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De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle aspecten

van zorg binnen het audiologisch centrum.

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site bezoeken:

www.fenac.nl

Een slechthorende kind in het reguliere onderwijs g 2,00
2004, 12e druk, 24 pagina’s

Het audiologisch centrum g 2,00
2002, 4e druk, 24 pagina’s

Horen met één oor g 2,00
2004, 8e druk, 20 pagina’s

Kinderen met een hoortoestel g 2,00
2004, 5e druk, 28 pagina’s

Kinderen met luisterproblemen g 2,00
2005, 4e druk, 32 pagina’s

Kinderen met spraak- en taalproblemen g 2,00
2004, 2e druk, 36 pagina’s

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor g 2,00
2004, 3e druk, 28 pagina’s

Leidraad voor hoortoestelgebruikers g 2,00
2004, 15e druk, 36 pagina’s

Ouderen en slechthorendheid g 2,00
2004, 6e druk, 28 pagina’s

Plots- en Laatdoof g 2,00
2000, 1e druk, 24 pagina’s

Slechthorende peuters g 2,00
2004, 3e druk, 28 pagina’s

Slechthorendheid op het werk g 2,00
1998, 1e druk, 20 pagina’s, plus Arbo-wet, 1998

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden g 2,00
2003, 3e druk, 36 pagina’s

Kan uw kind niet goed horen. Arabisch/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 40 pagina’s

Kan uw kind niet goed horen. Engels/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 40 pagina’s

Kan uw kind niet goed horen.Turks/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 40 pagina’s

Kan uw kind niet goed praten. Arabisch/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 44 pagina’s

Kan uw kind niet goed praten. Engels/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 44 pagina’s

Kan uw kind niet goed praten.Turks/Nederlands g 3,60
2001, 1e druk, 44 pagina’s

CD - Kan uw kind niet goed horen. Arab./Marok./Ned. 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goed horen. Berber/Nederlands 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goed praten. Arab./Marok./Ned. 2002 g 6,80

CD - Kan uw kind niet goed praten. Berber/Nederlands 2002 g 6,80

Auditieve aspecten van Arbo-zorg 1997, 90 pagina’s g 4,50

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Bestelwijze: de genoemde prijzen (wijzigingen 
voorbehouden) zijn exclusief portokosten. U kunt de 
publicaties bestellen bij het bureau van de FENAC te
Utrecht. Na uw bestelling ontvangt u een rekening.

Adres voor bestelling:
Postbus 222, 
3500 AE Utrecht, 
fax 030 - 271 28 92, 
email: info@fenac.nl.

U kunt de brochures ook bestellen via de internetsite
van de FENAC: www.fenac.nl  Op de site van de FENAC
staan de meest actuele prijzen en uitgaven, samen met
een korte omschrijving van de inhoud van de brochures.
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Het veld van diagnostiek, zorg, onderwijs en begeleiding aan auditief en
communicatief gehandicapten is zeer divers. Niet alleen door het brede
scala aan voorzieningen, die bij voorkeur steeds uit andere potjes
betaald lijken te worden of waarvoor telkens een andere indicatie nodig
schijnt. Maar ook door de verschillen in opvattingen tussen deskundigen
en tussen instellingen onderling. Als we met elkaar in gesprek zijn of
met elkaar werken, komen die verschillen boven tafel. De ene keer blijkt
het verschil te bestaan in een definitie, de andere keer zijn de verschillen
fundamenteler en blijken ze uit andere en soms tegenstrijdige
opvattingen. En nu de hamvraag: is dat goed of fout?

Het lijkt mij dat verschillen goed zijn, mits ze boven tafel komen en
erover gesproken wordt. Als totale sector komen we verder door de
discussie met elkaar aan te gaan en de verschillen niet uit de weg te
gaan. Nieuwe inzichten komen vaker voort uit tegenstellingen en
discussie dan uit het met elkaar eens zijn en elkaar napraten. 

De bijdragen in Van Horen Zeggen leveren regelmatig stof voor discussie.
Wat te denken van het artikel van Jan de Jong in nummer 2 van dit jaar.
Bestaat dysfasie nou wel of niet? 

Ook in dit nummer onderwerpen waar we nog niet over uitgepraat zijn.
Het AC Tilburg heeft audiciens in huis gehaald. Levert dit een verbeterde
service op voor de patiënt of worden hulpverlening en commercie
onterecht vermengd? Op het internationale congres ICED 2005 in
Maastricht werd gebaard en gesproken over gebarentaal, tweetaligheid,
cochleaire implantaties en inclusie. Moeten deze onderwerpen nu wel of
niet iets met elkaar? En schieten we nog steeds tekort in de aandacht
voor de sociaal emotionele ontwikkeling van doven? Met het zicht op de
herijking van de zorg in het onderwijs, blijft de discussie gaande over de
noodzaak van onafhankelijke indicatiestelling en de daaraan verbonden
administratie. Of in de ogen van menigeen: bureaucratie. Prof. Dr. van
der Gaag is helder in zijn keuze: je zoekt het beste voor het kind. En als
dat volgens de regels niet kan, dan moet je het maar mogelijk maken. 

De redactie van Van Horen Zeggen wil met het tijdschrift een platform
voor alle ideeën creëren. Als ze daarmee de discussie uitlokt, is ze
tevreden. We nodigen daarom iedereen, die zijn of haar mening ten
behoeve van de ontwikkeling kenbaar wil maken, uit om dat in het
tijdschrift te doen. Een artikel, een onderwerp voor een reportage of
interview, een nieuwsitem. Het e-mail adres vanhorenzeggen@audcom.nl
staat voor iedereen open. We zijn nu al nieuwsgierig naar het volgende
nummer!

Marjan Bruins

VHZINHOUD TEN GELEIDE

Foto omslag: Marjan Bruins.
Frans Coninx op het ICED congres
in gesprek met Van Horen Zeggen.
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BINNEN LANDSE TIJDSCHRIFTEN 

International Journal of Language and Communication
Disorders, april-juni 2005, vol. 40, no. 2.
Rachel Hick, Nicola Botting en Gina Corti-Ramsden
(Universiteit van Manchester) tekenen voor het artikel
“Cognitive Abilities in Children with Specific Language
Impairment: Consideration of Visuo-Spatial Skills”. De
onderzoekers rapporteren een onderzoek waarbij 9 kinde-
ren met specifieke taalstoornissen en 9 kinderen met een
normaal verlopende taalontwikkeling betrokken waren.Aan
het eind van het onderzoek waren de kinderen gemiddeld
3.9 jaar oud. Gedurende 3 momenten over 1 jaar werd het
verbale en het visuo-spatiële korte termijngeheugen in
kaart gebracht en werden ook visuo-spatiële verwerkingsta-
ken afgenomen. Uit het onderzoek blijkt met name dat het
visuo-spatiële korte termijngeheugen zich langzamer ont-
wikkelt bij kinderen met specifieke taalstoornissen dan bij
andere kinderen. Dit resultaat kan volgens de auteurs bete-
kenen dat alleen bepaalde soorten visuele ondersteuning bij
kinderen met specifieke taalstoornissen werken. Naar ver-
wachting hebben deze kinderen met name moeite met
taken die een hoog verwerkingsniveau vereisen of een
groot aantal mentale manipulaties.

