -
inmiddels als volwaardige taal erken
de - NGT, als middel om een meer 
volledige taalontwikkeling voor dove 
kinderen te realiseren, erkend. Motief 
was en is ook dat een kind een - zui
vere - moedertaal moet hebben en dat 
NmG niet beschouwd kan worden als 
een taal. Dit betekent overigens niet 
dat NmG geen adequaat communica
tie middel kan zijn. 
Begin jaren '90 zijn op enkele scholen 
projecten gestart teneinde NGT op 
een strikte wijze te combineren met 
de ontwikkeling van gesproken taal. 
Men noemde deze werkwijze "twee
taligheid" ("bilingualisme"). Een van 
de aanleidingen tot de keuze voor 
tweetaligheid was de publicatie van 
Johnson, Lidell en Erting (1989), 
waarin geconstateerd wordt dat 
trimodaliteit, zoals NmG, onvoldoen
de taalontwikkeling oplevert. Ook 
rond het begrip tweetaligheid heerst 
spraakverwarring. In de internationa
le literatuur wordt met bilingualisme 

soms bimodaliteit bedoeld. Bij de 
vormgeving van de tweetaligheid 
hebben de ontwikkelingen rond Cl 
geen rol van betekenis gespeeld. 

Het leek, althans in de ogen 
van ouders en begeleiders 
(onderwijsgevenden), alsof 

de verwerving van gesproken 
taal met een Cl gewaarborgd 
was en geen extra aandacht 

behoefde. 

In 1998 zijn de scholen waar men TC 
gebruikte overgegaan op een tweeta
lig aanbod. Geleidelijk heeft zich een 
praktijk ontwikkeld waarbij zowel 
gesproken taal ondersteund met 
gebaren (NmG), als gebarentaal 
(NGT) wordt aangeboden. De ver
houding en sequentie van beide talen 
variëren tussen scholen. Soms betreft 
dit een aanbod dat aanvankelijk 
bestaat uit NGT en pas jaren later uit 
gesproken taal, dus eigenlijk NGT. In 
feite is de koppeling van de invoering 
van NGT aan de ontwikkeling van 
het horen bij kinderen met voldoende 
auditieve mogelijkheden - na prothe-
tisering - op dit moment nog volop in 
ontwikkeling. Op alle scholen voor 
dove kinderen is een keuze voor 
tweetaligheid mogelijk. 
Op het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel is tevens een keuze 
voor onderwijs aan dove kinderen in 
gesproken taal mogelijk. Auditieve 
training en training van spraakafzien 
en de eigen spraak zijn integraal deel 
van dit onderwijs. Verder kunnen 
ouders die kiezen voor onderwijs in 
gesproken taal hun kind plaatsen in 
het regulier onderwijs of in het speci
aal onderwijs voor slechthorende kin
deren, al dan niet met ambulante 
ondersteuning vanuit een doveninsti-
tuut of school voor slechthorende 
kinderen. De inpassing van de hoor-
ontwikkeling ten behoeve van de 
(gesproken) taalontwikkeling ver
loopt in deze taalomgevingen van
zelfsprekend. Voor de duidelijkheid 
geven we aan hoe wij de verschillende 
begrippen voor dit artikel definiëren: 

• Auditief-verbaal onderwijs (oraal) 
Het gebruik van gesproken taal met 
weinig of geen ondersteuning van 
(natuurlijke)gebaren. 
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• Tweetalig onderwijs 
Het gebruik van zowel NGT als 
gesproken taal ondersteund met 
gebaren (NmG); de sequentie en de 
verhouding van beide varieert. 

• NGT onderwijs 
Het gebruik van de Nederlandse 
Gebaren Taal. 
De meeste ouders kiezen in eerste 
instantie voor het op gang brengen 
van de communicatie met hun jonge 
dove kind. In de praktijk kan met kie
zen uit NmG of NGT. In feite is dit 
een keuze voor een bepaald taalaan
bod. Dit is echter niet de enige keuze 
die de ouders moeten maken. 

3. Taalontwikkeling en Cl 

De reden waarom ouders doorgaans 
voor implantatie kiezen is de hoop 
dat het implantaat de geluidswaarne
ming zal vergroten, maar vooral dat 
hierdoor de verwerving van gespro
ken taal gemakkelijker zal verlopen. 
De ontwikkeling van het horen speelt 
in de auditief-verbale methode uiter
aard een hoofdrol. In de twee andere 
onderwijs- en opvoedingssystemen 
deze rol veel minder groot en sterk 
afhankelijk van de - locale - invulling 
en zorg (prothetisering) bij onderwijs 
en begeleiding. 
Ouders moeten dus twee verschillen
de soorten keuzes maken: één m.b.t. 
het taalaanbod en één m.b.t. Cl. Deze 
twee beslissingsprocessen vinden 
vaak na elkaar plaats en in verschil
lende context. De uiteindelijke beslui
ten kunnen daarom in de praktijk 
strijdige consequenties hebben, b.v. 
wanneer een kind in een strikte NGT 
omgeving een Cl krijgt. In de NGT 
setting wordt geen stem gebruikt ter
wijl de Cl juist vraagt om aanbod van 
gesproken taal. 
De vraag is of de mogelijkheden van 
de NGT-ontwikkeling en de nieuwe 
mogelijkheden die een Cl biedt voor 
de ontwikkeling van gesproken taal 
zodanig gecombineerd kunnen wor
den dat beide optimaal tot hun recht 
komen. Een positief antwoord op 
deze vraag zou de discrepantie tus
sen de taaidiscussie en de Cl discus
sie kunnen verminderen. 
Hierna bespreken wij welke evalu
atiegegevens beschikbaar zijn die 
inzicht kunnen verschaffen over 
mogelijkheden van Cl in een tweeta
lige setting. Het gaat daarbij om gege

vens van dove kinderen met een con
ventioneel hoortoestel of een Cl, 
beide in verschillende settings (TC of 
oraal). 
In de literatuur is bijzonder weinig te 
vinden over Cl en tweetaligheid. Ook 
weten we nog weinig over de effecten 
van tweetaligheid in het algemeen. 
Een storende factor daarbij is dat wei
nig bekend is over de verschillende 
wijzen waarop in de praktijk invul
ling wordt gegeven aan tweetalig 
onderwijs. Deels is dat een gevolg 
van het feit dat in veel buitenlandse 
artikelen de precieze samenstelling 
van de taalomgeving van de onder
zoeksgroep onduidelijk beschreven 
staat. 
Tests om de ontwikkeling van de 
NGT bij kinderen te meten zijn op dit 
moment nog in ontwikkeling. Dit 
betekent dat wij alleen in staat zijn de 
ontwikkeling van de gesproken taal 
te bepalen (afzonderlijk getest) en de 
grootte van het compartiment 
gesproken taal in verhouding tot de 
omvang van het gebruik van gebaren, 
uitgaande van NmG. 
Bij de uitvoering van een taaltest kan 
uitgegaan worden van een goed 
omschreven relatief kortdurende test
situatie, met gebruikmaking van 
daarvoor speciaal ontwikkeld testma-
teriaal. Kinderen worden in deze situ
aties meestal uitgedaagd tot een opti
male prestatie. Een dergelijke test is 
verder sterk gericht op een bepaald 
taalaspect. De uitkomsten van dit 
soort tests geven weinig informatie 
over de taal die het kind gebruikt in 
de dagelijkse situatie. Analyse daar
van, de zogenaamde spontane taal 
analyse, gebeurt op basis van een 
interactie tussen kind en ouder. Taal 
wordt opgenomen op video en 
nadien geanalyseerd volgens een 
bepaald protocol. 
De uitkomsten van beide typen tests 
zijn goed gecorreleerd. 

4. Onderzoeksgegevens 

Wij maken gebruik van gegevens 
afkomstig van de Cl teams Nijmegen-
Sint-Michielsgestel en Utrecht-Effa-
tha. Deze betreffen zowel de kwaliteit 
van de taalontwikkeling, bepaald in 
een gestructureerde situatie, als de 
kwantiteit van de verschillende taai-
modaliteiten die een kind gebruikt in 
de spontane situatie, verkregen door 
analyse van de spontane taal. 

Voor een beoordeling van de ontwik
keling van de gesproken taal wordt 
uit gegaan van de gegevens betreffen
de het receptieve lexicon, verkregen 
m.b.v. de "Reynell". Een uitkomst van 
deze test wordt uitgedrukt in een 
"taalleeftijd". De test is gevalideerd bij 
kinderen met een normaal gehoor en 
een normale spraak- en taalontwikke
ling. Het verschil tussen kalenderleef
tijd en taalleeftijd geeft dus de ach
terstand in ontwikkeling aan. 
Wanneer taal- en kalenderleeftijd 
gelijk zijn is het kind precies op 
niveau. 

We vergelijken de Reynell-taalleeftij-
den van vier groepen dove kinderen 
in de leeftijd van 80 tot 120 maanden. 
Het betreft dus kinderen die al enige 
tijd onderwijs hebben genoten, hetzij 
speciaal onderwijs (voor dove c.q. 
slechthorende kinderen), hetzij regu
lier onderwijs. Alle kinderen zijn con
genitaal of prelinguaal doof. De vier 
groepen worden als volgt gekarakte
riseerd: één groep met een conventio
nele hoortoestelaanpassing in een TC 
setting, één groep met een conventio
nele hoortoestelaanpassing in een 
auditief-verbale setting, één groep 
met een Cl in een TC setting en één 
groep met een Cl in een auditief-ver
bale setting. De kinderen in de twee 
Cl groepen waren alle geselecteerd 
volgens de geldende criteria. De 
gegevens die hier gepresenteerd wor
den betreffen een implantaatgebruik 
van langer dan een jaar. De kinderen 
in de twee TC groepen zijn gematcht 
in het kader van het bovengenoemde 
onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam. De overige groepen zijn 
samengesteld op basis van beschikba
re gegevens. Het gaat ons om de 
gemiddelde uitkomsten van de vier 
groepen en de spreiding in de uit
komsten in elk van hen. De uitkom
sten zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel I laat zien dat de 4 groepen wat 
betreft leeftijd overeenstemmen. 
Vergelijken we de gemiddelde taai-
leeftijden met de gemiddelde kalen
derleeftijden dan is duidelijk dat de 
achterstand op het gebied van de 
gesproken taal in vergelijking met 
normaalhorende kinderen zeer groot 
is. Algemeen gaat men er van uit dat 
de ontwikkeling van de gesproken 
taal bij een doof kind de helft 
bedraagt van die van normaal horen-
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COCHLEAIRE IMPLANTATIE EN TWEETALIGHEID 

TC 

Oraal 

HT taalleeftijd 

20 « 41 « 75 

28 « 40 « 84 

HT biologische leeftijd 

100 ± 10 (10) 

96 ± 12 (12) 

Cl taalleeftijd 

26 « 56 « 90 

33 « 67 « 1 1 3 

Cl biologische leeftijd 

102 ± 10 (11) 

102 ± 1 1 (28) 

Tabel I. De taalleeftijd (in maanden, bepaald m.b.v. de "Reynell") van de 4 groepen dove kinderen; in de kolommen 1 en 3 geeft het middel
ste getal het gemiddelde weer en zijn het linker en rechter getal respectievelijk de laagst en hoogst gemeten waarde; in de kolommen 2 en 4 
zijn de gemiddelde leeftijden aangegeven ± de standaarddeviaties, met daarachter de aantallen kinderen in de betreffende groep 

strikt gebaren 

negatieve waarde 

strikt NmG 

+ 1 

strikt gesproken taal 

• 

positieve waarde 

TC 

Oraal 

1 

HT - ratio 

-0.8 « -0.2 « 0.4 

niet bepaald 

HT biologische leeftijd 

97 ± 10 (10) 

3 

Cl - ratio 

-0.3 « 0.4 « 2.0 

0.4 « 1.3 « 3.2 

Cl biologische leeftijd 

99 ± 10 (15) 

101 ± 1 2 (5) 

Tabel 11. De "gesproken taai-gebaren" ratio van 3 van de 4 groepen dove kinderen; in de kolommen 1 en 3 geeft hel middelste getal het 
gemiddelde weer en zijn het linker en rechter getal respectievelijk de laagst en hoogst bepaalde ratio; in de kolommen 2 en 4 zijn de 
gemiddelde leeftijden aangegeven ± de standaarddeviaties, met daarachter de aantallen kinderen in de betreffende groep 

de kinderen. Dit komt - gegeven de 
grote spreiding - overeen met de in 
Tabel I weergegeven uitkomsten. 
De uitkomsten laten verder zien dat 
het receptief lexicon in gesproken taal 
van kinderen met een hoortoestel in 
een TC omgeving niet kleiner is dan 
dat van kinderen in een orale omge
ving. De waarschijnlijke verklaring 
van deze opvallende uitkomst is dat 
veel kinderen met een hoortoestel in 
een TC omgeving niet testbaar zijn 
m.b.v. de "Reynell", omdat bij de 
afname van de test geen gebruik mag 
worden gemaakt van gebaren. De 
"besten" zijn dus overgebleven. 
Kinderen met een Cl behalen zowel 
in een TC als in een orale setting een 
hoger gemiddelde dan kinderen met 
een hoortoestel. Opvallend is de 
enorm grote spreiding in beide Cl 
groepen. De twee Cl groepen over
lappen elkaar voor een groot deel. 
Vervolgens kijken we naar het kwan
titatieve aspect, de verhouding van 
de gebruikte taalmodaliteiten. 
Kinderen gebruiken spontaan zowel 
strikt gebaarde of strikt gesproken 
uitingen of gesproken met gebaren 
ondersteunde uitingen. Vaak gebrui
ken ze deze varianten alle drie. Om 
aan te geven in welke verhouding 

deze modaliteiten gebruikt worden in 
de vier groepen kinderen maken we 
gebruik van een schaal die zo geko
zen is dat een kind dat alléén NmG 
uitingen produceert precies op de 
waarde 0 uitkomt. Kinderen die 
alleen gebaren en niet spreken komen 
op een negatieve ratio en kinderen 
die hoofdzakelijk spreken (en weinig 
gebaren gebruiken) komen op een 
positieve ratio. De uitkomsten 
(gemiddelde, laagste en hoogste 
waarde) zijn weergegeven in Tabel II. 
De bijbehorende lijn is bedoeld om 
een indruk te geven over de betekenis 
die aan de getallen in de tabel moet 
worden toegekend. 

Zoals men kan verwachten gebruiken 
kinderen met een Cl in een TC omge
ving gemiddeld méér gebaren dan 
kinderen met een Cl binnen een oraal 
taalaanbod. Tabel II laat echter ook 
zien dat er binnen deze TC groep, 
naast kinderen die veel gebaren 
gebruiken (lage ratio) ook kinderen 
zijn die weinig gebaren gebruiken 
(hoge ratio). Eerder, bij de bespreking 
van de uitkomsten van de 'Reynell" 
(de kwalitatieve aspecten ), zagen we 
al dat er een enorme spreiding is in de 
kwaliteit van de gesproken taal bin

nen deze groep. Er van uitgaande dat 
de gepresenteerde data representatief 
zijn, moeten we constateren dat het 
effect van een Cl op de ontwikkeling 
van gesproken taal niet zonder meer 
bepaald wordt door de opvoedings-
en onderwijssetting. Kennelijk zijn er 
nog andere factoren die een rol spe
len. Hieronder gaan wij daar op in. 