BUITEN LANDSE TIJDSCHRIFTENNIEUWS

Voor het eerst in de geschiedenis van
Poetry International werd op 20 juni
speciale aandacht besteed aan poezië
in gebarentaal. In de volgestroomde
kleine zaal van de Rotterdamse
Schouwburg konden dove en horen-
de toeschouwers getuige zijn van
optredens van Wim Emmerik en
Giselle Meyer uit Nederland, Peter
Cook en Kenny Lerner van het
Flying Words Project uit de USA en
Paul Scott uit Groot Britannië.
Vertalers Robert-Jan Henkes en Erik
Bindervoet vertelden over de ontwik-
keling van gebarentaal in het alge-
meen en van gebarenpoëzie in het
bijzonder. Zij maakten het publiek
deelgenoot van de problemen waar
op stuiten bij het vertalen van geba-
rengedichten.Alleen gebarenpoëten
kunnen immers gelijktijdig verschil-
lende beelden overbrengen en hoe
moet je gebaren die vloeiend over-
gaan in andere gebaren in woorden
vangen?

Hoewel de niet-gebaarders dus ook
deze avond een deel van de rijkdom
van de gebarenpoëzie moest missen,
bleef er nog genoeg te genieten.
Alle taaluitingen werden simultaan
vertaald in NGT,ASL, BSL,
Nederlands en Engels. Het geheel
werd gepresenteerd door Tony Bloem.
Het is te hopen dat programmeurs
Bas Kwakman (tevens directeur) en
Janita Monna zullen beseffen dat
gebarenpoëzie niet alleen als exotisch
fenomeen interessant is, maar letterlijk
vanzelfsprekend tussen de andere
veeltalige poëzie past.Want met een
variatie op wijze woorden van Gerrit
Komrij: “(Gebaren)poëzie is geen
tijdelijk onderdak, (gebaren)poë-
zie is kost en inwoning”.

Gedichten van Wim Emmerik en
Giselle Meyer zijn te vinden op de
recent verschenen DVD “Bewogen”.
Informatie in de rubriek Gesignaleerd
op pagina 20-21.Tijdens Poetry 2005
zijn opnamen gemaakt voor een
nieuwe productie.

Cora Blad, lid van de redactie

Poezië in gebarentaal op
36e Poetry International Festival
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Taalachterstanden en effecten
van therapie
In het Tijdschrift voor
Orthopedagogiek, juni 2005, gaat
S.M.Goorhuis-Brouwer in op basale
vragen in ‘Een Babylonische spraak-
verwarring’. Een enquête onder
deskundigen leverde onder andere
op dat in Nederland weinig gebruik
wordt gemaakt van een screenings-

of taalonderzoeksinstrument bij signalering en dat bij de
diagnostiek verschillende normen worden gehanteerd. Er
lijkt geen gouden standaard te zijn volgens welke men wel
of niet mag spreken van een taalachterstand bij een kind.
Taalstimulatie is niet de enige mogelijkheid: een afweging
is nodig van de vaardigheden van een kind in verschillende
ontwikkelingsdomeinen, naast een afweging van de beïn-
vloedende factoren en oorzaken. De effecten van de
gebruikte taalstimuleringsprogramma’s en van taaltherapie
worden besproken (literatuurstudie en een eigen studie 
(n-43)). Overheersend is het beeld dat de achterstand stabiel
blijft bij een meerderheid van de kinderen: Goorhuis-
Brouwer roept op tot meer didactische bescheidenheid. De
vroegkinderlijke ontwikkeling ziet zij als een proces waar-
bij biologie dominanter is dan educatie: de ontwikkeling
van het kind zelf bepaalt het tempo. De verwevenheid van

Strand,
door Giselle Meyer (NL),

vertaling uit NGT door 

Robbert-Jan Henkes en 

Erik Bindervoet.

En de maan trekt je aan

Naar het licht van de zee

Om met het tij mee te gaan

Kom toch mee, kom toch mee

Aan de leiband, aan de tijband

verlokkend en verlonkend

Five Senses,

door Paul Scott (GB), vertaling uit

BSL door Rachel Sutton-Spence

Excuse me, but who are you?

Who am I? Come with me and see

Feel your arms tingle at my embrace

Reach out – oh, that’s cold!

Reach out – oh, that’s hot!

So, now you know me
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Taaltrapeze
In De wereld van het jonge kind (mei 2005) bespreekt
H. Pot de methode Taaltrapeze van (onder andere) Marion
Slot en Annemieke Koelewijn. De methode is gericht op
de kerndoelen die zijn voorgeschreven voor het S(B)O. De
methode doet beroep op creativiteit met taal, uitgaande
van acht thema’s die in elk deel centraal staan. Hierdoor
kan men met hetzelfde thema werkend in een groep, toch
met grote niveauverschillen tegelijkertijd bezig zijn.Taal
leren gebeurt steeds in een
betekenisvolle context en op
interactieve wijze. De erva-
ringen met de methode op
de SBO-school ‘De
Branding’ worden beschre-
ven. Leerkrachten melden
dat zij ontdekken dat hun
leerlingen tot meer in staat
zijn dan zij dachten.

The Volta Review, vol. 105 (1), 41-72
“Word Learning in Children Following Cochlear Implantation” is de titel van
het artikel van Derek Houston (Indiana University) en collega’s. De onderzoe-
kers hebben een experimentele procedure ontwikkeld om het vermogen om
woorden te leren van kinderen met een cochleair implantaat te meten. In inter-
actieve spelscenario’s zijn 2- tot 5-jaar oude kinderen met een CI in aanraking
gebracht met sets objecten, bijvoorbeeld speelgoeddieren, en woorden die deze
objecten een naam geven. Deze woorden verwijzen naar opmerkelijke percep-
tuele kenmerken. De kennis bij de kinderen van woord-objectassociaties werd
onmiddellijk na het aanbod gemeten en vervolgens na
2 uur. Kinderen met een cochleair implantaat voerden
deze taal beduidend slechter uit dan normaalhorende
kinderen van gelijke leeftijd. De problemen met de
associaties deden zich zowel wat betreft begrip als
productie voor. Beide groepen kinderen wisten woor-
den te onthouden die ze enkele uren eerder geleerd
hadden. De resultaten suggereren volgens de onder-
zoekers dat kinderen met een cochleair implantaat
minder goed fonologische input kunnen verwerken,
maar dat hun lange termijngeheugen voor bekende
woorden vergelijkbaar is met dat van goedhorende
kinderen.

Psychiatrische stoornissen en
taalontwikkeling
Het tijdschrift Logopedie en Foniatrie presenteert
een themanummer hierover, met vier artikelen. De
ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksmethode
(met het ‘kikkerverhaal’) voor onderzoek van de
narratieve vaardigheden van kinderen met psychia-
trische problemen wordt beschreven door

C. Blankenstein en A Scheper. De analyse blijkt effectief en efficiënt te zijn.
F.J.Kingma-van den Hoogen beschrijft een communicatietraining in de klassen-
situatie voor kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum. Het gaat om
een vierjarige cyclus van groepslessen voor leerlingen van tien tot veertien jaar.
E. Parigger en A. Baker geven een literatuuroverzicht van onderzoeken naar
problemen in taalbegrip en taalproductie van kinderen met ADHD. Er is nau-
welijks onderzocht of kinderen met ADHD een uniek taalprofiel hebben. Uit
wat er wel beschreven is concluderen de auteurs dat er zich bij deze groep sub-
tiele taalbegripsproblemen voordoen. In de taalproductie worden duidelijk prag-
matische problemen gevonden, en in mindere mate ook in de syntaxis. Er wordt
wordt nog verder onderzoek gedaan op dit gebied (E. Parigger, in voorberei-
ding).
J.O.E.Heijne beschrijft in ‘Als je de aansluiting mist’ de casus van een jongen
met PPD NOS en taalproblemen. De werkzaamheden van een ambulant bege-
leider van deze jongen bij de begeleiding tijdens de terugplaatsing in het basis-
onderwijs en de indicatieprocedure voor LGF krijgen ook de aandacht.

C
laartje S

lofstra-B
rem

er,lid van de redactie

James Montgomery schrijft het artikel
“Effects of Input Rate and Age on the

Real-time Language Processing of Children with Specific
Language Impairment”. Het artikel haakt in op het feit dat
kinderen met specifieke taalstoornissen taal, die ze aangebo-
den krijgen, langzamer verwerken dan kinderen met een
normale taalontwikkeling van gelijke leeftijd. Onderzocht is
of het in een langzamer tempo aanbieden van taal de taalver-
werking van kinderen met specifieke taalstoornissen bevor-
dert. Hiervoor is een woordherkenningstaak afgenomen,
waarbij de reactietijden van 20 kinderen met SLI en 20 kin-
deren van dezelfde leeftijd gemeten zijn. Uit het onderzoek
blijkt dat het verwerken van taal door kinderen met ernstige
spraak- en taalmoeilijkheden bevorderd kan worden als taal
in een langzamer tempo wordt aangeboden. Blijkbaar zorgt
dit langzamere tempo ervoor dat deze kinderen hun aan-
dacht effectiever voor verwerking kunnen benutten. Echter,
ook met een langzamer aanbod presteren kinderen met ern-
stige spraak- en taalmoeilijkheden minder goed dan de jong-
ste kinderen met een normale taalontwikkeling. Dit duidt op
veel minder efficiënte taalverwerking dan voorspeld wordt
door het taalbegrip.

de ontwikkeling van verschillende ontwikkelingsdomeinen
wordt sterk benadrukt. De vroege interventie zou vooral
gericht moeten zijn op het sociaal-emotionele welbevin-
den van het kind en minder op ‘wat kan hij nog niet?’

H
arry K

noors,lid van de redactie
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VHZNIEUWS

In verschillende regio’s wordt geëxperimen-
teerd met nieuwe protocollen voor vroeg-
tijdige signalering en verwijzing: in de
provincie Groningen, in Amsterdam en in
Midden Holland. Na signalering op het
consultatiebureau (CB) verricht de logope-
dist van de GGD verder onderzoek, waarna
wordt bepaald of verdere verwijzing nodig is
of direct advisering en evt. behandeling kan
beginnen.
Er zijn nieuwe instrumenten die ingezet
kunnen worden: SNEL (Screenings Normen
Eerste Lijn) in de signalering en ‘De Taal-
standaard’ in de eerste fase van de logopedi-
sche diagnostiek. SNEL (Screenings Normen
Eerste Lijn, Luinge 2005) is een vragenlijst
voor ouders van kinderen van 1 – 6 jaar,
bedoeld als een eerste ‘pluis/ niet-pluis’ sig-
nalering op het CB. Er zijn 14 vragen die de
lijn volgen van de normale ontwikkeling;
score 0-14.
De Taalstandaard (Slofstra-Bremer, van der
Meulen en lutje Spelberg 2005) is een
gestandaardiseerd observatie-instrument om
te bepalen of er problemen zijn rond het
verloop van de communicatieve ontwikke-
ling van kinderen van 1.6 tot 4.0 jaar en

bedoeld voor richtinggevende diagnostiek
(1e fase-diagnostiek). Indien er aanwijzingen
zijn voor een risico of voor problemen op
gebied van de communicatie, is verder
onderzoek noodzakelijk (2e fase-diagnostiek).

In Groningen loopt het project ‘Vroegtijdige
signalering van spraak- en taalproblemen in
de provincie Groningen’, waarbij de keuze is
gemaakt voor SNEL en voor de Taalstandaard.
De bruikbaarheid van deze werkwijze en de
kosten-effectiviteit worden onderzocht.
In een pilotstudy zijn twee gemeentes met
elkaar vergeleken: een experimentele
gemeente waar men met SNEL, de
Taalstandaard en het verwijsprotocol werkt,
en een controlegemeente waar men blijft
werken met Van Wiechenschema, de
Groninger Minimum Spreeknormen en de
klinische blik. Contactpersoon:
Bauke Leyenaar, b.leijenaar@pl.hanze.nl

In Amsterdam wordt binnenkort een verge-
lijkbare pilot uitgevoerd met de combinatie
van SNEL op het CB en de Taalstandaard
voor het eerste diagnostische onderzoek. In
deze studie wordt nagegaan in hoeverre deze

combinatie van instrumenten voldoet. De
vraagstellingen die hierbij worden onder-
zocht zijn omvangrijk en betreffen ook het
onderzoek van anderstalig opgroeiende kin-
deren. Contactpersoon voor Amsterdam is
Jenta Sluimers, jsluijmers@ggd.amsterdam.nl

In Gouda e.o wordt sinds april 2004 door de
afdeling Logopedie van de GGD Midden
Holland een pilot uitgevoerd in een van de
gemeenten, waarbij na de signalering op het
CB met het Van Wiechenschema, de
Groninger Minimum Spreeknormen en de
NCDI lijsten de logopedisten van de GGD
vervolgonderzoek uitvoeren met behulp van
bestaande logopedische instrumenten. Het is
de bedoeling dat er in een andere gemeente
een tweede pilot zal worden gestart, waarbij
met SNEL en de Taalstandaard zal worden
gewerkt. Ook hier wordt onderzocht welke
werkwijze het beste is, door deze beide
protocollen met elkaar te vergelijken.
Contactpersoon is Lokje Coenegracht-Tan,
lcoenegracht.ggd@ismh.nl