5. Factoren die van 
het effect van Cl 

nv loed zijn op 

Uit analyse van de hier gepresenteer
de gegevens, evenals uit internatio
naal onderzoek, is gebleken dat er 
twee factoren zijn die m.n. van 
invloed zijn op het resultaat met een 
Cl: de leeftijd waarop het kind een 
implantaat krijgt en de opvoedings-
en onderwijsomgeving. 
Vergelijken we twee groepen prelin-
guaal dove kinderen, één waarvan de 
kinderen een Cl hebben gekregen na 
de leeftijd van 6 jaar en één vóór de 
leeftijd van 6 jaar dan kan men het 
verschil in ontwikkeling aldus 
beschrijven: gemiddeld bereikt de 
"oudere" groep maximaal het niveau 
van gesproken taal dat de "jonge" 
groep al na drie jaar bereikt. De 
mogelijkheden van Cl worden dus 
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het meest benut bij vroege implantatie. 
Teneinde meer inzicht te krijgen in de 
oorzaak van de grote spreiding in de 
ontwikkeling van gesproken taal bin
nen de TC groep, hebben we de kin
deren uit deze groep nauwkeuriger 
ingedeeld. Uit ander onderzoek blijkt 
vaak de aandacht voor gesproken taal 
van onderscheidend belang. Op basis 
hiervan hebben we twee subgroepen 
gevormd. Subgroep 1 wordt geken
merkt door een opvoedings- en 
onderwijssituatie waarin een grote 
waarde wordt gehecht aan gesproken 
Nederlands. Binnen subgroep 2 is dit 
duidelijk minder het geval. We von
den dat het effect van Cl op de ont
wikkeling van gesproken taal in 
groep 1 het grootst was. Groep 2 bleef 
vrijwel op het oorspronkelijke (pre
implantatie) niveau. Verder vonden 
wij in groep 1 geen correlatie tussen 
het niveau van de gesproken taal en 
de mate waarin er gebruik werd 
gemaakt van NmG. 

De vraag is of de 
mogelijkheden van de 

NGT-ontwikkeling en de 
nieuwe mogelijkheden die 

een Cl biedt voor de 
ontwikkeling ^ar\ gesproken 
taal zodanig gecombineerd 
kunnen worden dat beide 
optimaal to t hun recht 

komen. 

Niet de gebruikte modaliteit als zoda
nig, maar de praktische invulling van 
het aanbod, het belang dat toegekend 
word aan de hoorfunctie en het 
gebruik van gesproken taal zijn van 
beslissend belang voor de ontwikke
ling van de mogelijkheden van Cl. 
De conclusie is dat er geen conflict 
behoeft te bestaan tussen Cl en NmG. 
Wij verwachten dat dit ook geldt voor 
de combinatie CI en NGT in een strik
te scheiding (zuivere tweetaligheid). 
Hoe moeten taalkeuze en keuze voor 
Cl echter worden afgestemd? 

6. Afstemming van de Taal- en Cl 
discussie 

Cl biedt het dove kind (nieuwe) 
mogelijkheden in meer of mindere 
mate gesproken taal te ontwikkelen. 
Het voorafgaande heeft duidelijk 

gemaakt dat Cl in principe niet in 
conflict is met enige vorm van tweet
aligheid. 
Voor een optimaal profijt van Cl bij 
de ontwikkeling van gesproken taal 
in een tweetalig kader - wanneer de 
ouders daarvoor kiezen - gelden in 
het algemeen de volgende voorwaar
den: 

1. Implantatie op jonge leeftijd c.q. zo 
snel mogelijk na het doof worden. 
2. Dagelijks aanbod van gesproken 
taal in zinvolle situaties, zowel thuis 
als op school en over langere tijd. 
3. Een onderwijs en/of begeleidings
programma waarin de ontwikkeling 
van NGT en de ontwikkeling van het 
horen hun eigen en op elkaar afge
stemde plaats hebben; voor een kind 
met een Cl geldt dus niet "NGT of 
NmG en Cl", maar "NGT (of NmG) 
en horen c.q. gesproken taal". 

Bovenstaande betekent dat parallelle 
tweetaligheid de meest zinvolle vorm 
van tweetaligheid is bij kinderen met 
Cl. Een keuze voor parallelle tweeta
ligheid en Cl impliceert dat er een 
integrale beslissing wordt genomen, 
zowel voor de ontwikkeling van NGT 
als van de hoorfunctie en de gespro
ken taal. Zo wordt vermeden dat er 
twee afzonderlijke en onafhankelijke 
beslissingen worden genomen, die 
voor taaimodaliteit en die voor Cl. 

In de Nederlandse situatie staan Cl 
en NGT nog teveel tegenover elkaar. 
Integratie - in enige praktische vorm 
- van hoorontwikkeling en NGT is de 
enige mogelijkheid deze tegenstelling 
de wereld uit te helpen. In dat geval 
hebben dove kinderen de mogelijk
heid zowel in de wereld van de 
doven als die van de horenden te 
functioneren. 

7. Welke begeleiding en welke 
vorm van onderwijs? 

Tweetaligheid is een waardevolle ver
worvenheid omdat het de neerslag 
vormt van een aantal wezenlijke en 
weloverwogen veranderingen in het 
programma voor de taalontwikkeling 
van het dove kind. Cl is een andere 
verworvenheid die in principe grote 
mogelijkheden biedt. Juist met Cl kan 
binnen een tweetalig beleid de 
gesproken taalontwikkeling nieuwe 
impulsen krijgen. Na het formuleren 

van de voorwaarden voor een opti
maal profijt van Cl voor de gesproken 
taal in een tweetalige onderwijs- of 
begeleidingsomgeving bespreken we 
waar en in welke vorm dit het beste 
gerealiseerd kan worden. 
De auteurs pleiten voor het samen
stellen van praktisch toepasbare 
richtlijnen voor een geïntegreerde 
taalontwikkeling van NGT en gespro
ken taal, zonder te veel aandacht voor 
de Cl als apparaat. Dit kan er toe lei
den dat de ontwikkeling van het 
horen en van de gesproken taal - als 
tweede taal - voldoende vorm krijgt. 
In het verleden is deze plaats vaak 
beperkt en geïsoleerd geweest, uiter
aard omdat de ontwikkeling van 
NGT in eerste instantie veel aandacht 
vroeg. De auteurs hopen dat daar 
verandering in komt. 
Wanneer dit niet gerealiseerd wordt 
zal de controverse Cl en taal blijven 
bestaan. In dat geval zullen ouders 
steeds vaker genegen zijn hun kind 
na implantatie aan te melden bij 
onderwijs voor slechthorende of nor
maal horenden kinderen. 
Onze voorkeur heeft ook consequen
ties voor het beleid van de Centra 
voor Gezinsbegeleiding. Daarheen 
worden kind en ouders verwezen 
zodra op basis van adequaat onder
zoek is vastgesteld dat het kind zeer 
ernstig slechthorend is. Het moment 
van binnenkomst daar is het meest 
cruciale voor de toekomst van het 
kind omdat dan bewust of onbewust 
de keuzes worden gemaakt. Deze 
Centra hebben niet alleen als taak in 
de beginsituatie allerlei vormen van 
begeleiding te geven, maar ook om de 
communicatie tussen kind en ouders 
op gang te brengen en de ouders in te 
lichten over de mogelijkheden van de 
ontwikkeling van NGT en gesproken 
taal. Het is van het grootste belang 
dat de hulpverleners gericht zijn op 
beide aspecten en dat, afhankelijk van 
de mogelijkheden van het kind en de 
wens van de ouders, een gezamenlij
ke keuze gemaakt wordt. Het zou 
niet goed zijn wanneer de begeleiders 
al op voorhand een keuze hebben 
gemaakt. De scholen zouden een 
onderwijs programma moeten bieden 
waarin doorgegaan wordt op de eer
der ingeslagen weg. Scholen moeten 
duidelijk aangeven wat zij kunnen en 
willen bieden voor kinderen met een 
implantaat. 
Alleen zo ook kunnen, terugkomend 
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op de kern van het probleem, de 
mogelijkheden van de NGT-ontwik-
keling en de nieuwe mogelijkheden 
die een Cl biedt voor het horen en 
ontwikkeling van gesproken taal, 
gecombineerd worden, zodanig dat 
beide optimaal tot hun recht komen. 

8. Conclusies 

•Inzet voor de ontwikkeling van 
gesproken taal is een vereiste voor het 
optimaal benutten van de mogelijk
heden die cochleaire implantatie in 
principe biedt voor de hoorontwikke-
'ing en de ontwikkeling van gespro
ken taal. 

•Deze inzet voor gesproken taal is 
vanzelfsprekend aanwezig in een 
gesproken taalomgeving. Ook binnen 
een programma voor parallelle tweet
aligheid voor kinderen met een Cl 
zou deze inzet even vanzelfsprekend 
aanwezig moeten en kunnen zijn. 

•In alle gevallen geldt: hoe meer 
Waarde gehecht wordt aan het horen 
en de gesproken taal, hoe meer kans 
op profijt van Cl, mogelijkheden die 
anders waarschijnlijk onvoldoende 
benut zouden worden. 
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Samenvatting 

Vroegtijdige onderkenning van gehoorstoornissen is van groot belang. Niet 

voor niets wordt al sedert jaren de Ewing-test bij 9 maanden oude baby's op 

de consultatiebureaus afgenomen. Met nieuwe technieken, samengevat neo-

natale gehoorscreening genoemd, kan nu nog eerder een ernstig gehoor-

verlies vastgesteld worden. De auteurs bespreken deze technieken, gaan in 

op de mogelijke consequenties van deze technieken in en bespreken de 

stand van zaken met betrekking tot landelijke invoering van neonatale 

gehoorscreening. 

1 . Inleiding 

In Nederland wordt vanaf 1965 een 
programma voor populatiescreening 
uitgevoerd om kinderen met gehoor-
verliezen vroegtijdig te onderkennen. 
De gehoorscreening op de leeftijd van 
9 maanden met de CAPAS of de 
Ewingtest is een onderdeel van het 
basistakenpakket van de Jeugd
gezondheidszorg. De screening 
wordt uitgevoerd op consultatiebu
reaus. De training, begeleiding en 
coördinatie van de gehoorscreening 
ligt vanaf de start bij de Nederlandse 
Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind. Met de gehoor
screening wordt nagegaan of er een 
vermoeden is van een gehoorverlies 
groter dan 30 dB. Dit kan zowel een 
perceptief gehoorverlies als een lang
durig geleidingsverlies of gemengde 
verliezen betreffen. 
Eerst werd de screening met behulp 
van de Ewingmethode (in 3 fasen) 
uitgevoerd. Deze methode werd in 
het grootste deel van het land ver
vangen door de minder arbeidsinten
sieve CAPAS-methode waarbij de 

geluiden niet meer handmatig, maar 
via speakers worden aangeboden. 
Met de invoer van de Capas is de 
administratie van de screening geau
tomatiseerd. Dit geeft de mogelijk
heid om op effectieve en efficiënte 
wijze de landelijke dekking van de 
screening en de kwaliteit van de 
screening betrouwbaar te volgen en 
zo nodig bij te sturen. 

Het bereik van de screening ten 
opzichte van het geboortecijfer ligt al 
jaren in de orde van 96% (Kauffman-
de Boer, 1999). Wanneer een tweede 
en derde screening nodig is, geven 
90% van de ouders daar gevolg aan. 
Het percentage kinderen dat onvol
doende heeft gereageerd op de eerste, 
tweede en derde screening was in 
1998 respectievelijk 34,1%, 12,7% en 
6%. De afname van het percentage 
kinderen dat bij de tweede en derde 
screening onvoldoende reageerden, 
is voornamelijk toe te schrijven aan 
het spontane herstel van otitis media 
met effusie (OME). Onder Otitis 
Media met Effusie wordt verstaan 
een opeenhoping van vocht achter 

een intact trommelvlies zonder dat er 
tekenen en symptomen van een acute 
infectie zijn. Met de CAPAS- en 
Ewingtest wordt nagegaan hoe kin
deren op geluid reageren. De metho
de maakt geen onderscheidt tussen 
kinderen met een perceptief verlies 
en/of geleidingsverlies. 
Na de derde screening worden de 
kinderen verwezen naar de huisarts 
met het verzoek voor verdere dia
gnostiek zorg te dragen. Vaak zijn 
kinderen al tussen vijftien en achttien 
maanden oud voordat de definitieve 
diagnose wordt gesteld en de opvang 
en begeleiding kan beginnen. 

In de Verenigde Staten heeft Yoshi-
naga uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van de invoering 
van vroegtijdige gehoorscreening op 
de ontwikkeling van dove kinderen. 
Uit haar studies (Yoshinaga, 1998) 
komt naar voren dat wanneer bege
leiding en interventie van een kind 
met een perceptief gehoorverlies voor 
de zesde levensmaand kan aanvan
gen, de ontwikkeling en met name de 
taalontwikkeling een betere kans 
hebben dan wanneer begeleiding en 
revalidatie na de leeftijd van zes 
maanden starten. Het gaat dan om 
een betere receptieve en expressieve 
taalontwikkeling, sociale vaardighe
den, receptieve en expressieve woor
denschat en spraakproductie. Het is 
dus wenselijk om kinderen met een 
perceptief verlies op een jongere leef
tijd dan tot nu toe op te sporen. 
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Sinds een aantal jaren zijn er scree-
ningsmethoden beschikbaar die vrij
wel direct na de geboorte kunnen 
worden gebruikt. Het is nog wel de 
vraag onder welke voorwaarden 
deze methoden voor 'neonatale 
gehoorscreening' zijn toe te passen in 
de Nederlandse Jeugdgezondheids
zorg. 
Immers, in Nederland wordt ruim 
35% van de baby's thuis geboren en 
van de rest verblijft een klein percen
tage (naar schatting minder dan 10%) 
drie dagen na de geboorte nog in het 
ziekenhuis. Dit betekent dus dat neo
natale gehoorscreening niet in de 'kli
nische setting' kan plaatsvinden, 
maar zodanig aangepast dient te wor
den dat ze ook op consultatiebureaus 
uitvoerbaar is. 

Star t van interventie en 
begeleiding voordat een dove 

baby zes maanden oud is 
heeft positieve gevolgen voor 

de taalontwikkeling 

In dit artikel wordt aandacht besteed 
aan de methoden van neonatale 
gehoorscreening en aan de onderzoe
ken gericht op implementatie in de 
jeugdgezondheidszorg. Tot slot 
wordt besproken onder welke voor
waarden neonatale gehoorscreening 
in Nederland kan plaatsvinden in de 
(nabije) toekomst. 

2. Methodiek 

Er zijn twee methodieken beschik
baar waarmee popuia tiescreening op 
perceptieve gehoorstoornissen bij 
pasgeborenen mogelijk is, te weten: 
de Automated Auditory Brainstem 
Response (A-ABR) en de Oto-
Akoestische Emissies (OAE's). De A-
ABR methode komt in essentie neer 
op het meten van de auditieve her
senstamrespons op klikstimulatie bij 
een niveau van 35 dB. Voor de uitvoe
ring van de screening worden elek
troden en zogenaamde "earcuples" 
(waardoor het geluid wordt aangebo
den) aangebracht op het hoofd van de 
baby. Met behulp van de OAE-
methode worden geluidjes van emis
sies, veroorzaakt door de zintuigcel
len in het binnenoor, gemeten. De 
emissies kunnen worden gemeten 
door de gehoorgang af te sluiten met 

een dopje, waarin een luidsprekertje 
en een microfoontje zijn gemonteerd. 
Uit klinische studies is gebleken dat 
beide methoden een hoge sensitiviteit 
en specificiteit hebben. Uit een 
modelberekening is gebleken dat het 
meten van OAE's in de Nederlandse 
situatie het meest kosten effectief is 
(Boshuizen e.a., 1998). 
De Engelsman David Kemp beschreef 
in de jaren 70 het verschijnsel van 
OAE's voor het eerst. Het blijkt dat 
een gezond oor, na horen van korte 
geluidspulsjes, zelf geluid produ
ceert. Dat geluid is heel zwak en was 
daarom eerder nooit waargenomen. 
Over het ontstaan van dat geluid is 
nog niet alles bekend. Wel is al 
bekend dat het opgewekt wordt door 
de zintuigcellen in het binnenoor, die 
geluid omzetten in zenuwactiviteit. 
Een bepaalde groep van deze cellen, 
de buitenste haarcellen, versterken de 
trilling die in het binnenoor door de 
geluidsstimulus wordt veroorzaakt. 
Dit versterkingsproces is een aanwij
zing voor de grote gevoeligheid van 
het oor voor geluid. Een deel van de 
geluidstrillingen komt via het mid
denoor weer naar buiten en is dan 
meetbaar in de gehoorgang als de 
emissie. De emissies kunnen via ver
schillende methoden worden geme
ten in de screening, de TEOAE en de 
DPOAE. Met deze laatste methode 
kan ook frequentiespecifieke infor
matie verkregen worden. 