Claartje Slofstra-Bremer, lid van de redactie

Vroegtijdige signalering van spraak- en taalproblemen

Onder deze titel opende het Audiologisch
Centrum Tilburg op 2 juni j.l. haar nieuwe
pand aan de Dr. Deelenlaan.
Audiologische Centra staan al lang bekend
om hun interdisciplinaire werkwijze. Mede
hierdoor is het mogelijk om alle fasen in de
diagnostiek van gehoor- en spraaktaal-
problemen goed op elkaar af te stemmen.
In Tilburg wil men nog verder gaan. Het AC
heeft in het nieuwe gebouw aan audiciens de
gelegenheid gegeven zich te vestigen.
Hiermee neemt het AC zelf een regierol in
de keten van diagnostiek en zorg voor de
patiënt. Het AC creëert de mogelijkheid tot
betere afstemming en samenwerking.Tijdens
het openingsymposium gaven patiënten-
organisaties, collega AC’s, een FENAC-

vertegenwoordiging en de audiciens hun
visie op deze ontwikkeling.
Patiënten vinden one-stop-shopping een
goede zaak zolang de keuzevrijheid niet
beperkt wordt. Die keuzevrijheid kan vol-
gens de FENAC in stand kan blijven doordat
de keten niet dichtgetimmerd wordt, maar er
goede regionale afstemming plaatsvindt. De
patiënt moet patiënt zijn waar dat nodig is,
maar ook consument worden waar dat ver-

eist is.Aan alle partners in de keten de taak
om die scheiding voor de patiënt/consument
helder te maken. Een belangrijk item in de
samenwerking tussen AC en audiciens is de
uitvoering van de triage. Hierover zijn goede
afspraken nodig. Onderling vertrouwen en
respect voor elkaars kwaliteiten vormen
hiervoor de basis.

Marjan Bruins, lid van de redactie

Krijgt one-stop-shopping meer gehoor?
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VHZORGANISATIENIEUWS

Een rustige zomer zal het niet wor-
den gaven we de vorige keer aan.
Toch is dit natuurlijk wel zo tot op
zekere hoogte. Het aantal telefoontjes
naar het bureau per dag is op één
hand te tellen. De post is dagelijks
met één zucht doorgenomen. Het
bestuur van de FENAC is met ‘reces’
en komt in september weer bijeen.

Gebeurt er dan helemaal niets zult u
misschien denken? Nou nee! Zoals
gemeld loopt het bekostigingstraject
voor de audiologische centra gewoon
door. Op dit moment wordt door
DBC-onderhoud een analyse gedaan
op de door de audiologische centra
aangeleverde gegevens. Deze analyse is
nodig om te kunnen vast stellen dat
het model dat de audiologische centra
binnen de FENAC hebben omarmd

ook werkelijk bruikbaar is per 1 janu-
ari als nieuw ‘prijs-product’ model. De
analyse kan nog voor bijstelling zor-
gen. Die bijstelling moet dan wel op
zeer korte termijn: om nieuwe syste-
men per 1 januari in de lucht te heb-
ben moet al in september/oktober één
en ander vastgesteld worden in het
College Tarieven Gezondheidszorg.

Daarnaast wordt in alle stilte druk
gewerkt aan het Tinnitus loket.
U hebt hier al eerder over kunnen
horen. Inmiddels is er volledig groen
licht gegeven voor het loket. De tech-
niek hiervoor wordt nu uitgerold. De
NVVS participeert nadrukkelijk van-
uit de inhoud. Meerdere andere orga-
nisaties hebben aangegeven ook te
willen participeren.Voor het Tinnitus
congres in oktober (www.tinnitus.nl)

zijn nu al meer dan honderd aanmel-
dingen.

Bent u al eens op de site van het
Nederlands Centrum voor Plotsdoven
geweest? www.lcpd.nl Een goed initia-
tief om de dienstverlening aan plots-
en laatdoven af te stemmen. Het cen-
trum is feestelijk geopend in juni, maar
nog vol in ontwikkeling en zal gebruik
maken van het bestaande dienstverleners
netwerk in Nederland. De FENAC
participeert actief in het Centrum.

Tegen de tijd dat u dit nummer ont-
vangt is de vakantie weer (bijna)
voorbij. Een moment van rust, voor
de FENAC echter ook wel een beetje
de spreekwoordelijke stilte voor de
storm. Er staan belangrijke ontwikke-
lingen voor de (najaars) deur.

Van het bestuur FENAC

Van het bestuur Siméa
‘Herijking van de zorg’ lijkt het
toverwoord in (speciaal) onderwijs-
land. De minister van OCW heeft
aangekondigd hierover haar visie te
gaan geven. Ze doet dat in september
met een beleidsnotitie. Met ‘zorg’
bedoelt ze in deze context onderwijs
op maat aan kinderen en jongeren
met problemen. Problemen in de
brede zin van het woord: van eenvou-
dige leer- en/of gedragsproblematiek
tot meervoudige complexe stoornis-
sen. Deze invulling van het begrip
‘zorg’ is voor onze branche een
onduidelijke. Onze branche beperkt
het gebruik van het woord ‘zorg’ lie-
ver tot de ABWZ-zorg, die vaak in
samenhang met gespecialiseerd
onderwijs wordt aangeboden.
Er staat ons dus een herijking te wach-
ten terwijl het speciaal onderwijs de
afgelopen jaren al een forse herijking
heeft doorgemaakt. De invoering van
de WEC en de leerlinggebonden

financiering hebben hun uitwerking
niet gemist. De negatieve gevolgen van
het huidige systeem zijn de laatste tijd
voortdurend onderwerp van gesprek
geweest: teveel bureaucratie, te weinig
tijd voor de begeleidingsprocessen in
de scholen, te rigide indicatiestelling,
te lange en eenzijdige processen om
tot dossiervorming te komen, te groot
vertrouwen in de test en toets als dia-
gnostisch wapen. Het interview met
Van der Gaag in dit nummer van VHZ
geeft ook nog eens aan dat de cluster-
indeling veel te star gehanteerd wordt.
Over de clusterindeling het volgende:
bij de eerste discussie over de vorming
van Regionale Expertise Centra wilde
de toenmalige staatssecretaris geen
clusteroverstijgende REC’s.“Eerst het
eigen cluster (verplicht) volmaken en
daarna zien wij wel verder”, was haar
idee. Nu weet iedereen dat het scho-
len en diensten niet gegeven is om in
korte tijd een intensief traject van

samenwerking eenvoudig te organise-
ren.Vaak ontbreekt het aan de lange
adem die bij dit soort processen nood-
zakelijk is. De vervolgstap: vergaande
samenwerking over de vier clusters
heen is echter een must. De WEC-
Raad heeft dat in ieder geval al uitge-
roepen tot één van de belangrijke
speerpunten voor de komende jaren.
In het belang van echt onderwijs op
maat voor iedere leerling.
Waar profiteert het kind het meest van,
van welke expertise? Dat samen kennis
delen is onze opdracht voor de toe-
komst. Daar willen we aan het begin
van een nieuw schooljaar binnen onze
vereniging op reflecteren. Hopelijk met
al onze leden en aangesloten organisa-
ties.Want Siméa alleen stelt niets voor:
het gaat om de kracht van een vereni-
ging van en door haar leden.

Theo W.J. van Munnen
voorzitter
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De voorbereidingscommissie had, onder leiding van
Prof. Dr. Ir. Frans Coninx, hoogleraar aan de
Universiteit van Keulen, een aantrekkelijk pro-

gramma samengesteld.Actuele onderwerpen kregen naast
de gehele breedte van het vakgebied, waaronder cochleaire
implantie, gebarentaal en dovencultuur, neonatale gehoor-
screening,‘inclusive’ onderwijs, taal en geletterdheid de
aandacht. Zo’n 800 deelnemers uit 80 landen hadden zich
geregistreerd.Aan het eind van de afsluitende woensdag
stelt Frans Coninx vast:“Het typische en belangrijke aan
dit congres is, dat er meningsverschillen zijn en er over
controversiële zaken gediscussieerd wordt, maar dat dat
allemaal gebeurt onder het dak van één congres. En dat
moeten we zo zien te houden.” De redactie van VHZ
vroeg een aantal deelnemers naar hun congreservaringen.

VHZ

Van maandag 18 tot en met woensdag 20 juli 2005
werd in Maastricht de “International Conference on
Education of the Deaf” gehouden, georganiseerd
door Nederland, België en Duitsland. Experts van
over de hele wereld kwamen bijeen om te spreken
over ontwikkelingen in het dovenonderwijs. 

Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit
van Amsterdam, Prof. Dr.Ann Baker, herkent de diversi-
teit van het congres. De belangrijkste onderwerpen vindt
ze de relatie tussen het tweetaligheidbeleid en het omgaan
met cochleaire implantatie.“Ik vind, eerlijk gezegd, dat
daar nog te weinig aandacht voor is: wat voor implicaties
heeft cochleaire implantatie voor de taalkeuze, hoe kunnen
wij als onderzoekers dit goed onderzoeken.”

Verder vertelt Baker enthousiast over een groep weten-
schappers in Londen die een interessant en gedegen onder-
zoek doet naar het lezen van doven.“In de plenaire lezingen
hebben we gehoord dat het niet uitmaakt welke talige ach-
tergrond een kind heeft, maar dat het nodig is dat een doof
kind een goede talige ontwikkeling doormaakt, in welke
taal dan ook. Lezen en taal komen vanzelf op gang als de
goede input er is. Het onderzoek uit Londen bevestigt dit.
Ik ben erg blij dat ik dat gehoord heb.”

Annemiek voor in ’t Holt werkt op de Professor
Burgerschool voor slechthorende kinderen en vertelt over
de lezing van Guido Lichtert.“Hij was een van de keynote
sprekers en besloot zijn lezing met de opmerking dat hij
bang is dat bij alle aandacht voor dove en zwaar slecht-
horende en C.I.plaatsing er helemaal niet meer wordt

REPORTAGE

ICED2005: Hoe staat het
met het onderwijs aan doven?
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herkend dat kinderen met lichtere gehoorverliezen risico-
kinderen zijn in communicatie en onderwijs. Ik was blij
met die opmerking.”

De ouderorganisatie FODOK werd op het congres
mede vertegenwoordigd door Dr. Stijn Tilanus. Hij mist
de dove kinderen zelf.“Er zijn maar heel weinig bijdragen
die laten zien wat een doof kind ís.Als ouder kijk je toch
heel anders tegen je dove kind aan dan de professionals.
Wij hebben een natuurlijke verantwoordelijkheid, wij gaan
als ouder nooit met pensioen, wij zien de hele levensloop
van het kind.Allemaal zijn wij gebarentolken en sociaal
werkers.” Over de C.I ontwikkelingen:“Eigenlijk is het
allemaal niet zo spectaculair. Een C.I. is niets anders dan
een hoortoestel. Onze gesprekken moeten gaan over heel
andere dingen: over cognitie, over echte aandacht voor de
kinderen, over emotionele attachment.”

Martijn Kamphuis is leraar Nederlandse Gebarentaal
en dovencultuur bij Viataal. Hij vertelt over zijn aanwezig-
heid op het congres.“Ik kom vooral om te netwerken:
contacten met andere doven, maar ook met horenden. Dit
is het eerste grote internationale congres dat ik bijwoon.
Er ligt wel heel veel nadruk op bepaalde onderwerpen: de
cochleaire implantatie en het lezen en schrijven. Ik heb
met veel dove mensen gesproken die zeggen dat er meer
aandacht moet komen voor de sociaal emotionele ontwik-
keling van dove kinderen.Vooral de relatie van cochleaire
implantatie en de gevolgen op sociaal emotioneel gebied.”

Annie Essers, hogeschooldocent bij Fontys had zich
goed voorbereid door heel selectief te zijn in wat ze wilde
horen: ontwikkelingen rondom C.I. en dan vooral de
inhoudelijke vraagstukken daaromheen.“Er zijn mensen
die zeggen dat C.I. kinderen gaan functioneren als zwaar
slechthorende kinderen. Mijn ervaring is dat dat in school-
situaties wel zo lijkt te zijn, maar in een aantal opzichten
hebben ze nodig wat dove kinderen nodig hebben.We
moeten dat niet bagatelliseren. Het goed leren omgaan met
dat middel vraagt vakmanschap van ons. De expertise daar-
voor is er wel, maar de kunst is om de expertise te brengen
bij de mensen die de leerlingen begeleiden.”

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de
Koninklijke Effatha Guyot Groep, Henk Bakker, M.H.A.,
was ook op het congres aanwezig.“Luisterend naar de bij-
drages op het congres zien we dat we in de Nederlandse
situatie al heel veel hebben bereikt.We hebben het curri-
culum voor dovenonderwijs inmiddels aardig voor elkaar.
Maar toch moeten
we nog veel meer
doen aan taalont-
wikkeling en de

leesachterstand bij dove kinderen.” Het congres is voor
Bakker van belang voor de internationale contacten. Hij
sprak met mensen uit Slowakije die een samenwerkings-
project hebben met Zoetermeer.“Als je kijkt naar waar zij
zitten, dan loopt het daar echt nog vijfentwintig jaar achter.
Dus een klein gebaar van onze kant is al een geweldige
steun voor hun ontwikkeling.”