Het b l i jk t dat een gezond 
oor, na horen van korte 

geluidspulsjes, zelf geluid 
produceert 

3. Huidige onderzoeken 

Op dit moment wordt een implemen
tatiestudie uitgevoerd met een van de 
OAE-methoden (Kauffman-de Boer 
e.a., 2000). De screening (middels 
TEOAE) wordt uitgevoerd in drie 
verschillende situaties. In Alkmaar 
(N=800) wordt de screening uitge
voerd in combinatie met de (PKU) 
hielprik. In Tiel en Culemborg 
(N=800) wordt de screening uitge
voerd tijdens het eerste huisbezoek 
en in Oss (N=1600) wordt de scree
ning uitgevoerd op apart georgani
seerde zittingen op het CB als de kin
deren twee tot vier weken oud zijn. In 
het tweede kwartaal van 2001 komt 
het rapport over deze studie uit (a). 
In een studie bij de Stichting Rijn-, 
Duin-, en Bollenstreek wordt nage
gaan of ook de andere OAE-metho-
de (middels DPOAE) bruikbaar is 
binnen de setting van de Jeugd
gezondheidszorg. De kinderen zul
len op het consultatiebureau op 
apart te organiseren zittingen wor
den onderzocht als ze tussen de 
twee en vier weken oud zijn. Deze 
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studie zal in het derde kwartaal van 
2001 worden afgerond (b). 
Om te voorkomen dat te veel kinde
ren ten gevolge van een 'refer' uit
slag (onvoldoende testuitslag) op 
grond van meettechnische proble
men worden verwezen, is besloten 
om de kinderen indien nodig, 
driemaal te screenen. Als aan één of 
beide oren een 'refer' wordt gevon
den, volgt een tweede of een derde 
screening binnen enkele weken. Als 
het bij de derde screening nog niet is 
gelukt om beiderzijds goede emis
sies te vinden, wordt het kind voor 
diagnostisch onderzoek verwezen 
naar een audiologisch centrum. 
De huidige studies richten zich op 
het verzamelen van gegevens ten 
aanzien van de opbrengst van de 
screening in termen van opkomst, 
aantal onvoldoende reagerende kin
deren, aantal opgespoorde kinderen 
en aantal en mate van opgespoorde 
afwijkingen. Ook wordt via vragen
lijsten en interviews nagegaan hoe 
ouders de screening beleven, vooral 
gericht op de mate van tevredenheid 
over de screening en de mate van 
acceptatie. Verder wordt onderzocht 
aan welke organisatorische voor
waarden de thuiszorgorganisaties 
moeten voldoen bij invoering van de 
neonatale gehoorscreening en of het 
op de Capas geënte en voor de neo
natale gehoorscreening aangepaste 
registratie- en evaluatiesysteem 
bruikbaar is. Daarbij is veel aan
dacht voor het vervolgtraject, het 
verwijsprotocol, het diagnostisch 
protocol en de interventie en bege
leiding van deze hele jonge kinderen 
en hun ouders. 

4. Toekomst 

De ontwikkelingen op gebied van 
de neonatale gehoorscreening zijn 
zodanig, dat te verwachten is dat 
binnen een aantal jaren deze scree
ning de huidige screening bij negen 
maanden zal gaan vervangen. 
Wanneer dat het geval is, dient aan 
een aantal voorwaarden voldaan te 
zijn. Voor de screening, de diagnos
tiek, de vroege interventie en de 
monitoring dienen criteria voor uni
forme werkwijze en standaardisatie 
en kwaliteitseisen te worden opge
steld, waarbij de aanbevelingen van 
de Joint Comité on Infant Hearing 
als leidraad zouden moeten funge

ren (Year 22 postion statement, 
2000). Verder is het van belang dat er 
voor een dergelijk landelijk scree-
ningsprogramma een centrale regis
tratie en -regie bestaat. De verwezen 
kinderen moeten volgens een uni
verseel diagnostisch protocol wor
den onderzocht, zodat na een onvol
doende score op de screening bin
nen korte tijd de aard en mate van 
het gehoorverlies kan worden vast
gesteld. Er moet een follow-up pro
gramma voor de opgespoorde kin
deren komen. 
Het gezinsbegeleidingsprogramma 
vraagt aanpassing voor deze jonge 
kinderen en hun ouders. Tot slot is 
er een centrale database van de kin
deren met gehoorproblematiek in 
Nederland nodig om de effectiviteit 
van een dergelijk screeningspro-
gramma te bepalen. 
Het is echter van het allergrootste 
belang dat we ons realiseren dat de 
neonatale gehoorscreening in 
Neder-land als populatiescreening 
alleen toekomst heeft, wanneer het 
hele traject van screening, verwij
zing, diagnostiek, begeleiding en 
revalidatie goed op elkaar is afge
stemd. De mogelijkheden die vroege 
opsporing in de Ie levensmaand 
heeft voor kinderen met perceptieve 
verliezen kunnen alleen dan werke
lijkheid worden! 

(a) Deze studie wordt verricht door 
de NSDSK en TNO-PG en gefinan
cierd door Zorgonderzoek Neder
land. 
(b) Deze studie wordt door de 
NSDSK samen met het LUMC uitge
voerd, waarbij de implementatie 
wordt gefinancierd door het dove-
ninstituut Effatha.. 
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Auditieve vaardigheden bij kinderen 
Voortgang en voorlopige resultaten van lopend onderzoek 
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Samenvatting 

In het leerproces neemt het kunnen opnemen en verwerken van informatie 

een belangrijke plaats in. De auditieve waarneming is een van de pijlers van 

het taalleerproces. Onvolkomenheden in de auditieve waarneming hebben 

daarom in veel gevallen consequenties voor het taalleerproces. Deze onvol

komenheden kunnen bijvoorbeeld een slecht gehoor zijn, maar ook de rij

ping van het auditieve systeem en de onervarenheid om de binnenkomende 

hoorinformatie juist te interpreteren kunnen leiden tot misverstaan of onbe

grepen boodschappen. Het leren horen en het juist coderen van auditieve 

informatie is een leerproces, dat in het eerste decennium van het kind nog 

volop in ontwikkeling is. Het vaststellen van het stadium van deze ontwikke

ling en de mate van vaardigheid voor de diverse onderzoeksgroepen is het 

doel van deze studie. 

1. Inleiding 

In het kader van het VeBOSS-onder-
zoek naar de indicatiestelling van 
kinderen met ernstige spraak en 
taalmoeilijkheden (ESM) (Verhoe
ven, 1998) is dit jaar een start 
gemaakt met het ontwikkelen van 
een testbatterij om de auditieve 
vaardigheden bij kinderen in kaart 
te brengen. Het is bekend (van 
Velzen e.a. 1997), dat de auditieve 
competentie bij kinderen met ESM 
vaak achterloopt bij leeftijdgenoten 
die een normale spraak en taalont
wikkeling doormaken. 
Deze verminderde auditieve compe
tentie komt onder meer tot uiting in 
problemen met auditieve analyse en 
synthese, fonologisch bewustzijn, 
traag reageren op verbale vragen en 
verminderd waarnemen in complexe 
luistersituaties. 

Het meten van auditieve vaardighe
den wordt in de regel getoetst met 
bewerkt spraakmateriaal. Voor het 
Nederlands taalgebied is het beschik
bare testinstrumentarium gelimiteerd 
en maar beperkt toegankelijk voor 
kinderen jonger dan 8 jaar. Doel van 
het huidige onderzoek was dan ook 
het ontwerpen van een geschikt test-
instrument voor kinderen vanaf 5 
jaar. Het instrument moet breed inzet
baar zijn, met beperkte middelen uit 
te voeren en qua selectiviteit en sensi
biliteit voldoende bieden. Bij het 
samenstellen van het instrument is 
gekozen voor taken die een beroep 
doen op vaardigheden in de verschil
lende domeinen van de auditieve 
waarneming. 

Daarbij gaat het om de volgende 
domeinen: 
• Het waarnemen van laag redundante 

spraak (auditieve closure). Met laag 
redundante spraak wordt bedoeld de 
spraak die bijvoorbeeld door vervor
ming, stoorgeluiden of omissies ver
minderde informatie bevat. 
• Binaurale segmentatie en integratie. 
Dit betreft het afzonderlijk met twee 
oren naar verschillende informatie 
kunnen luisteren (segmentatie) of de 
samenwerking tussen de beide oren 
(integratie). Een voorbeeld van 
binaurale segmentatie is het voeren 
van een telefoongesprek in een 
rumoerige kamer, waarbij het rumoer 
genegeerd moet worden. Een voor
beeld van binaurale integratie is het 
volgen van twee gesprekken in een 
kamer, waarbij de inhoud van beide 
gesprekken opgenomen wordt. 
• Auditief temporele informatieverwer
king. Dit betreft het detecteren van de 
kleine veranderingen in de tijd die 
kunnen optreden bij auditieve signa
len. Dit kan bijvoorbeeld het waarne
men van korte pauzes zijn bij klank
overgangen of tussen twee woorden. 
• Fonologisch bewustzijn en codcrings-
vaardigheden. Onder fonologisch be
wustzijn wordt verstaan het inzicht 
hebben in de opbouw van woorden 
in afzonderlijke klankeenheden. 

Audi t ieve vaardigheden z i j n 
de ee rs te t ien j a r e n volop in 

ontwikkel ing 

Aangenomen wordt dat auditieve 
vaardigheden nog volop in ontwikke
ling zijn in de eerste tien levensjaren 
( Simkens, 1998) en dat uiteenlopende 
kind- gezins- en institutionele facto
ren deze ontwikkeling beïnvloeden. 
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Het doel van de eerste onderzoekscy
clus was : 
• Samenstellen van het testmateriaal 
in de diverse auditieve domeinen en 
passend bij de leeftijdsgroep van 5 tot 
10 jaar. 
• Zicht krijgen op de ontwikkeling 
van auditieve vaardigheden bij de 
normaalpopulatie 
• Vaststellen van de invloed van 
variabelen zoals woordenschat, intel
ligentie, auditief geheugen, spraak-
praxis en woordvinding op de audi
tieve competentie. 
• Inzicht verkrijgen in de relatie tus
sen leesvaardigheden en auditieve 
competentie. 

Binnen het kader van een onder
zoeksproject van de sectie orthopeda
gogiek van de Universiteit Nijmegen 
zijn in het voorjaar 2000 in totaal 420 
autochtone kinderen uit het basison
derwijs en speciaal basisonderwijs in 
de omgeving van Nijmegen onder
zocht. Doctoraalstudenten van ge
noemde sectie voerden het onderzoek 
uit. Het selectiecriterium voor de kin
deren uit het speciaal basisonderwijs 
was een normale intelligentie en een 
leesachterstand van ongeveer 2 jaar. 
Deze groep kreeg voorlopig de kwali
ficatie dyslectische kinderen. Op de 
basisscholen werden kinderen uit de 
groepen 2,3,4,5 en 6 geselecteerd met 
een normaal basisgehoor en zonder 
onderwijsdoublure. Per leerjaar zijn 
ongeveer 70 leerlingen onderzocht. 

2. Methode en opzet en praktische 
testervaringen 

Bij de opzet van het onderzoek zijn 
we er vanuit gegaan dat de onderzoe
ken op de diverse scholen (17 loca
ties) moesten worden uitgevoerd. Dit 
betekende dat we niet de beschikking 
hadden over standaard meetinstru
menten, zoals bijvoorbeeld een 
audiometer. We hebben ervoor geko
zen de tests op te nemen op een audio 
CD en af te draaien op een zoge
naamde gettoblaster in combinatie 
met een kwalitatief goede hoofdtele
foon. Voorafgaand aan elk onderzoek 
werd het instrumentarium geijkt met 
een geluiddrukmeter, zodat de 
geluidssterkte precies geregeld kon 
worden op het gewenste geluidsni
veau. Alle studenten werden vooraf 
getraind en geïnstrueerd over de te 
volgen meetprocedure. Het onder

zoek werd opgedeeld in twee sessies 
van ongeveer een uur. De volgorde 
van de tests wisselde per leerling om 
te voorkomen dat bepaalde onderde
len door aandachtsproblemen minder 
goed werden uitgevoerd.Vooraf
gaand aan het onderzoek werden alle 
kinderen gescreend op het gehoor 
voor de frequenties 500, 1000 en 2000 
Hz. Daarnaast werden op de niveaus 
van 40 en 50 dB monaurale en binaur-
ale spraakaudiometrie uitgevoerd om 
te controleren of het spraakverstaan 
op deze geluidssterkte voldoende 
was. Voldeden de kinderen niet aan 
de gestelde criteria van een goed 
gehoor, dan werden de kinderen uit
gesloten voor verder onderzoek. 

De auditieve tests bestonden uit de 
onderdelen: 

Spraakverstaan in ruis (auditieve 
figuur-achtergrondtest) 
Bij de spraakverstaan in ruistest werd 
nagegaan in welke mate proefperso
nen in staat waren spraak te verstaan 
in een storende ruisomgeving. De 
aangeboden spraak bestond uit cvc-
woorden en de omgevingsruis was 
zogenaamde spraakruis. De woordjes 
werden in een mengverhouding met 
de ruis van -2 en -5 dB aangeboden. 
Elk oor werd afzonderlijk getest. 

Gefilterde spraaktest 
Bij de gefilterde spraaktest werd nage
gaan of de proefpersonen in staat 
waren bewerkte spraak te verstaan. 
De spraakbewerking bestaat uit fre
quentiefiltering. De spraak (cvc-
woorden) wordt op twee manieren 
gefilterd. In de lage bandfiltering 
wordt alle frequentie-informatie 
boven de 500 Hz gefilterd. In de hoge 
bandfiltering wordt alle frequentiein
formatie tot 3000 Hz gefilterd. Als de 
spraak door de lage of hoge band fil
tering afzonderlijk wordt beluisterd, 
dan kan de spraak nagenoeg niet ver
staan worden. Indien beide banden 
worden samengevoegd dan geeft dit 
wel herkenbare spraak. Om de 
samenwerking tussen beide te testen 
wordt de hoge en lage band elk aan 
één oor aangeboden. 

Woordherkenningstest 
Het doel van de woordherkennings
test is nagaan in hoeverre de luiste
raar in staat is gefragmenteerd 
spraakmateriaal (waarbij er zijn klin

kers of medeklinkers uit bestaande 
woorden zijn weggelaten) te recon
strueren. Deze taak vereist naast en 
goede woordenschat, ook een adequaat 
waarnemingsmechanisme van fonolo
gische representaties. De woordher
kenningstest is een bestaand onderdeel 
van de Taaltest voor Kinderen. 