Dr. Ir. Hans van Dijk is audioloog bij Viataal maar ook
betrokken bij ‘Operation Eardrop’.“Deze organisatie is
actief in Kenia en hier op het congres zijn er presentaties
gehouden over ons werk daar. En dat in samenwerking
met de mensen uit Kenia. Ik heb op scholen daar metingen
gedaan van gehoorverliezen bij kinderen en hier resultaten
laten zien.We hebben plannen om daar software en com-
puters in te zetten, waarmee we de mogelijkheid krijgen
om digitale hoortoestellen voor te gaan schrijven en om
voorraadbeheer en patiëntendossiers wat completer te krij-
gen. Op dit moment kan slechts 1% van de dove kinderen
in Kenia speciale onderwijszorg krijgen: er is daar nog veel
werk te verrichten.”

Tijdens de lunch vertelt Drs. Piet van der Veen, voor-
zitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Auris
Groep, over zijn lange ervaring met de ICED congressen.
“Het ICED is van oorsprong een onderwijscongres dat
heel veel bepaald heeft in de dovenwereld. Mijn eerste
congres was in 1980 in Hamburg. Dat was de doorbraak
van de Total Communication. Daarmee werd alles dat over
de orale aanpak in 1880 in Milaan was bepaald, opgeheven.
Ik was toen heel erg onder de indruk. Ik heb lezingen van
doven gehoord van zo’n hoog niveau, dat ik heel erg op
mijn tenen moest lopen. En als je aan de andere kant van-
morgen weer hoort hoe moeilijk het is om doven tot lezen
te krijgen, om dat goed te doen… Marschark zei dat we
eigenlijk nog helemaal niet weten hóe we dat moeten
doen. In 1995 was het congres in Tel Aviv. Ik heb toen
gedacht dat dat het moment zou zijn waarop er net zo for-
meel over de gebarentalen en tweetaligheid besloten zou
worden, maar dat was helemaal niet meer nodig. Dat was
toen al zo.Wat ik hier altijd zo opvallend vind is de betrok-
kenheid en de geïnvolveerdheid van de mensen met de
problematiek. Het zijn bijzondere congressen.” VHZ

Frans Mollee

VHZ AUGUSTUS 2005
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De eerste vraag aan van der Gaag gaat over het
spanningsveld tussen het belang van vroege dia-
gnostiek en het te snel in hokjes zetten van kin-

deren.“Kinderen kunnen gek worden van de toetsneiging
van deskundigen”, zegt Sieneke Goorhuis-Brouwer.Van
der Gaag beaamt dit:“Het te vroeg vastpinnen van een
kind aan een classificatie kan soms verkeerd zijn, maar
anderzijds blijkt bij oudere kinderen met ADHD nogal
eens dat zij op vroege leeftijd een spraaktaalprobleem had-
den.”

“Uit onderzoek weten we dat er bij ADHD twee
belangrijke risicofactoren zijn die op jonge leeftijd een rol
spelen. Dit zijn de beleving van de ouders ten aanzien van
het kind en zijn of haar probleem en het hebben van
receptieve en expressieve spraaktaalproblemen. En omdat
de kinderen door de taalproblemen moeilijker bereikbaar
zijn voor de ouders kan het gedrag negatief beïnvloed
worden.”

Moeten we dan toch maar op jonge leeftijd gaan toetsen
om deze kinderen snel te ontdekken?

“Nee, om ADHD-achtig gedrag te voorkomen, moet je

VHZINTERVIEW

De wet is er om het leven
mogelijk te maken, niet om 

het ONmogelijk te maken

Na een hoofdlezing op het Siméa-congres 2004 ‘geen woorden maar daden’ over
spraaktaalproblemen bij kinderen met ADHD, een bijdrage aan het congres ‘Dolgedraaid’
te Groningen, waar gepleit werd voor voorzichtigheid ten aanzien van vroeginterventie,
deelt de kinderpsychiater Rutger-Jan van der Gaag nu zijn gedachten met onze sector in
een interview.

Interview met Prof. Dr. Rutger-Jan van der Gaag
Hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie te 
Nijmegen & Manager behandelzaken ACKJON (Academisch
Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
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goede kennis van de samenhang van risico’s hebben.” In
dat kader wijstVan der Gaag op de gevolgen die de vorming
van de basisschool heeft opgeleverd.“De kennis over de
ontwikkeling van de kleuter is verloren gegaan. Kleuters
krijgen van de leraren, die gericht zijn op het schoolse
leren, veel te weinig kans om te socialiseren. En erger nog:
het heeft ertoe geleid dat in de peuterspeelzaal al gewerkt
wordt aan de voorbereiding op het schoolse leren.

Daardoor gaat er teveel van de normale ontwikkeling
verloren.Als kinderen niet de kans krijgen om zich nor-
maal te ontwikkelen, kunnen de gevolgen voor gedrag en
het leren groot zijn.” Van der Gaag pleit voor goede bege-
leiding van peuterspeelzalen en kleuterklassen vanuit de
ESM-hoek en de psychiatrie.“Een kat in het nauw maakt
rare sprongen.Als we te weinig kennis hebben van de ont-
wikkeling van kinderen, zijn we geneigd ons te focussen
op de rare sprongen. En we moeten ons juist afvragen,
waarom de kat: het kind zich in het nauw gedreven voelt!”

Dat kennis van de risicofactoren belangrijk is blijkt
onder andere uit het DIANE-project van het ACKJON. In
dat project worden consultatiebureau-artsen getraind ten
aanzien van de benodigde kennis.“Dit is een forse tijdsin-
vestering, vertelt Van der Gaag, maar rendeert in hele goede
verwijzingen. In de regio Nijmegen zie je ook dat de
audiologische centra goede verwijzers bij autisme zijn.
Deze centra kunnen goed onderscheid maken tussen 
primaire en secundaire spraaktaalproblemen.Tevens hebben
zij kennis van pragmatische taalproblemen.”

Er is dus enerzijds sprake van een groot percentage
(80-90 %) van goede verwijzingen, maar anderzijds is er
ook sprake van het te snel toepassen van kennis, die bij-
voorbeeld door ouders en leerkrachten via het internet
verkregen is, omtrent mogelijke ontwikkelingsproblemen.
Dan wordt te snel aan het ergste gedacht en mist men het
benodigde relativeringsvermogen om de ontwikkeling van
een kind in perspectief te zien.

Rutger-Jan Van der Gaag is als psychiater consulent
geweest bij verschillende scholen voor auditief en commu-
nicatief beperkten. Dit met als inzet: kijken hoe je de
gesignaleerde gedragsproblemen hanteerbaar kunt maken
voor leerkrachten.“Door je te richten op de competenties
van de leerkrachten wordt hun handelingsvermogen ver-
stevigd. Het bespreken van casussen met de leerkracht
biedt hem of haar de mogelijkheid op zoek te gaan naar
oplossingen in de klas.Te snel verwijzen van kinderen
werkt daarentegen juist niet verstevigend.”