Temporele test 
Het doel van de test is het bepalen 
van de temporele resolutie van het 
gehoor. De definitie van temporele 
resolutie is bij deze test: de kortste 
tijdspanne die tussen twee auditieve 
stimuli mogelijk is om de twee stimu
li nog afzonderlijk waar te nemen. De 
stimuli in deze test zijn sinustonen 
met een frequentie van 1000 Hz, die 
al of niet gescheiden zijn door een 
korte pauze (interstimulus tijd , ISI-
tijd). In de testprocedure wordt via de 
gedwongen keuzemethode bepaald 
bij welke stimulussequentie de pauze 
wordt waargenomen. 

Competitieve spraak 
De competitieve spraaktest is een test 
waarbij aan het niet luisterend oor 
stoorinformatie (ruis of spraak) gege
ven wordt, terwijl aan het andere oor 
(het luisterend oor) woordjes worden 
aangeboden. De proefpersoon wordt 
bij deze test gedwongen selectief te 
luisteren met het luisterend en de 
stoorinformatie op het andere oor te 
negeren. Het doel van deze test is na 
te gaan in hoeverre proefpersonen in 
staat zijn informatie die op het linker 
en rechteroor worden aangeboden 
van elkaar te scheiden. 

Dichotisch spraakverstaan 
Dichotisch spraakverstaan is de 
vaardigheid informatie die op elk 
oor afzonderlijk wordt aangeboden 
te verstaan. Indien het spraakaan-
bod aan het rechteroor verschillend 
is ten opzichte van links, dan zou bij 
een normaal werkend auditief 
mechanisme de informatie van 
beide oren waargenomen moeten 
worden. Dit waarnemen stelt eisen 
aan de samenwerking en coderings
vaardigheid van beide hersenhelf
ten. In theorie is het te verwachten 
dat de informatie aangeboden aan 
het rechter oor een licht voordeel 
heeft ten opzichte van de informatie 
die is aangeboden aan het linkeroor. 
Doel van deze test is het meten van 
de samenwerking tussen beide oren 
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en nagaan of er eventueel sprake is 
van een oorvoordeel. 

Lindamood Auditieve Conceptua-
lisatietest (LAC) 
De LAC meet de auditieve perceptie 
en conceptvorming van spraakklan-
ken. De LAC-test bevat elementen, 
die inzicht geven in de beoordelings
vaardigheid van het kind in het waar
nemen van identiteit, aantal, volgor
de en totaalconcept van de gesproken 
klankpatronen. Met de LAC-test is 
het mogelijk onderzoek te doen naar 
de auditieve processing van spraak-
klanken gekoppeld aan codering en 
sequentiering zonder dat het kind 
kennis hoeft te hebben van letterte
kens of foneem-grafeemomzettingen. 

De andere onderzoeksdomeinen, ter 
inventarisatie van mogelijke afhankelij
ke en onafhankelijke variabelen waren: 

Intelligentie 
Raven Coloured progressive matrices 

Leestests 
• DrieMinutenTest (DMT). 
• EenMinuutTest (EMT). 
• KLEPEL (test voor de leesvaardig

heid van pseudowoorden). 

Auditief geheugen 
• Digit Span uit de Kaufman ABC. 

Spraakpraxis 
• Nazeggen van een reeks nonsens-

woorden of syllabeverbindingen 
met het doel de mondmotorisch 
praxis te toetsen. 

Woordenschat 
• Passieve woordenschat uit de TAK-R. 

Benoemingstaak 
• Rapid naming: het snel benoemen 

van eenvoudige plaatjes. 

Testervaringen 
De studenten observeerden ook de 
testattitude en de reacties op de ver
schillende testonderdelen. De auditie
ve tests bleken voor de meeste kinde
ren goed uitvoerbaar. Opgemerkt 
werd dat de temporele test te lang 
duurde. Door de verdeling in twee 
meetsessies en variatie in de teston
derdelen bleef de taakhouding bij de 
meeste kinderen goed. Slechts enkele 
kinderen moesten om reden van een 
onvoldoende gehoor worden uitge

sloten voor verder onderzoek. Bij 
deze kinderen is aan de leerkracht het 
signaal gegeven dat er mogelijk spra
ke was van een verminderd gehoor 
en dat nader onderzoek gewenst zou 
zijn. De ouders waren op de hoogte 
van het onderzoek en de leerkrachten 
zijn na het onderzoek geïnformeerd 
over de groepsresultaten. 

De tests bleken voor de 
meeste kinderen goed 

uitvoerbaar 

3. Resultaten 

In deze onderzoeksronde zijn de 
resultaten bekeken op : 
• Variabiliteit van de auditieve tests 

per leerjaar en eventuele plafond-
effecten. 

• Ontwikkelingsaspecten met betrek
king tot de groei in auditieve vaar
digheden. 

• Relaties naar andere variabelen 

In Figuur 1 tot en met 4 zijn de resul
taten van de diverse auditieve tests 
per auditief domein voor de verschil
lende basisschoolgroepen weergege
ven. In het auditieve domein waarne
men van laagredundante spraak 
(Figuur 1) zijn de tests gefilterde 
spraak, spraakverstaan in achter
grondruis en woordherkenning nader 
geanalyseerd. In het domein binaura-
Ie segmentatie en integratie zijn de 
testonderdelen competitieve spraak 
en dichotisch spraakverstaan opgeno
men (Figuur 2). In het domein van de 
auditief temporele informatieverwer
king is de inter-stimulis-interval test 

(Figuur 3) weergegeven en in Figuur 4 
zijn de resultaten van de Linda-mood 
auditieve conceptualisatie test opgeno
men. Dit testonderdeel meet vaardighe
den in het domein van het fonologisch 
bewustzijn en de auditieve codering. 

Statistische analyse laat zien, dat op 
alle testonderdelen er significante 
groepseffecten aanwezig zijn. Dit wil 
zeggen, dat de auditieve vaardighe
den tot leerjaar 6 nog volop in ont
wikkeling zijn en gezien de gemid
delde resultaten bij de volwassenen 
deze ontwikkeling tot na het tiende 
levensjaar doorloopt. De gevonden 
variabiliteit per leeftijdsgroep en test
onderdeel past binnen de normen die 
we kennen bij de standaardaudiome-
trie bij kinderen. In het domein van 
de binaurale segmentatie en integra
tie zien we zogenaamde plafondeffec-
ten, hetgeen impliceert dat deze tests 
mogelijk te gemakkelijk zijn voor de 
onderzochte kinderen. De groep dys
lectische kinderen (gemiddelde leef
tijd ca.10.5 jaar) laat op nagenoeg alle 
testonderdelen zwakkere scores zien 
dan hun leeftijdsgenoten in het basis
onderwijs. De toetsing van hun lees
vaardigheid laat in deze groep een 
gemiddelde leesachterstand zien van 
2.5 tot 3 jaar. Als we de gemiddelde 
resultaten op de auditieve tests van 
deze groep vergelijken met de groe
pen in het basisonderwijs, dan zijn 
hun auditieve prestaties en vaardig
heden vergelijkbaar met de resultaten 
van de kinderen uit groep 3-4. Ten 
slotte laat correlatie-analyse zien dat 
de variabelen intelligentie, geheugen, 
woordenschat en spraakpraxis een 
significante samenhang vertonen met 
vaardigheden in het auditieve domein. 

Overzicht tests in domein van het waarnemen van laag redundante spraak. 
tests: woordherkenning (woherk), spraak in ruis (S/N), 

gefilterde spraak monauraal (SFILMON), gefilterde spraak binauraal (SFILBI) 
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HARRY SIMKENS EN LUDO VERHOEVEN 
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Overzicht tests in het domein binaurale integratie en segmentatie 
Tests: dichotisch spraakverstaan (DICHOT), competitief spraakverstaan 

met sfoorruis (COMRUIS) en stoorspraak (COMSPRAAK) 
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Overzicht test in het domein van de temperele waarneming 
Test: Inter Stimulus Test 

Figuur 3 
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Overzicht test in het domein fonologisch bewustzijn en codering 
Test: Lindamood auditieve conceptualisatietest 

Figuur 4 
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4. Voorlopige conclusies 

Het auditief meetinstrument in ont
wikkeling lijkt zeer goed inzetbaar 
bij kinderen vanaf 5 jaar. De gevon
den variabiliteit van de testresultaten 
per leeftijdsgroep laten een stabiel en 
representatief beeld zien. We consta
teren bij dit onderzoek dat auditieve 
vaardigheden bij kinderen tot de leef
tijd 10 jaar nog volop in ontwikkeling 
zijn en dat de auditieve competentie 
bij dyslectische kinderen duidelijk 
achterloopt ten opzichte van de nor
maalpopulatie. Ook blijkt uit het 
onderzoek dat variabelen, zoals intel
ligentie, auditief geheugen, passieve 
woordenschat en spraakpraxis 
samenhangen met de auditieve com
petentie van kinderen. Om beter 
greep te krijgen op de factoren die de 
variatie in auditieve competentie bij 
kinderen verklaren zijn we dit najaar 
met een nieuw onderzoek gestart bij 
ongeveer 300 kinderen in het basis en 
speciaal basisonderwijs waarbij met 
name de relatie tussen auditieve 
competentie en leesvaardigheid ver
der wordt bestudeerd. Als deze fase 
is afgerond, dan start het onderzoek 
bij kinderen met spraak en taalmoei-
lijkheden. Daarbij gaan we ervan uit 
dat het hier voorgestelde instrumen
tarium een belangrijke bijdrage kan 
leveren bij de discussie rond de clas
sificatie van ESM. 
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VeBOSS / VEDON Conferentie 2001 
Al vanouds komen bij het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, maar ook bij 
het onderwijs voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden aspecten van zorg voor. 
Het werk houdt niet op bij het bieden van onderwijs. Ook daarnaast wordt hulp en steun 
geboden aan kinderen, jong volwassenen en hun ouders. 

De laatste jaren zijn in de zorg grote veranderingen op gang gekomen. Men is op zoek 
naar een goede afstemming van hulp voor dat ene specifieke kind. Bij de ontwikkeling 
van Regionale Expertise Centra voor onderwijs zijn vaak ook dezelfde organisaties betrok
ken, die ook te maken hebben met ontwikkelingen in de zorg. 

In april 2001 organiseren VeBOSS en VEDON over dit thema hun jaarlijkse conferentie 

onder de titel 

ONDERWIJS MET ZORG 
Het gaat immers om één aanbod, het gaat om het kind, dat zowel onderwijs als zorg 
nodig heeft. Tijdens de conferentie zullen ontwikkelingen en vernieuwingen naar voren 
komen die laten zien dat Regionale Expertise Centra aan auditief en/of communicatief 
gehandicapte kinderen en (jong) volwassenen onderwijs met zorg bieden. 

VeBOSS / VEDON-conferentie 2001 
Titel: Onderwijs met zorg 

Conferentiecentrum De Blije Werelt 
te Lunteren 

5 en 6 april 2001 

Voor informatie over de conferentie kunt u zich wenden tot 

conferentieorganisatie VeBOSS / VEDON, 
p/a postbus 222, 
3500 AE Utrecht, 

030-2769970 telefoon 
030-2712892 fax 

030-2730459 teksttelefoon 

of tot de contactpersoon in uw school of instelling 

w 
VeBOSS 
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INTERVIEW 

Door Willem Geurts, lid van de redactie 

Inleiding 

Het aantal dove kinderen dat een 
cochleaire implantatie krijgt neemt 
nog steeds toe. De verwachtingen bij 
ouders en gebruikers zijn hoogge
spannen. Het merendeel van de geïm-
planteerden ziet de mogelijkheden 
om tot open-spraakverstaan te komen 
sterk verbeteren. Toch is succes bij 
een Cl allerminst verzekerd. In dit 
artikel komen twee jonge mensen en 
hun ouders aan het woord. Bij de een 
verliepen operatie en revalidatie naar 
wens, bij de ander kwam het niet tot 
betere hoormogelijkheden. Hun 
bevindingen. 

Vorsend bladeren Jaap van Hoof en 
Martijn van Heesch door de boeken, 
die hun moeders voor de gelegenheid 
uit de kast haalden. Twee jonge men
sen die een ervaring delen: beiden 
ondergingen een Cl- operatie. Voor 
de één, Jaap, verschafte de ingreep 
toegang tot betere (communicatie- en 
studie-) mogelijkheden. Voor Martijn 
evenwel bracht de operatie uiteinde
lijk niet het beoogde resultaat. 
Met grote belangstelling -onderbro
ken soms door enige hilariteit- verge
lijkt het tweetal eikaars herinneringen 
uit een bewogen episode in hun jonge 
bestaan. Correspondentie, foto's, ver
slagen, tekeningen, dagboeken, een 

selectie uit zorgvuldig bewaarde per
soonlijke documenten die hoorden bij 
de ingrijpende CI-operatie. Beiden 
zijn helemaal doordrongen van de 
impact die de medische ingreep in 
1993 op hun bestaan heeft gekregen. 
De moeders, Els van Hoof en Maike 
van Heesch, vullen hiaten uit Jaap's 
en Martijn's jeugdjaren op en belich
ten de rol van de ouders bij de keuze 
tot een CI-operatie. 

Zowel de 19-jarige Jaap als de 16-jari-
ge Martijn zijn in 1993 geopereerd in 
het Nijmeegse Sint-Radboudzieken-
huis. Jaap in maart, Martijn in sep
tember. In de daaraan voorafgaande 
periode leerden zij elkaar -door toe
doen van de moeders- kennen. Ook al 
zijn de uitkomsten voor de twee jonge 
mensen zo verschillend, in zeker één 
opzicht is er sprake van een overeen
komst. Zowel Martijn als Jaap werken 
energiek aan hun toekomst. Na zijn 
MAVO-diploma verdiept Jaap zich 
momenteel op het Koning Willem I 
College in Den Bosch in het vak 
Technische Informatica. Martijn 
hoopt over anderhalf jaar met een 
diploma Consumptieve Technieken 
het Instituut voor Doven te verlaten. 

De aanloop 
"Onze verwachtingen? Ik denk dat 
we heel reëel waren. Eigenlijk reken

den we op niet meer dan dat Jaap een 
kind zou worden met hoorresten. Dat 
hij dank zij die hoorresten meer 
mogelijkheden zou hebben. Hoe Jaap 
die kansen dan verder zou gaan 
benutten, dat zou van hemzelf afhan
gen." Els van Hoof denkt terug aan 
de eerste vraag, die zij en haar echt
genoot zich stelden: "Willen wij dat 
ons kind een cochleaire implantatie 
krijgt?" Niet gemakkelijk, zo erkent 
zij. "Want als ouder ben je vaak in de 
positie dat je een keuze maakt voor je 
kind. Op zijn minst heb je een grote 
invloed op de keuze die het kind met 
jou maakt. Wij hebben Jaap gesteund 
in de keuze die hij ging maken. Van 
meet af aan hebben we dat bena
drukt." Jaap beaamt de woorden van 
zijn moeder, zorgvuldig formulerend: 
"We hebben er thuis veel over gespro
ken. Natuurlijk wist ik ook dat ik 
geen horende zou worden. Toch 
wilde ik graag de Cl". Voor Jaap telde 
een ander belangrijk aspect sterk mee. 
Als drager van het Usher-syndroom 
kampt Jaap bovendien met toene
mende visusproblemen. "Dus is het 
waarnemen van geluid voor mij van 
heel groot belang. Ik ben aangewezen 
op geluiden", verduidelijkt Jaap haast 
ten overvloede. 

"Martijn was jonger, een Cl had zeker 
voor hem een uitkomst kunnen zijn. 
Naarmate de leeftijd lager is, des te 
groter de kansen op succes, zo luidt 
de theorie. Waar wij vooral aan dach
ten was de veiligheid. Met name ver-
keersgeluiden. Als hij die maar eens 
zou kunnen horen, dat was al een 
heel geruststellend vooruitzicht", ver
telt Maike van Heesch. Wat ook mee
speelde in de beslissing om Martijn 
aan te melden, was het horen van 
gespreksgeluiden. "Het leek ons erg 
belangrijk dat Martijn in een gesprek 
zou kunnen volgen wie er aan het 
woord was. Bovendien zou zijn spre
ken sterk kunnen verbeteren." 
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Op school vernam de familie Van 
Heesch voor het eerst van de moge
lijkheden die een implantatie kon bie
den. Dat een Cl niet per se succesvol 
hoeft te zijn, vernam de familie Van 
Heesch eveneens. Over deze periode 
kan Martijn slechts vragend zijn 
schouders ophalen. "Dat weet ik niet 
precies meer", zegt hij nu, ruim zeven 
jaar na dato. 

Begeleiding 
Van meet af aan betrekken de moe
ders keer op keer de begeleiding in 
hun relaas. Beiden laten zich lovend 
uit over de begeleiding vanuit het Cl 
team. "Op elk moment konden we 
met onze vragen terecht, we kregen 
alle gewenste informatie. Dat bood 
ons veel houvast. Niet in het minst in 
moreel opzicht", zegt Maike van 
Heesch. "De contacten met het bege
leidingsteam zijn van grote waarde 
geweest in Jaap's besluit", aldus Els 
van Hoof. 

"Voor ons begon het in 1985 met een 
lezing van de heer Conincx, toenma
lig audioloog van het Instituut voor 
Doven. Hij deed een slakkenhuisim-
plantatie van ene Doktor Banfai in 
Duren uit de doeken. In een later 
gesprek wees de heer Conincx er ons 
op dat de techniek nog niet zo ver 
ontwikkeld was, dat die toen al voor 
Jaap van nut zou kunnen zijn. " Jaap 
moest het vooralsnog op school 
Eikenheuvel stellen met een vibratie
blokje achter het oor. Maar vanaf het 
moment dat in 1988 CI's werden 
geplaatst bij volwassenen stond ook 
Jaap in de rij. "We schreven brieven 
naar ziekenkostenverzekeraars om de 

Cl maar opgenomen te krijgen in het 
pakket. Tijdens ouderbijeenkomsten 
van CI-kinderen hielden we een 
handtekeningenactie om steun te krij
gen voor dat initiatief." Inmiddels 
hoort de Cl thuis in het vergoedin
genpakket. 

"Thuis in Helmond beheerste de 
overweging over wel of geen Cl het 
hele gezin. Er is ontzettend veel over 
gesproken. Vooral de vraag of zo'n 
operatie niet te zwaar zou zijn voor 
de 9-jarige Martijn. Of die wel in ver
houding stond met de verwachte 
resultaten. Een spannende tijd, waar
in we veel aan elkaar hebben gehad", 
zo herinnert Maike van Heesch zich 
de tijd voorafgaand aan het besluit. 
Met voortdurend op de achtergrond 
het CI-team ter ondersteuning. 

Het besluit 
Eén bijzonder moment staat bij Jaap 
en zijn moeder in het geheugen 
gegrift. "Moeder vroeg op de auto
weg van Eindhoven naar Vught: Wat 
doen we, linksaf (richting Vught, naar 
de school Eikenheuvel) of rechtsaf 
(naar Nijmegen, voor de CD?" 
"Nijmegen!", moet het met overtui
ging hebben geklonken in de auto. 
Met Jaap als laatste aan het woord. 
Aan de uiteindelijke beslissing, die 
Martijn mede nam, heeft Maike ach
teraf bedenkingen overgehouden. 
"Soms heb ik de indruk dat Martijn 
het meer voor ons heeft gedaan dan 
voor zichzelf." Een ontkenning kreeg 
Maike tot dusverre niet, een bevesti
ging evenmin. 

De operatie 
In het foto-album zijn Jaap en Martijn 
aanbeland bij de ziekenhuisplaatjes. 
Grote tulbanden sieren daar de hoof
den van de twee. Anno 2000 roepen 
de beelden lacherige reacties op bij de 
patiënten-van-toen. De ferme kerels 
kenden beslist enige spanning voor 

Professor Van den Broek de electro-
den op de goede plaats kon aanbren
gen. Martijn: "Ja, ik weet nog wel dat 
ik heel zenuwachtig was." Jaap: "Ik 
hoopte voor de operatie dat ik het 
geblaf van de hond kon horen." 
Tevoren had Jaap ingestemd met de 
aanwezigheid van een cameraploeg 
aan zijn operatiebed. Een filmploeg 
stond klaar om de ingreep nadien op 
een der nationale publiekszenders te 
tonen. 

Het eerste geluid 
Het Grote Moment, met de eerste 
waargenomen geluiden, naderde. 
Een emotionele gebeurtenis, waar 
intens verlangend naar was uitgeke
ken. "De eerste keer dat ik iets hoor
de was bij meneer Brokx. 

Ik weet niet meer precies wat het 
geluid was. Ik was wat duizelig en 
had een raar gevoel. Ik voelde een 
soort stroom in mijn borst." Martijn 
kan niet zeggen of het overeenstemde 
met de verwachtingen. Die had hij 
simpelweg niet. Geluid was tot dan 
volkomen vreemd voor hem. Het 
intensieve revalidatieprogramma 
moest hem nog introduceren in de 
horende wereld, via omgevingsgelui
den en spraak. Met volledige mede
werking van thuis. Maike: "We ram
melden met sleutels, spoelden het toi
let door, klopten op de deur. Echt met 
alle denkbare geluiden waarvan je je 
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anders niet eens bewust bent dat je ze 
produceert, brachten we Martijn in 
aanraking." 

Waar Martijn dikwijls steunt op her
inneringen van zijn omgeving, kan 
Jaap volop putten uit eigen onthou
den ervaringen. De drie jaar leef
tijdsverschil verschaffen hem dat 
voordeel. "Het eerste geluid dat ik 
hoorde was mijn naam. Ik probeerde 
te ontdekken wie mij riep." Moeder 
Els voegt er een markant ander 
voorbeeld aan toe: "Wij zaten met 
onder meer de heer Brokx aan tafel. 
Jaap wreef bij toeval met allebei zijn 
handen over zijn spijkerbroek. 
Meteen keek Jaap vragend de kring 
rond, in de veronderstelling dat 
iemand iets zei." 

Revalideren en resultaten 
De eerste twee maanden hield de 
familie Van Heesch alle geluiden, 
waarop Martijn reageerde, nauwge
zet bij. Twijfel bleef niet lang uit. Een 
voorbeeld van Maike: "Op een zeker 
moment gaapte onze hond. Martijn 
moet dat hebben opgemerkt, gezien 
wellicht. Hij zei: 'Hond blaft.' Dat 
was voor ons een teken dat het niet 
helemaal goed zat." 

Die leidden ertoe dat Martijns stand
punt ten aanzien van het willen horen 
veranderde. Allebei de slakkenhui-
zen zaten dicht. Helemaal verbeend, 
kregen ze bij Van Heesch te horen. "Ik 
was boos, ik wilde het niet meer. 
Weer onderzoeken, weer foto's 
maken, heel vaak." Een kijkoperatie 
bracht definitief uitkomst: de gehoor-
zenuw was niet meer intact. De enke
le nog werkzame electroden brachten 
onvoldoende profitabele input. 
Weliswaar was hij in staat enkele 
geluiden te duiden, de zo gewenste 
bijdrage aan zijn spreken en herken-

maakt Jaap regelmatig gebruik van 
een doventolk. Maike van Heesch 
over het uitblijven van het resultaat 
bij Martijn: "Wij hebben de teleurstel
ling niet laten merken. Martijn is er 
ook heel goed mee omgegaan, hij 
accepteerde het mislukken opvallend 
goed." Nog steeds zit het cochleair 
implantaat in Martijn's rechter oor. 
Dat wenste de Helmonder niet te 
laten verwijderen. Zelfs als de tech
niek in de toekomst betere mogelijk
heden zou bieden, Martijn heeft voor 
zichzelf uitgemaakt: geen Cl voor 
mij. "Ik ben doof, zo is het ook goed." 

De eerste complicatie diende zich aan 
bij Martijn. Wat daarna kwam was 
een voor Martijn nare periode. Het 
ene na het andere onderzoek volgde. 

ning van verkeersgeluiden bleef uit. 
Jaap daarentegen ontdekte een 'nieu
we' wereld. "Mijn spreken is veel ver
beterd", vertelt de kamerbewoner, 
"eerst sprak ik met veel te hoge stem. 
Dat merkte ik zelf pas goed met de Cl 
Ik praatte voor een buitenstaander 
niet goed verstaanbaar. Ik concen
treerde me erg op het spreken." 
Opmerkelijk bleken de vorderingen 
op school. Via school Eikenheuvel, 
met ondersteunende vingerspelling, 
kwam Jaap op de orale Dr. Van 
Udenschool terecht. Met grote stellig
heid zegt de 19-jarige nu: "Zonder Cl 
had ik daarna nooit mijn MAVO-
diploma gehaald. Ik kon de lessen 
veel beter volgen. Alleen als er meer 
geluiden in een klaslokaal of kamer 
zijn dan hoor ik een rommelgeluid in 
mijn oor." Het audiogram bij Jaap 
'schommelt' tussen de 40 en 50 dB in 
het spraakgebied. In de praktijk 

Is de cochleaire implantatie voor Jaap 
uitgedraaid op een succes, hij voelt 
zich toch meer thuis in de 'dovenwe-
reld'. Martijn vond door de resultaten 
van de operatie de bevestiging dat hij 
als dove zijn weg zal moeten vinden. 
Als Jaap enthousiast verhaalt over 
zijn bezoek aan een concert van 
Britney Spears, in het Gelredome, 
luistert Martijn glimlachend. In de 
wetenschap dat een C.I.-operatie niet 
bij iedereen tot verbetering van hoor-
mogelijkheden leidt. 

Willem Geurts werkt ols leraar 
aan de school Eikenheuvel-VSO 
in Sint-Michielsgestel. Hij maakt 
deel uit van de Van Horen 
Zeggen-redactie. 
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Perceptie van en voor een ouderbegeleider 
Een art ikel over perceptie in "Van Horen Zeggen" . 
W a t betekent het woo rd perceptie voor een ouderbege
leider? Als ouderbegeleider spreek ik regelmatig ouders, 
over onderzoeken, over vragen die wi j op school over 
een kind hebben of over vragen van ouders zelf. Volgens 
het woordenboek betekent perceptie: Term voor waarne
ming en waarnemingsprocessen. De verwerk ing en inter
pretatie van zintuigl i jke informat ie bi j mens of dier. 
(Kramers, Encarta '99) 

Binnen het kader van de oude r / gezinsbegeleiding roept 
het woo rd al snel twee soorten reacties op. 
Ten eerste, hoe leg ik dit begr ip op zo 'n manier aan 
ouders uit dat duidel i jk word t wa t het inhoudt, ook voor 
hun omgang met het k ind in de prakt i jk. O p onze scho
len word t perceptie veel gebruikt in verklar ingen over het 
functioneren van een k ind. Denk aan termen als: 'een 
zwakke audit ieve percept ie ' , 'goede of slechte perceptu
ele vaard igheden ' , etc. 

W a t betekent dat voor de ouder die z i jn kind beter w i l 
begr i jpen, wi l helpen zich verder te ontwikkelen, die 
ruzie heeft bi j het eten, wiens kind nooit luistert ? 
Ten tweede, hoe is de perceptie van ouders zelf en hoe 
kan ik, als ouderbegeleider, daarb i j aansluiten in een 
gesprek? Hoe nemen zi j deze situatie waa r en welke 
interpretatie geven zi j daaraan? Vinden zi j dat de school 
alles te ernstig z iet . . . , dat kinderen vanzelf moeten 
gehoorzamen zonder al lerlei trucs... ? 
Zonder zoeken naar en liefst v inden van een gemeen
schappeli jke manier van waarnemen, een gemeenschap
peli jke perceptie, beperken de effecten van een gesprek 
zich veelal tot i rr i tat ie, onbegr ip en onzekerheid. 

Kortom, het begr ip perceptie geeft veel stof tot nadenken; 
je kunt er art ikelen over schri jven. 

Een oude r / gezinsbegeleider 

R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e 
De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit brengen in artikelen die wor
den aangeboden. Daarom moet kopij aan onderstaande criteria voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder de eventuele subtitel. 
Vervolgens de naam van de auteur. Het artikel wordt voorafgegaan 
door 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 
1 let artikel mag een maximale lengte hebben van 5000 woorden. Bij lan
gere artikelen zal de redaktie zich beraden over mogelijke plaatsing, of 
zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten. 

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op diskette in Word for Windows én in 
print. Zo min mogelijk tabs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP 
met een print erbij, of alleen als print. 
Illustraties en foto's 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. Foto's mogen ook 
in kleur worden aangeleverd. Ze worden wel altijd in één kleur afge
drukt. Een (pas)foto van de auteur wordt bij het artikel geplaatst. 

art ike l 

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 Zeggen verkleind moeten worden, mag dit verkleinen geen 
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illustraties 
graag op diskette aangeleverd in EI'S of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen zijn onvoldoende. De spelling is die van de voorkeursspelling 
(Groene Boekje). In wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel 
mogelijk worden vermeden of zodanig omschreven, dat de tekst voor 
het merendeel van de lezers begrijpelijk blijft. 
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RECTIFICATIE 

Rectificatie 
In het artikel "Beelddenkende kinderen en kinderen met ernstige spraak-
taalmoeilijkheden" van Lucy de Klein en Hannie Roefs, gepubliceerd in het 
vorige nummer (3] van Van Horen Zeggen, zijn enkele fouten geslopen De 
redactie heeft na overleg met de auteurs besloten deze rectificatie te plagt-

i de signaleringslijsten niet bruikbaar waren op de 
nden algedrukt. Daarvoor redactionele excuses aan 

sen, omdat met name 
manier waarop ze sto 
auteurs en lezers. 

* De namen van de auteurs zijn Lucy de Klein en Hannie Roefs 

* In de kadertekst op bladzijde 14 dient u compensatieproblemen te ver
vangen door compensatiemogelijkheden. De correcte tekst wordt dan: 

Beelddenkers hebben vaak taalproblemen, maar zijn niet taalzwak en heb
ben daarnaast compensatiemogelijkheden. 

* Onder "Literatuur" staat een aanvullende literatuurlijst. Een uitgebreide
re literatuurlijst is op te vragen bij de auteurs. 

B l i de signaleringslijsten: 

Bij het nalopen van deze lijsten zijn de items gemarkeerd die wél voor 
beelddenkende kinderen gelden, maar niet of aanzienlijk minder vopr de 
esm kinderen. De overige, niet gemarkeerde items gelden dus voor beide 
groepen. Duidelijk is dat een groot aantal kenmerken uit deze signale-
nngslijst zowel op beelddenkende kinderen als op kinderen met esm van 
toepaSs ing zijn. De gemarkeerde kenmerken c.c\. verschillen hebben voor
al betrekking op intelligentie en creativiteit. Hierin lijken beide groepen 
zich te onderscheiden. 

De signaleringslijsten beelddenken. 