Een goed voorbeeld van het zoeken naar goede oplos-
singen in de praktijk is volgens Van der Gaag het steunpunt
autisme in Eindhoven.“Daar wordt samengewerkt tussen
cluster 2, 3 en 4. Eigenlijk zou daar cluster 1 ook bij
betrokken moeten worden. Dat dit niet het geval is, illus-

treert dat je ook als onderwijsveld direct meegaat in het
hokjes-denken vanuit de regelgeving. Ik vind het belang-
rijk dat je kijkt welk type onderwijs voor een bepaald kind
het meest geschikt is.Voor een kind met autisme bijvoor-
beeld is het kindprofiel richtinggevend: waar profiteert het
kind het meest van, van welke expertise? Wanneer je die
keuze goed maakt, zitten de leerkrachten niet zo snel met
de handen in het haar. Gekeken moet worden naar de
behoefte aan structuur enerzijds en communicatie ander-
zijds. Door te bepalen waar de kern van het probleem ligt,
kan een keuze voor de juiste schoolsoort gemaakt worden.
In meer complexe gevallen dient een dergelijke keuze
gemaakt te worden door een multidisciplinair team, waar-
bij onder anderen taaldeskundigen en een kinder- en
jeugdpsychiater samenwerken. In een handelingsplan moet
de oorzaak van het probleem aangepakt worden.”

We vragen Van der Gaag hoe de indicatiestelling ver-
beterd kan worden.“Een mogelijkheid is om voor twijfel-
gevallen een klankbordgroep samen te stellen en deze 
consultatief in te zetten. Daardoor wordt de energie, die nu
veel te veel gaat zitten in de plaatsingsroute, weer in vol-
doende mate gericht op de begeleiding van leerkracht en
ouders.” Een andere mogelijkheid vindt hij dat de CvI’s
meer gebruik gaan maken van een diagnostische observa-
tieperiode.“Een goede observatie heeft altijd grote voor-
delen als je twijfelt. Ook al is dit voor een autistisch kind
belastend omdat het wéér een andere omgeving oplevert,
het is altijd beter dan steeds op de verkeerde school of bij
de verkeerde leerkracht terecht te komen. Nee, dan zijn
samenwerkingsverbanden op REC niveau tussen de ver-
schillende clusters, zoals dat ook in Arnhem gerealiseerd is,

en creatief omgaan met de mogelijkheden van kind, ouders
en hulpverleners, te prefereren boven een streven om de
clusterindeling heilig te verklaren en te denken dat com-
plexe kinderen op die manier altijd op de goede plaats
terecht komen. Zo zou het volgens mij mogelijk moeten
zijn om een kind dat voor cluster 4 is geïndiceerd in clus-
ter 2 op te vangen. Ik denk altijd maar: De wet is er om
het leven mogelijk te maken, niet om het ONmogelijk te
maken.” VHZ

Marjan Bruins en John van Daal VHZ

PROF. DR. VAN DER GAAG KIJKT NAAR DE BEHOEFTEN VAN HET KIND

EEN KAT IN HET NAUW MAAKT RARE

SPRONGEN. IK WIL ME MEER FOCUSSEN

OP HET NAUW DAN OP DE RARE

SPRONGEN
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Kenmerken van auditieve 
verwerkingsproblemen

Een definitie van auditieve verwerkingsproblemen is
gegeven in één van de twee themanummers van het tijd-
schrift ‘Logopedie en Foniatrie’, die in november en
december 2003 zijn verschenen:‘Auditieve verwerkings-
problemen zijn problemen in het horen en spraakverstaan,
ondanks een normaal gehoor op basis van standaard (toon-
en spraak)audiometrie. Deze problemen zijn specifiek voor
de auditieve modaliteit en onafhankelijk van andere men-
tale vaardigheden’ (Neijenhuis en Stollman, 2003).

Volwassenen met auditieve verwerkingsproblemen klagen
meestal over moeilijkheden met spraakverstaan in com-
plexe luistersituaties, bijvoorbeeld in een ruimte met ach-
tergrondlawaai (Stach, 2000).Verder kunnen ze moeite
hebben met het volgen van mondelinge instructies, het
verstaan van snelle/vervormde spraak en met ‘auditieve
closure’ (het ‘invullen’ van gemiste auditieve informatie).

Ook kan het kind moeite hebben met het vasthouden van
de aandacht en snel afgeleid zijn (Bamiou et al., 2001).
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen vertonen
dezelfde symptomen en blijken bovendien regelmatig bij-
komende spraak- en taalproblemen en/of leerproblemen te
hebben. Echter, dit is niet een noodzakelijk combinatie.

Bij onderzoek naar de kenmerken van auditieve verwer-
kingsproblemen blijkt dat er sprake is van een heterogene
groep met veel bijkomende problemen. In tabel 1 worden de
gegevens vermeld van 25 kinderen in de leeftijd van 8 t/m
12 jaar, die het audiologisch centrum in Nijmegen bezoch-
ten in verband met klachten over de auditieve verwerking.
De gegevens werden verzameld met behulp van vragenlijsten
en interviews (anamnesegesprekken). De gebruikte vragen-
lijst was gebaseerd op een publicatie van Sanger et al (1987),
maar was niet gestandaardiseerd en dus niet bruikbaar voor
vergelijking met normaal luisterende kinderen.

Signalering
van auditieve verwerkingsproblemen

Bij klachten over het spraakverstaan, waarbij een normale gehoordrempel aanwezig is, kan doorverwijzing
plaatsvinden naar één van de Nederlandse audiologische centra. Na uitgebreide anamnese, audio-
metrisch onderzoek en beoordeling van de algehele en/of spraaktaalontwikkeling kan besloten worden
tot een nader onderzoek naar auditieve verwerkingsvaardigheden. Recente onderzoeken hebben geleid
tot een toename van het aantal genormeerde en gestandaardiseerde tests voor auditieve verwerkings-
problemen (Neijenhuis, 2003; Simkens en Verhoeven, 2003). Naarmate deze tests vaker worden
toegepast, groeit de behoefte aan criteria voor een gerichte verwijzing. Behandelend logopedisten en
leerkrachten kunnen hun verwijzing ondersteunen als ze gebruik maken van checklists en/of vragenlijsten,
waarop gedragskenmerken van auditieve problemen systematisch worden aangegeven.

VHZARTIKELEN
Voor de diagnosticering van auditieve verwerkingsproblemen is een toenemend aantal gestandaardiseerde
tests beschikbaar. Daarmee neemt ook het aantal verwijzingen naar Audiologische Centra voor diagnostisch
onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen toe. Dit artikel bespreekt een checklist en een vragen-
lijst, die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij het signaleren van auditieve verwerkingsproblemen
bij kinderen, met name in de klassikale situatie. De vragenlijst is een bewerking van de Amerikaanse
CHAPS (Children’s Auditory Performance Checklist). Op de Audiologische Centra van het UMC
St Radboud te Nijmegen en het UMC Utrecht zijn reeds positieve ervaringen opgedaan met de CHAPS.
De praktische toepassing van de vragenlijst wordt geïllustreerd met behulp van een casusvoorbeeld.