SPREKEN 
L i struikelen over woorden (denken gaat sneller dan praten) 

L I verhaspelen van woorden 
U maken veel gebaren als ze vertellen 

LUISTEREN 
D gericht luisteren blijft achter i.t.t. ontdekkend zien 
J vertraagde of te snelle reactie op aanwijzingen en opdrachten 
-1 slecht luisteren bij zaken buiten de direct zichtbare belevingswereld 

L I luisteren met een 'half oor' 
O moeite met het verwerken van mondelinge informatie (onthouden van 

instructies, kwijtraken van de rode draad bij instructies) 
L i veel misverstanden in de communicatie (vatten te letterlijk op van wat er 

wordt gezegd; vatten standjes,voor anderen bedoeld persoonlijk op) 

TAALONTWIKKELING 
LI moeite met het koppelen van woorden aan beelden 
—I woord vindingsproblemen (dinges die, dinges dat) 

H eigen(aardig) woordgebruik 
L I geen belangstelling voor rijmspelletjes 
L i weinig lijn in de verhalen die ze vertellen (grote gedachtensprongen, 

beginnen achteraan of zomaar ergens in het midden, verhalen hangen 
als los zand aan elkaar) 

• v r i j beperkte, maar wel originele woordenschat 

LEERSTIJL 
—1 reageren meer op visueel dan op auditieve informatie 

J leren door doen en afkijken 
B willen zelf ontdekken 
L I moeite met controleren van eigen werk 

MOTORISCHE ONTWIKKELING 
LI verhoogd vatbaar voor ongelukjes / onhandig 
J moeite met leren fietsen, zwemmen, schrijven, enzovoort 
U slecht of geen ritme- of maatgevoel 
L I problemen met de fijne motoriek 

ORIËNTATIE IN TIJD EN RUIMTE 
L I gebrekkig tijdsbesef 
-J moeite met oriëntatie in de ruimte 
L I verwarring links/rechts 
L I moeite om zaken in (volg)orde te houden 

OVERIGE KENMERKEN 
D te kinderlijk gedrag gezien hun leeftijd 
D oververmoeid, zeker als de vakantie nadert 
D wisselend prestatiepatroon 
D gemakkelijk afleidbaar 
H intense spelactiviteiten (rollenspel, constructiemateriaal) 
D moeite met het afmaken van dingen 
Q afhankelijk van omstandigheden (systematiek/structuur) 

• associatief 
B groot doorzettingsvermogen 
I veel fantasie, vindingrijk origineel 
A dromerig / teruggetrokken in eigen wereldje 
• intuïtief veel begrijpen van wat er om ze heen gebeurt 
fZ] (over)gevoelig 

D wisselend zelfbeeld 
• overdreven rechtvaardigheidsgevoel 
A empathisch / sociaal zeer bewogen 

• koppig / halsstarrig 
D rommelig / chaotisch / vergeetachtig 
D moeite met het zich houden aan regels 

DIDACTISCHE KENMERKEN 

LEZEN 
f I moeite met het koppelen van klanken aan letters 
0 moeite met auditieve synthese 
D moeite met vasthouden van woordbeeld 
! I spellend en/of radend lezen 
A anticiperend lezen 

L I moeite met hardop lezen (laag tempo, hortend en stotend) 
LJveel fouten bij m.n. kleine woorden (als, dan, het, de) 
• verwisseling van lidwoorden 
H zwak in technisch lezen 

1 goed in begrijpend lezen: actief gebruik van aanwezige kennis en 
gericht op ontdekken van samenhang. 

SPELLEN 

• foutenbeeld wordt bepaald door oriëntatie fouten (au-ou, ei-ij) 
• bij jonge beelddenkers m.n. fouten van auditieve oorsprong: 

• verwisseling van klinkers, medeklinkers en tweeklanken (a-o, k-h, eu-ui) 
• volgorde fouten (dorp-drop) 
• weglaten en/of toevoegen van letters (herftst-hefst) 
• zwak of niet ontwikkeld foneembesef 

\A\ betekenis (beeld) gaat vooraf aan het woord- of klankbeeld (vragrwagen] 
• onzekerheid w.b. de toepassing van spellingregel of overgeneralisatie 

(keukken) 

SCHRIJVEN 

D foutenbeeld wordt bepaald door oriëntatie fouten (au-ou, ei-ij) 
'3 grote gedachtensprongen waardoor tekst onbegrijpelijk wordt 
• struikelen over spelling, grammatica en interpunctie waardoor teksten 

moeilijk leesbaar zijn 
D meer spelfouten in opstel dan in dictee 
I producten zijn inhoudelijk origineel 
• vormgeving laat te wensen over 

REKENEN 

L I moeite met automatiseren van losstaande procedures 

D meer tijd nodig voor inoefening 
3 sterk in toepassen van procedures 
A kennisopname door integratie met reeds bestaande begrippen in het 

geheugen 
D geleidelijke inpassing in het begrippenkader 
O fouten in uitvoering van bewerking a.g.v. een gebrek aan stabiliteit in 

het denken 
O problemen bij 'nieuwe systemen' 
ü problemen mede methode-afhankelijk 
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BOEKBESPREKING 

Annelies Bron, lid van de redactie 

M. Welle Donker-Grimbrère, C. 
Slofstra-Bremer, S. van der Meulen, 
M. Van Denderen-Lubbers, B. van 
Beek, A. Verschoor (red.) 

2000. 17 x 24 cm. 356 blz., ISBN 90 232 
3600 9, Ing. ƒ 52,50, Uitgeverij van 
Gorcum & Comp. b.v. 

Onlangs verscheen een nieuw boek 
over spraak- en taalproblemen bij kin
deren. Dit boek is tot stand gekomen 
als gevolg van een initiatief van de 
Foss en de BOSK (ouderverenigingen 
van ouders van slechthorende kinde
ren, van kinderen met spraak- en taal
problemen en van kinderen met moto
rische problemen). In dit boek staan bij
dragen van deskundigen, ouders en ook 
van kinderen zelf, centraal. De meest 
voorkomende stoornissen die spraak-
en of taalontwikkelingsstoornissen kun
nen veroorzaken worden vanuit die 
drie invalshoeken beschreven. In ieder 

hoofdstuk komt eerst de deskundige 
aan bod. Deze gaat in op de theoreti
sche achtergrond. Vervolgens wordt 
de beschreven stoornis toegelicht van
uit de ouders en soms ook door de 
kinderen zelf. Achtereenvolgens is er 
aandacht voor de volgende aandachts
gebieden: taalontwikkelingsstoornis
sen, articulatiestoornissen, verbale 
ontwikkelingsdyspraxie, meertalig
heid, stotteren, meervoudig bepaalde 
problemen en taalstoornissen, slecht
horendheid, cochleaire implants, 
schisis, het Syndroom van Landau-
Kleffner. Het boek eindigt met hoofd
stukken over onderkenning van 
spraak- en taalproblemen en over 
onderwijs in Nederland aan kinderen 
met spraak- en taalstoornissen. Op een 
beknopte en heldere manier wordt op 
de diverse problemen ingegaan. De 
theoretische hoofdstukken zijn daar
door voor veel mensen leesbaar. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van voor
beelden om de geschetste problemen 
te verduidelijken. In deze hoofdstuk-

Spraak- en taalproblemen bij kinderen 
Ervaringen en inzichten 

Spraak- en 
taalproblemen 
bij kinderen 

ken wordt ook melding gemaakt van 
recente inzichten en ontwikkelingen. 
De hoofdstukken die door ouders en 
kinderen geschreven zijn zullen bij 
ouders herkenning kunnen oproepen. 
Vanuit mijn eigen werk als logopedis
te merk ik dat dat voor ouders vaak 
erg belangrijk is. De verhalen van 
ouders gaan ook vaak over de (lange) 
weg die zij hebben moeten bewande
len al vorens hun kind op de goede 
plek zat. Ik denk dat deze verhalen 
andere ouders een goede ondersteu
ning kunnen bieden in hun zoektocht 
naar de juiste plek voor hun kind. Ik 
denk dat dit boek in een behoefte 
voorziet voor zowel ouder als hulp
verlener. Ik heb het in ieder geval met 
grote interesse en veel plezier gelezen! 

Meertalige kinderen met Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden 
Erin Wagenaar 
Uitg. Seminarium voor Orthopeda
gogiek, Utrecht 2000. 130 p. 
ISBN: 90.75293.17.8 

In dit boekje wordt de situatie van 
meertalige, allochtone kinderen in 
SH/ESM-scholen belicht vanuit een 
groot aantal zowel pedagogische als 
didactische aspecten. Het is geschre
ven voor leerkrachten om hun peda
gogisch en didactisch handelen te 
ondersteunen met behulp van prakti
sche informatie, gericht op de dage
lijkse praktijk in een multiculturele 
school. Onder pedagogische aspecten 
wordt bijvoorbeeld aandacht besteed 
aan basisveiligheid voor allochtone 
leerlingen: hoe deze vorm te geven 
wanneer de gewone, dat wil zeggen 
Nederlandse, middelen niet goed 
werken door taaltekorten en culturele 
verschillen. Ook wordt ingegaan op 
opvattingen over gezondheid, ziekte 
en handicap bij mensen uit andere 
culturen, op opvoedingswaarden in 
islamitische gezinnen, op het belang 
van meertalige werkers in de school 

en op de specifieke taken die deze 
mensen kunnen uitvoeren. Ouder
contacten blijken voor meertalige kin
deren extra belangrijk te zijn, niet 
alleen voor de opvoeding, maar ook 
voor de taalstimulering van het kind. 
De effecten van migratie en trauma 
bij deze kinderen worden beschreven 
en er worden tips gegeven om daar 
mee om te gaan. Bij de didactische 
aspecten wordt achtergrondinforma
tie gegeven over meertaligheid, en 
wordt ingegaan op het verschil tus
sen taaitherapie en taalstimulatie 
voor allochtone kinderen. Meertalig
heid is op zichzelf een normaal ver
schijnsel, dat bij een goed taalaanbod 
geen problemen hoeft te geven. 
Taalproblemen ontstaan natuurlijk 
wel bij een zwakke taalaanleg en/of 
andere risicofactoren. Voor- en nade
len van vroege interventie, de kwali
teit van het taalaanbod en woorden-
schatonderwijs worden apart behan
deld, en er wordt aandacht besteed 
aan het onderwijs in de verschillende 
schoolvakken voor deze kinderen. 
Steeds staat naast elkaar de meer 

theoretische informatie op de ene 
pagina, met een samenvatting en 
vaak ook praktische tips voor de leer
kracht op de andere pagina. Hierdoor 
is een handzaam en praktisch naslag
werkje ontstaan voor sh/esm leer
krachten die in hun klas met meerta
lige kinderen te maken krijgen. 

VeBOSS Werkgroep NT2 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Congres Nederlandse Vereniging 
voor Audiologie 

Marjan Bruins 

Op 6 november jl. hield de 
Nederlandse Vereniging voor 
Audiologie in Congrescentrum de 
Hanzehof te Zutphen haar jubileum
symposium. De vereniging bestaat 
50 jaar en vierde dit met een dag die 
werd gewijd aan "Een andere kijk op 
communicatie door taal, spraak en 
gehoor" onder de titel "Met Andere 
Woorden...". 

De audioloog en het audiologisch 
centrum doen van oudsher onder
zoek naar het gehoor. Prof. Dr. F. 
Jacobs, hoogleraar wijsgerige ethiek 
aan de Universiteit van Amsterdam 
vroeg zich af welke plaats het gehoor 
inneemt in de maatschappij. Histor
isch gezien heeft het gehoor iets van 
de tastzin; geluid kan gehoord en 
gevoeld worden. Het gezichtsvermo
gen echter heeft altijd een directere 
relatie met de geest gehad en heeft 
daarmee in het denken een voorna
mere positie ingenomen. De wijze 
Waarop er naar zintuigen gekeken 
wordt, bepaalt ook het belang dat de 
maatschappij eraan hecht. Leven we 
daarom in een kijk of in een luister-
cultuur? Is er in onze maatschappij 
voldoende aandacht voor het oor? 

Vanuit de ervaring dat gesprekken en 
lezingen voor een grote bevolkings
groep van groter belang zijn dan het 
lezen van teksten kunnen we zeggen 
dat we in een hoor- of luistercultuur 
leven en dat aandacht voor het 
gestoorde horen van belang is. 

Audiologische centra ontwikkelen 
zich op het ogenblik ook als diagnos
tisch centrum voor spraaktaalstoor-
nissen. Het onderzoek naar de aard 
en oorzaak van spraaktaalstoornissen 

is niet eenvoudig. Het observeren 
van dieren of het onderzoek doen bij 
dieren levert geen informatie op over 
de menselijke taalontwikkeling. Door 
middel van nieuwe onderzoekstech
nieken zoals MRI en PET kan men 
tegenwoordig meer te weten komen 
over de wijze waarop taal zich in de 
menselijke hersenen manifesteert. 
Prof. Dr. P. Hagoort, hoogleraar neu
ropsychologie in Nijmegen, verwees 
naar een onderzoek waarbij gezien 
werd dat het gebruik van inhouds
woorden of functiewoorden een ver
schillende hersenactiviteit oplevert. 
Het is van belang dat dergelijk onder
zoek zijn weg naar de praktijk gaat 
vinden. 

Dr. A. van Olphen, KNO-arts, bena
drukte, dat het onderzoek naar het 
gehoor een multidisciplinaire aange
legenheid is. Er dient altijd een com
binatie te zijn tussen het technische 
onderzoek en de sociaal/medische 
benadering. De mate van gehoor-
stoornis en de oorzaak ervan geven 
niet voldoende informatie om een 
goede behandeling te starten. Het 
weten hoe de slechthorende omgaat 
met de beperking en hoe de omge
ving ermee omgaat, levert veel infor
matie voor de behandeling en bege
leiding. In het multidisciplinaire team 
rondom het gehoor kan de KNO-arts 
een brugfunctie vervullen tussen de 
technische kant en de sociaal/medi
sche aspecten. 

Prof. Dr. E. de Boer, emeritus hoogle
raar in de fysica van het oor, pleitte 
ook in dit kader voor meer funda
menteel wetenschappelijk onder
zoek. Bij het uitvoeren van vooral toe
gepast wetenschappelijk onderzoek 
is de kans groot dat onderzoeksmo
gelijkheden en kennis over het func
tioneren van het gehoor en de taal 
gemist worden. 

Aan het eind van de middag werden 
Th. Kapteyn en G. van de Lem van
wege hun verdienste op het terrein 
van de audiologie en voor de N VA tot 
lid van verdienste van de vereniging 
NVA benoemd. 

Tot slot werd door de Commissaris 
van de Koningin in Gelderland en 
voorzitter van de Hoorstichting, dhr. 
Kamminga het Leerboek Audiologie 
'geopend'. Dit leerboek is te vinden op 

^ \ \ Lustrum 

5£^ NVA 
ÏAci andere u oorden... 

/ 

www.ned-ver-audiologie.nl . 
Het leerboek is volledig on-line 
beschikbaar. Ter ondersteuning van 
het leerboek is voor NVA leden een 
CD-ROM geproduceerd met verhel
derende illustraties, die anders te veel 
ruimte in beslag nemen op het inter
net. In de opzet van het leerboek is 
uitgegaan van drie niveaus van ken
nisoverdracht. Niveau 2 vormt de 
hoofdlaag en is gericht op cursisten in 
het middelbaar en hoger beroepson
derwijs. 
Een belangrijk punt van actie in de 
naaste toekomst is het toevoegen van 
de meer populair geschreven infor
matie op niveau 1. Hiervan zijn op dit 
moment nog geen onderdelen opge
nomen. Niveau 3 bestaat in tegenstel
ling tot de twee andere niet uit een 
doorlopende tekst maar uit losse 
onderdelen die men vanuit niveau 2 
kan aanklikken om uitgebreidere 
informatie over een onderwerp te 
krijgen. Het is gericht op universitair 
onderwijs en het bevat ook delen van 
in het Engels gestelde publicaties en 
literatuurverwijzingen. Het leerboek 
staat onder redactie van P. Lamoré en 
Th. Kapteyn. 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Experiment dovenonderwijs Oost-
Nederland 

Marjan Bruins, Harry Knoors 

Op 3 november presenteerden de 
Enkschool in Zwolle en de dr. 
Bosschool in Arnhem hun experi
menten met de opvang van dove leer
lingen in het SH/ESM onderwijs. 
Deze experimenten worden samen 
opgezet met respectievelijk Guyot in 
Groningen en Effatha Zoetermeer/ 
Instituut voor Doven St. Michielsgestel. 

De experimenten zijn opgezet om 
tegemoet te komen aan de wens van 
ouders om thuisnabij onderwijs te 
realiseren voor dove kinderen en kan 
zo gezien worden als een mogelijk
heid om lesplaatsen uit te proberen in 
het kader van de ontwikkeling van 
Regionale Expertise Centra (REC's). 
Daarnaast leveren de nieuwe afdelin
gen in Zwolle en Arnhem de moge
lijkheid om de condities te beproeven 
waaronder tweetalig onderwijs voor 
dove kinderen in regio's waar geen 
dovenonderwijs aanwezig is, gereali
seerd kan worden. Drs. Annemarie 
Juli, wegbereider voor de REC-vor-
ming legde de nadruk op de autono
mie van de REC's om te bepalen waar 
en in welke samenstelling lesplaatsen 
gerealiseerd gaan worden en op de 
autonomie van ouders, die kiezen 
voor thuisnabijheid maar ook voor 
een bepaalde pedagogische en didac
tische opvang voor hun kind. 

In de discussie over tweetaligheid 
speelt ook de keuze van veel 
SH/ESM scholen om te werken met 
Nederlands met Gebaren (NmG) een 
rol. Dr. Trude Schermer van het 
Nederlands Gebaren Centrum pleitte 
voor het gebruik van NGT(Neder-
landse Gebarentaal) en voor onder
zoek naar het effect van het gebruik 
van NGT bij slechthorende kinderen 
en kinderen met ernstige spraaktaal-
moeilijkheden. Zo beperkt zich de 
discussie niet tot de rol die SH/ESM 
scholen voor dove kinderen kunnen 
spelen, maar gaat ook over de rol die 
dove kinderen en het bijpassend 
pedagogisch en didactisch klimaat 
kunnen spelen voor de SH en ESM 
leerlingen. Zij stelt verder dat bij het 
gebruik van NmG uit onderzoek 
blijkt dat de Nederlandse taalstruc
tuur wordt aangetast. De 'luisteraar' 

hoort dus geen goed Nederlands, 
maar ziet ook geen gebarentaal. 
'Vlees noch vis' in de ogen van Trude 
Schermer. Ook in haar ogen spelen 
ouders een belangrijke rol. Zij ver
wachten van een school een duidelij
ke visie op onderwijs en een gediffe
rentieerde aanpak voor alle doelgroe
pen. Landelijke coördinatie voor het 
ontwikkelen van onderwijsconcepten 
en methodes kan daarnaast veel ener
gie besparen en kwaliteit opleveren. 

Dr. Renée Heinemann vertelde over 
ervaringen in het Verenigd Konink
rijk. Integratie van gehandicapte leer
lingen in het regulier onderwijs gaat 
daar soms heel ver. Zij heeft uit de 
voorbeelden daar geleerd, dat doven
onderwijs maatwerk is en dat er een 
bepaald kritisch minimum aan leer
lingen nodig is om dat maatwerk te 
kunnen leveren. 

In de praktijk van Zwolle en Arnhem 
komen bovenstaande discussiepun
ten dagelijks terug. Omdat er geko
zen is voor een verschillende opzet 
zijn er goed vergelijkingen te maken. 
In het middagprogramma gaven 
Adri Jongsma (Zwolle) en Cootje 
Smit en Toos Huting (Arnhem) een 
overzicht van de verschillende pro
jecten en de eerste ervaringen. Uit dit 
overzicht bleek dat er grote verschil
len waren in het aantal opgevangen 
leerlingen: een zevental in Zwolle en 
inmiddels bijna veertig in Arnhem. 
Dit beïnvloedt uiteraard de mogelijk
heden om tweetalig dovenonderwijs 
te realiseren. Ook de insteek die beide 
pilots gekozen hebben, verschilt. In 
Zwolle wordt van meet af aan ingezet 
op volledig tweetalig dovenonder
wijs, terwijl in Arnhem naar tweetalig 
dovenonderwijs toegewerkt wordt. 
In Arnhem speelt NmG een belangrij
ke rol, in Zwolle niet of nauwelijks. In 
Zwolle krijgen dove kinderen in een 
afzonderlijke groep les, in Arnhem 
bestaan ook groepen met dove en 
slechthorende kinderen. Uit de over
zichten bleek ook hoe kwetsbaar de 
projecten zijn als het gaat om dove 
medewerkers: in geen van de projec
ten werken gekwalificeerde dove 
leerkrachten, terwijl het ook moeilijk 
blijkt om dove klasse-assistenten en 
NGT-consulenten aan te trekken. 

De conferentie werd afgesloten met 
reflectie en conclusie door Harry 

Knoors (Instituut voor Doven) en 
Freke Bonder (Guyot). Knoors pleitte 
ervoor om NmG niet zomaar in de 
afvalbak te dumpen, maar goed te 
bekijken welke functie dit communi
catiesysteem wel en welke het niet kan 
vervullen. Video-interactiebegeleiding 
zou een belangrijke component die
nen te zijn in beide pilots, omdat daar
mee leerkrachten procesmatig kunnen 
worden ondersteund. Essentieel is 
namelijk niet alleen of tweetalig 
dovenonderwijs in zijn volledige 
vorm gerealiseerd kan worden, maar 
ook of de kwaliteit van het onderwijs 
de toets der kritiek kan doorstaan. 
Daarbij spelen ook zaken een rol als 
een goede wijze van interactie in de 
klas, een gedegen leerplan, en scho
ling van leerkrachten in adaptief 
onderwijs. Oppervlakkig ideologische 
discussies over de wijze van commu
nicatie zijn niet meer van deze tijd. 
Samenwerking op het gebied van leer
planontwikkeling door de doveninsti-
tuten en de projecten in Arnhem, 
Zwolle en Hoensbroek is daarentegen 
wel van belang. De behoefte aan empi
rische onderbouwing, en dus aan 
documentatie van onderwijsresulta
ten, is ook actueel. Dat werd krachtig 
onderstreept door Freke Bonder. Zij 
concludeerde dat onderzoek naar de 
resultaten een belangrijke voorwaarde 
is voor het eventuele succes van het 
experiment dovenonderwijs in Oost-
Nederland. Daarnaast is landelijke 
expertiseontwikkeling en scholing van 
medewerkers van vitaal belang. Op de 
locaties in Arnhem en Zwolle zou de 
komende tijd gewerkt dienen te wor
den aan een herbezinning van de 
onderwijsdoelen voor de totale school. 
Een gezamenlijke, integrale visie op 
het onderwijs aan dove, slechthorende 
en ESM-kinderen dient ontwikkeld te 
worden waarbij ook de vraag aan de 
orde moet komen wat de meerwaarde 
kan zijn van dovenonderwijs voor 
andere groepen in de betroken scho
len. Er dient een schoolomgeving ont
wikkeld te worden waarin het 
Nederlands en de Nederlandse 
Gebarentaal daadwerkelijk gelijk
waardig zijn. Aanstellingsbeleid voor 
dove medewerkers verdient prioriteit, 
terwijl afstemming met centra voor 
gezinsbegeleiding de komende tijd 
eveneens geagendeerd moet worden. 
Last but not least, ouders dienen nauw 
bij de projecten betrokken te worden 
en te blijven. 
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BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Annelies Bron, lid van de redactie 

Horen, 28e jaargang, november/ 
december 2000, nummer 4 
Erik van Stokkom, Gestoord van de 
storingen, stoorzenders kwellen 
bezitters van hoortoestellen. 

De toenemende hoeveelheid GSM-
toestellen, maar ook andere elektroni
sche snufjes, zoals intercoms, poortjes 
in winkels, zijn er de oorzaak van dat 
hoortoesteldragers last hebben storin
gen op hun hoorapparaat. 
De gehandicaptenraad heeft inmid
dels aan de bel getrokken en heeft het 
advies gegeven dat alle storingsge-
voelige hoortoestellen van de markt 
moeten worden gehaald. Dit advies 
schiet natuurlijk veel slechthorenden 
in het verkeerde keelgat. Hierdoor 
wordt de keuze in hoorapparatuur 
natuurlijk wel erg beperkt. Gelukkig 
is er ook beweging in de GSM-markt. 
Er zijn toestellen op de markt die niet 
storen op hoortoestellen. Ook de 
hoortoestelmarkt anticipeert, er 
komen apparaten die veilig zijn tegen 
straling van GSM's. 

Nathalie van den Akker-Jansen, 
Onbezorgd slechthorend op de 
Hildernisseschool 
In dit artikel wordt een reünie 
beschreven van vijftien oud-leerlin-
gen en hun onderwijzer. Zij zaten in 
1963-1964 bij elkaar in de klas. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 
72, oktober 2000 
R. Boerman, M. Bruins, Leerkracht en 
logopedist: samen in school 

De overdracht van logopedische 
behandeling naar de dagelijkse toe
passing in de klas is een klassiek pro
bleem. 
In dit artikel laten de auteurs zien op 
welke wijze het mogelijk is in de klas-
sensituatie momenten te creëren 
waarin de leerling vaardigheden die 
in de logopedische setting worden 
geoefend, kan toepassen en imple
menteren. 
In gesprekken tussen leraar en 
logopedist nemen het didactisch 
handelen en de pedagogische om
gang met onderwijs besprekingen 
een centrale plaats in. 

Binnen het didactisch handelen 
neemt de communicatie een centrale 
plaats in. Afhankelijk van de aard van 
de spraak- en taalproblemen zal de 
ene didactische werkvorm een beter 
effect hebben op de spraak- en taal
ontwikkeling dan de andere. 
In het gesprek tussen de leerkracht en 
de logopedist is het dus van belang 
dat de aard van de spraak- en taai-
problematiek en de didactische werk
vorm centraal staan. 

RECTIFICATIE 

In mijn art ikel (Weer) Op pad 
met PAD in Van Horen Zeggen 
2 0 0 0 - 3 schreef ik dat de FODOK 
en het Seminarium voor Ortho
pedagogiek samen voor een eer
ste vertal ing van het PAD-leer-
plan zorgden. Dit is niet juist. De 
FODOK heeft het leerplan zelf 
ver taa ld . Mar jan Elzer speelde 
hierbij een belangri jke rol. 

Kees van Overveld 

Phonetogram toont het dynamisch bereik 
van de menselijke stem met betrekking tot 
FO (toonhoogte) en intensiteit (luidheid). 
Logopedisten, KNO-artsen, stem- en 
zangdocenten en zangers hebben veel 
baat bij dit systeem voor het vaststellen van 
de grenzen van de stemfunctie. 

Real Analysis biedt dynamische interactieve 
afbeeldingen (direct zichtbare en auditieve 
terugmelding van akoestische prestaties van 
sprekers of zangers) gedurende de productie 
van geluid. 
Model Matching: De akoestische kenmerken 
van een dynamisch spraaksample worden in 
een kleur afgebeeld (toonhoogte patroon 
docent), de poging van de dient in een andere 
kleur. _ 

Vocal Assessment stelt de gebruiker in staat om de 
akoestische en electroglottografische kenmerken van 
aangehouden klinkers op te nemen, te analyseren en weer 
te geven. Zodra de akoestische en EGG golfvormen zijn 
opgenomen en bewerkt, berekent de software automatisch 
de statistische informatie van hun kenmerken. Deze worden 
vervolgens gebruikt om een stemprofiel te plotten. 

<*» 

<Dr. Speech 
S,ffimr,Onwp 

I E Voice Clinic* 

Speech Therapy gebruikt meer dan 30 stem 
geactiveerde videospelletjes voor het geven 
van realtime ondersteuning bij de pogingen 
van de cliënt om verschillen te produceren in 
toonhoogte, luidheid, stemhebbende en 
stemloze fonatie, steminzet, maximale 
fonatieduur, geluid en klinkervolgen. 

I 

I I IBM SpeechViewer III is een prima hulpmiddel bij de behandeling van spraak- en stemproblemen. Het 
DTOoramma is een qoede afwisseling op andere middelen en kan door logopedisten, docenten, K.N.O. 

I | | | i "» . .__ i u j j - i L J : Lk.. i ; j j . i k i ; . i . « 

:n: 
| artsen en de cliënt zelf worden gebruikt en kan ook dienen als hulpmiddel bij stem-
I functieonderzoek en stemdiagnostiek. IBM SpeechViewer bestaat uit een CD-ROM en 

een microfoon en draait onder Windows 95/98. 

IBM SpeechViewer III zet hoorbare elementen van stem en spraak om in grafische 
voorstellingen die tevens auditief kunnen worden weergegeven. De visuele- en 
auditieve terugmelding maakt uw cliënt bewust van o.a. toonhoogte, volume, 

fonatieduur, intonatie, klinker- en 
s^\ | - Ï T' ' medeklinkerproductie zowel 

o p e e c n V i e w e r 111w«*°«* ** m wooden. 

SPIN 
Software BV 

Hogeweg 227a 
3816 BS Amersfoort 
Tel.: 033 478 DD 2D 
Fax: 033 47D D5 37 

[-mail; infoialspinsoftwarenl 
http://www.spinsoftware.ol 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Harry Knoors, lid van de redactie 

Deafness & Education International, 
vol.2, 3, 2000 
In dit tijdschrift is een bijdrage van 
Alec Webster opgenomen met als 
titel 'An international review of 
literacy intervention strategies for 
children with severe to profound 
deafness'. Bedoeling van Webster's 
bijdrage is om goede praktijken, 
u i tgaande van onderzoeksgege
vens, te beschrijven betreffende 
leesonderwijs aan slechthorende en 
dove kinderen. Echter, er blijkt 
slechts zeer weinig onderzoek 
gedaan te zijn met als doel verschil
lende vormen van leesinstructie bij 
dove kinderen te vergelijken op 
hun effectiviteit. 
Webster heeft voor zijn bijdrage 
gezocht in Amerikaanse, Europese 
en Austra-lische databases. Vier 
typen artikelen werden geïdentifi
ceerd (1) beschrijvingen van huidi
ge leesinstructie, (2) experimenteel 
onderzoek waarop verschil lende 
wijzen van leesinstructie gebaseerd 
zijn, (3) polemieken over verschil
lende benaderingen en (4) experi
menteel vergelijkend onderzoek. 
Webster concludeert uit zijn litera
tuuronderzoek dat de huidige 
stand van wetenschap aanleiding 
geeft tot multi-dimensionele bena
deringen van leesinstructie voor 
dove kinderen. Sommige kinderen 
kunnen leesprogramma's volgen 
die voor horende kinderen ontwor
pen zijn. Andere kinderen moeten 
alternatieve programma's volgen. 
Hierbij spelen de volgende factoren 
een bepalende rol: (1) het kunnen 
onderwijzen van verschil lende 
aspecten van geletterdheid aan 
dove kinderen, (2) de toegang tot 
auditieve informatie en (3) de kwa
liteit van de leergesprekken rond
om het leren lezen. 

American Annals for the Deaf, 
vo.145, 3,2000 
In dit tijdschrift staan twee bijdra
ges die een het leren van dove kin
deren vergelijken als ze les krijgen 
van dove leerkrachten dan wel van 
horende leerkrachten. 
Het eerste artikel is van de hand 
van Harry Knoors en Bertien 
Renting. Het is getiteld 'Measuring 
the quality of education: the invol
vement of bilingually educated 

deaf children' . Gedurende drie 
onderwijstaken werd het niveau 
van betrokkenheid van zes dove 
kleuters geobserveerd. Het niveau 
van betrokkenheid wordt gezien 
als een indicator van de instructie
kwaliteit. 
De kinderen waren allen betroken 
bij het Rotterdamse Tweetalig-
heidsproject. Het onderzoek richtte 
zich specifiek op het mogelijke ver
band tussen instructietaal, type 
taak, leerkrachtstijl en mate van 
betrokkenheid. Het algehele niveau 
van betrokkenheid, gemeten met de 
Leuvense Betrokkenheidsschalen, 
was hoog te noemen. 
Betrokkenheid werd beïnvloed 
door het type onderwijstaak, maar 
ook door de leerkracht en de 
instructietaal. Betrokkenheid bleek 
het hoogst bij activiteiten in de 
Neder landse Gebarentaal , geleid 
door de dove leerkracht. Gegeven 
de schaal van het onderzoek kon 
niet vastgesteld worden of dit aan 
de toegankelijke taal lag of dat de 
leerkracht een adequatere instruc
tiestijl gebruikte. Daarvoor is nader 
onderzoek nodig. Wel kon worden 
vastgesteld dat het meten van 
betrokkenheid een goede manier is 
om de kwaliteit van instructie bij 
dove kleuters in kaart te brengen, 
niet alleen in de context van weten
schappelijk onderzoek, maar ook 
ten behoeve van de onderwijsbege
leidingpraktijk 

Het tweede artikel is geschreven 
door J. Len Roberson en Thomas 
Serwatka (Universiteit van North 
Florida). 
In dit onderzoek werd aan slecht
horende en dove leerlingen in het 
voortgezet onderwijs gevraagd of 
zij een voorkeur hadden voor dove 
dan wel horende docenten. Ook 
werden de onderwijsprestaties van 
de leerlingen vergeleken al naar 
gelang de lessen verzorgd waren 
door een horende of dove docent. 
Het onderzoek bevat geen informa
tie over de taal waarin de docenten 
onderwijs gaven. 
Slechthorende en dove leerlingen 
bleken een voorkeur te hebben voor 
dove docenten. Deze voorkeur was 
het grootst onder de dove leerlin
gen. Echter, de voorkeur bleek niet 
samen te hangen met onderwijs
prestaties. 

De leerlingen presteerden in lessen 
van dove docenten niet beter dan 
bij horende leerkrachten. 

Tot slot aandacht voor een derde 
interessant artikel in de American 
Annals, geschreven door David 
Passig en Sigal Eden (Bar-Ilan 
Universiteit, Ramat Gan, Israel). 
Het artikel heeft als titel 'Impro
ving flexible thinking in deaf and 
hard of hearing children with virtu
al reality technology'. 
In het onderzoek werd bestudeerd 
of het roteren van drie dimensione-
le (3-D) objecten, waarbij van virtu
al reality (VR) gebruik werd 
gemaakt, het flexibel denken van 
dove en slechthorende kinderen 
beïnvloedt Dove en slechthorende 
kinderen werden verdeeld over een 
experimentele en een controle
groep. De experimentele groep 
speelde 3-D Tetris individueel: 15 
minuten wekelijks gedurende 3 
maanden. De controlegroep speelde 
even lang en frequent conventio
neel (twee dimensioneel) Tetris. 
Horende kinderen fungeerden als 
een tweede controlegroep om te 
onderzoeken of dove en slechtho
rende kinderen minder vaardig zijn 
in flexibele denktaken. Pre- en post-
tests toonden aan dat in de experi
mentele groep het niveau van flexi
bel denken sterk toenam, terwijl dat 
in de controlegroep van dove kin
deren niet het geval was. Ook ble
ken dove en slechthorende kinde
ren voorafgaand aan het experi
ment lager te scoren op toetsen 
voor flexibel denken dan horende 
kinderen. De kloof met deze horen
de kinderen werd bij de experimen
tele groep veel kleiner gedurende 
het experiment. Conclusie: het spe
len van de 3-D versie van Tetris sti
muleert het flexibel denkvermogen 
van slechthorende en dove kinde
ren aanzienlijk. 
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NIEUWSMARKT 

De VeBOSS-werkgroep Ouder/Gezinsbegeleiding houdt op vrijdag 2 februari 2001 een stu

diedag die als thema 'NLP (NeuroLinguïstischProgrammeren) en ouders' draagt. De inleider \ VcDvdO 

op deze studiedag is Marga Jansens. Ouders, gezinsbegeleiders en overige belangstellenden 

krijgen begin januari een uitnodiging toegezonden. Voor informatie kunnen belangstellen

den contact opnemen met Marieke de Vries - Hofman, p/a ACC-Dienstverlening, Hoofdstraat 

78 . 3972 LB Driebergen, telefoon 0343 - 513320 of per e-mail: mrp.devries@12move.nl. 

instituut voor 

doven 

Sint-Michielsg 

*d 
°e Cochleaire impiantatieteams Utrecht/ 
Effatha en Nijmegen/lvD Sint-Michiels
gestel houden op vrijdag 16 februari 
2001 een nascholingscursus-van-een-
dag. Titel van de cursus is Cochleaire 
'mplantatie bij kinderen - auditieve 
aspecten - indicaties, de praktijk en de 
toekomst. Het hoofdthema van de cursus 
betreft de auditieve aspecten van coch
leaire implantaties bij kinderen. 
'Auditief' betekent hier zowel de meet-
technische als de functionele aspecten 
van het horen. Cursisten pogen aan te 
geven in welke mate het gehoor 'mee
weegt' bij de selectie. Eveneens onder
t e k e n de cursisten op welke wijze de 
Mogelijkheden optimaal zijn te benutten. 
Verder houden de deelnemers zich bezig 
"iet de bevindingen die reeds geïmplan-
teerden hebben opgedaan. Als tweede 
deel van de cursus komen de toekomsti
ge ontwikkelingen op het gebied van 
cochleaire implantatie bij kinderen aan 
de orde. Voor meer informatie kunnen 
belangstellenden zich wenden tot: 
mevrouw D. Plancken - Kroon 
UMC Utrecht, werkgroep Cl, D 05.244 
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht 
telefoon 030 - 250 8360 
fax 030 - 254 1922 
e-mail D.PanckenKroon@kmb.azu.nl. 

effatha 

OP WOENSDAG 15 NOVEMBER NAM LOGOPEDISTE RIA VAN HEDEL - VAN GRINSVEN AFSCHEID VAN HET 

I N S T I T U U T V O O R D O V E N I N S I N T - M I C H I E L S G E S T E L . B I J N A V E E R T I G JAAR L A N G W E R K T E DE L O G O P E 

D I S T E VOORAL MET D00FBLINDE KINDEREN VAN HET INSTITUUT. TIJDENS EEN DRUKBEZOCHTE 

AFSCHEIDSBIJEENKOMST KREEG DE LOGOPEDISTE HET DOOR HAARZELF GESCHREVEN BOEK 'KUNNEN 

DOOFBLINDE KINDEREN LEREN SPREKEN?' OVERHANDIGD. HET BOEK GEEFT EEN HISTORISCHE EN 

PRAKTIJKGERICHTE TERUGBLIK OP METHODEN EN TECHNIEKEN DIE IN GEBRUIK ZIJN BIJ HET ONDER

WIJS AAN DOOFBLINDE KINDEREN. MET HET VERTREK VAN RlA VAN HEDEL KOMT EEN EINDE AAN EEN 

IMPOSANTE STAAT VAN DIENST. HET WERK IN DE SPREEKKAMER MOEST ZIJ WEGENS GEZONDHEIDS

PROBLEMEN AL TIEN JAAR GELEDEN STOPZETTEN. DE HAARENSE PUBLICEERDE EEN GROOT AANTAL 

ARTIKELEN VOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN. TOT EEN VAN DE BELANGRIJKSTE WER

KEN H O R E N V A N H E D E L ' S B I J D R A G E N A A N H E T C U R R I C U L U M H O O R T R A I N I N G . V O O R V A N H O R E N 

ZEGGEN BESCHREEF DE LOGOPEDISTE HET GEBRUIK VAN DE VIDEORECORDER BIJ HET SPREKEN LEREN 

VAN DOVE DYSFATISCHE KINDEREN EN OVER DE LOGOPEDISCHE PROBLEMEN VAN DOVE DYSFATISCHE 

KINDEREN. RLA VAN HEDEL DOCEERDE VELE JAREN LANG AAN DE KATHOLIEKE LEERGANGEN. 

Bij de FODOK is verschenen: 
(Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen) 

"Cochleaire Implantatie" met als ondertitel "Kiezen voor je kind". 

Uitgave: FODOK, Postbus 754, 3500 AT Utrecht. 
(Tekst)telefoon: 030-290 03 60 ISBN: 90-70662-38-8 

In deze brochure wordt voor ouders alles over het 
hoe en waarom van cochleaire implantatie op een 
rijtje gezet. Duidelijk wordt dat kinderen met een Cl 
een lange en ingrijpende weg hebben te gaan en dat, 
zelfs met een Cl, de doofheid een belangrijke rol 
blijft spelen. Er wordt aandacht besteed aan de 
techniek van Cl, de voorwaarden, procedure en de 
uiteindelijk te maken keuze. Van bijzondere beteke
nis in deze brochure zijn - naast de informatie over 
Cl en alles wat daarbij komt kijken - de drie eerlijke 
verhalen van ouders van dove kinderen, zowel met 
als zonder Cl. Het zijn geen wonderbaarlijke succes
verhalen; ze geven niet weer hoeveel strijd, verdriet, 
geduld, aanvaarding en vooral kracht het kan kos
ten om een doof kind op te voeden. Ze geven weer 
dat het er - in welke levensfase dan ook - om gaat 
gelukkig te zijn met je kind, met of zonder Cl. 

Aan de brochure is meegewerkt door Stuart Blume, 
Jeroen Briaire, Jef Claassen, Johan Frijns, Marry van 
der Heide, Jan de Laat, Anneke Vermeulen en 
Geertruid van Wassenaer. 

COCH*-EAIRE 
Kiezen 
voor 

je kind 

lMFiANTATlE 
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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. Hoi ting, Groningen 
Dhr. A. Koele, Zoetermeer 
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hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor communicatief en/of auditief gehandicapten 

POSTC. 
1323 BP 
1300 BN 
3814 TL 
1062 CJ 
1062 CJ 
1064 BX 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
6821 LK 
6823 JC 
4812 GE 
9207 BK 
3972 LB 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
7500 AR 
7500 AR 
7521 EC 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
9721 WD 
2015 KN 
9752 AC 

PLAATS 
Almere 
Almere 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Drachten 
Driebergen 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
's-Gravenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haren (Gr.) 

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 
3042 CA 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
5271 GD 
3523 CL 
3523 HB 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
5263 EE 
5261 LB 
2716 KS 
8012 VA 

Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
St-Michielsg. 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Vught 
Vught 
Zoetermeer 
Zwolle 

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. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
Zorgcentrum Arnhem 
Dienst Ambulante Begeleiding SEC 
De Spreekhoorn 
De Skelp 
ACC- Dienstverlening 
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. 
Zorgcentrum de Cirkelboog 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- zorginstelling 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Internaten Groningen 
Prof. van Gilseschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool - S.O 
Guyotschool - V.S.O 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
De Open Cirkel -zorginstelling 
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 
Zorgcentrum Rotterdam 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Katholiek Inst. voor Doven 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
ACC - Bertha Muller school 
ACC - De Taaikring 
ACC-Alfonso Corti school - V.S.O. 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 

Effatha - chr. instituut voor doven 
Enkschool 

ADRES 
Rossinistraat 5 
Postbus 1599 
Kortenaerstraat 10 
Jan Sluijterstraat 5 
J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Hommelseweg 403 
Bonte Wetering 89 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Hoofdstraat 78 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Postbus 667 
G.J. van Heekstraat 173 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegseba an 21a 
Nijmeegsebaan 21 
lna 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 
Heer Bokelweg 260 
Heer Bokelweg 260 
Burg. Wijnaendtslaan 25 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Theerestraat 42 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Zalkerbos 330 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
036-5364814 
036-5302012 
033-4799313 
020-3460230 
020-6178617 
020-6132801 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
026-4454497 
026-3705850 
076-5212352 
0512-514974 
0343-513320 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4803050 
053-4803051 
053-4345311 
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 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3591919 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
010-4132280 
010-2436710 
010-2436714 
010-4626092 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
073-5588111 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
073-5588111 
073-5588111 

079-3294500 
038-4212959 

FAX 
036-5366386 

033-4700305 
020-6176021 
020-6178637 
020-4110428 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
026-3702277 
026-4450661 
026-4450661 
026-3705851 
076-5142325 
0512-515340 
0343-452366 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4803052 
053-4803053 
053-4309667 
0113-228717 
0113-216147 
070-3962000 
024-6841473 
024-6842154 
050-5261265 
050-5470881 
050-5271808 
023-5246797 

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

024-3502214 
024-3540043 
024-3552365 
010-4110113 
010-4821885 
010-4558407 
010-4196717 
010-2135103 
010-2436713 
010-2436717 
010-4156044 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
073-5512157 
030-2520786 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
073-5588516 
073-5588651 
079-3294600 
038-4218088 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers van scholen en instituten direct 
door aan de eindredactie 



Het speciaal onderwijs is in .bewe

ging. Scholen worden omgevormd 

tot regionale expertisecentra (RECs) 

voor klantvriendelijker en 'thuisnabij' 

onderwijs. Een complexe verande

ring waarbij enerzijds kennis en 

ervaring worden samengebracht en 

anderzijds de toegankelijkheid wordt 

vergroot. Een ogenschijnlijke spa

gaat: concentreren én verspreiden 

van expertise en vaardigheden. 

Hoe kom je tot succesvolle bestuur

lijke integratie van samenwerkende 

scholen binnen één REC? 

Hoe ontwikkel je effectieve samen

werkingsrelaties met het regulier 

onderwijs en zorginstellingen? 

Wat zijn de gevolgen voor de inhoud 

van het onderwijs? 

En wat zijn de consequenties voor 

het takenpakket van het personeel? 

In opdracht van het Ministerie van 

OCenW onderzoekt KPC Groep de 

taken en functies van toekomstige 

RECs. Daarnaast ondersteunt KPC 

Groep een aantal pilotprojecten die 

betrekking hebben op vrijwel alle 

denkbare aspecten van de herstruc

turering. 

Deze ervaring combineert KPC 

Groep met maatwerk, waardoor we 

een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan een succesvolle start van 

regionale expertisecentra. 

Wilt u meer weten? Neem dan 

contact op met drs. Arda Huybers. 

KPC Groep 

Postbus 482 

5201 AL 's-Hertogenbosch 

telefoon 073 6247 247 

a.huybers@kpcgroep.nl 

www.kpcgroep.nl 

KPC Groep 

Kennis van Leren 

LEREN is 
FLEXIBEL BLIJVEN 

mailto:a.huybers@kpcgroep.nl
http://www.kpcgroep.nl