Gegevens, verzameld bij 25 kinderen die het audiologisch
centrum in Nijmegen bezochten vanwege klachten over
de auditieve verwerking. Naast een vragenlijst, ingevuld
door de leerkracht, zijn bijkomende problemen geïnventa-
riseerd in een gesprek met de ouders (Neijenhuis, 2003).

Tabel 1
aantal kinderen

vragenlijst (n=20)
verstaan in met problemen rumoer 16
begrijpen van meerledige opdrachten 12
verstaan van gedegradeerde spraak 9
richting horen 12
auditief geheugen 11

bijkomende problemen (n=25)
lees- en/of spellingsproblemen 6
spraaktaalontwikkelingsproblemen 18
Middenoorproblemen 11
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 2
meer dan 1 bijkomend probleem 12

Dat het niet altijd kinderen betreft die speciaal onderwijs
bezoeken of speciale begeleiding krijgen wordt duidelijk in
tabel 2. Hierin is weergegeven welke kinderen zich melden
met auditieve klachten binnen het SSTG-centrum (UMC
Utrecht/WKZ) en waarbij geen perifere gehoorproblemen
waren geconstateerd die de klachten konden verklaren.

KARIN NEIJENHUIS EN LIAN NIJLAND

Tabel 2: Overzicht van de onderwijssoorten van kinderen 
(5-12 jr) aangemeld bij SSTG-centrum (UMC Utrecht/WKZ)
en onderzocht op auditieve verwerkingsproblemen.

onderwijssoort Aantal kinderen percentage
ESM 37 15%
Regulier 178 70%
Regulier +
begeleiding (RT of AB) 27 11%
Speciaal overig 11 4%
Totaal 253

Belangrijk bij het vaststellen van auditieve verwerkings-
problemen is het discrepantiecriterium. Er behoort name-
lijk sprake te zijn van problemen met het waarnemen via
de auditieve modaliteit, en niet via andere modaliteiten.
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen
bijvoorbeeld opvallend veel moeite hebben met het volgen
van mondeling gegeven opdrachten, terwijl schriftelijk
gegeven opdrachten probleemloos uitgevoerd worden.
Daarnaast is er meestal een opvallende discrepantie tussen
het verstaan in stilte en het verstaan in moeilijke luistersi-
tuaties, zoals een lawaaiige omgeving. In een stille luistersi-
tuatie is er sprake van veel overbodige (geluids)informatie
waardoor een normale luisteraar ‘aan een half woord
genoeg heeft’. In een rumoerige luistersituatie valt veel
informatie weg, die voor een normale luisteraar overbodig
(redundant) is, maar voor een persoon met auditieve ver-
werkingsproblemen juist onmisbaar is.

KINDEREN KUNNEN MOEITE HEBBEN MET VERSTAAN VAN SPRAAK
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Een checklist voor auditieve 
verwerkingsproblemen

Aangezien een klinisch bruikbare definitie van auditieve
verwerkingsproblemen bij kinderen ontbreekt, heeft Keith
(2000) een voorstel gedaan om een set van diagnostische
criteria te gebruiken, zoals de DSM-IV (Diagnostic and
Statistic Manual of Mental Disorders) richtlijnen, en deze
ook te gebruiken voor bijvoorbeeld het vaststellen van
ADHD (zie figuur 1).Aangezien elk kind een andere com-
binatie van symptomen laat zien, is als voorwaarde gesteld
dat tenminste vier van de elf symptomen aanwezig moeten
zijn om te kunnen spreken van auditieve verwerkingspro-
blemen. De checklist is op zichzelf niet voldoende voor
een diagnose van auditieve verwerkingsproblemen, maar
kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het herkennen en
diagnosticeren ervan.

Bij kinderen die op basis van de checklist ‘verdacht wor-
den’ van auditieve verwerkingsproblemen zou de afname
van een batterij van auditieve testen tot een sterkere
onderbouwing van de diagnose ‘auditieve verwerkings-
problemen’ kunnen leiden.

De CHAPS: een vragenlijst naar 
luisterproblemen

De Educational Audiology Association (EAA, 2004)
geeft een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten uit, die in
onderwijssituaties gebruikt kunnen worden om gedrags-

kenmerken van kinderen in relatie te brengen met moge-
lijke onderliggende gehoorproblemen. Op het gebied van
auditieve verwerkingsproblemen is de ‘Children’s Auditory
Performance Scale’ een veel gebruikt instrument (Smoski
et al, 1998). De vragenlijst is in het Nederlands vertaald (zie
Appendix en op www.ned-ver-audiologie.nl te downloaden).
Een terugvertaling van de Nederlandse lijst naar het Engels
laat weinig onoverkoombare afwijkingen zien.

De CHAPS is ontwikkeld door Smoski, Brunt en Curtis
Tanahill (1998) en geschikt voor gebruik bij kinderen
vanaf de leeftijd van 7 jaar. Na een literatuuronderzoek
werden zes verschillende luistercondities gekozen, waarin
de luisterproblemen van kinderen met auditieve verwer-
kingsproblemen kunnen worden ondergebracht. Deze zes
luistercondities luiden: verstaan in rumoer, verstaan in stilte,
verstaan in optimale situaties, integratie van luisteren en
kijken, auditief geheugen en auditieve aandachtsspanne. De
vragenlijst bestaat uit 36 vragen, die elk onderverdeeld zijn
per luisterconditie. Er wordt gevraagd naar specifieke luist-
ervaardigheden, zoals het reageren op vragen en opdrach-
ten en het luisteren naar iemand die voorleest.Ter aanvul-
ling wordt ook gevraagd naar enkele ‘tegenstellingen’, zoals
bijvoorbeeld het luisteren naar eenvoudige en complexe
opdrachten en het luisteren met en zonder visuele onder-
steuning.

De respondent vergelijkt de ernst van luisterproblemen
van een kind met de luisterproblemen van een kind in een
zogenaamde ‘referentiegroep’. Deze groep wordt gedefi-
nieerd als kinderen van dezelfde leeftijd en achtergrond,
bijvoorbeeld de klasgenoten. De antwoorden zijn gecate-
goriseerd als:‘minder moeite’ (+1),‘evenveel moeite’ (0),
‘iets meer moeite’ (-1),‘meer moeite’ (-2),‘duidelijk meer
moeite’ (-3),‘aanzienlijk meer moeite’ (-4),‘functioneert
helemaal niet’ (-5).

Tijdens een veldonderzoek (Smoski et al, 1992) is de
vragenlijst afgenomen bij de leerkrachten van 64 kinderen
(48 jongens, 16 meisjes), die gediagnosticeerd waren met
auditieve verwerkingsproblemen. Hun leeftijden varieerden
van 7;1 jaar tot 11;8 jaar, met een gemiddelde leeftijd van

Checklist voor auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen (naar: Keith, 2000)

• Gedrag als een slechthorend kind (ondanks een normale gehoordrempel).

• Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende

spraakklanken.

• Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen (analyse, synthese).

• Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving.

• Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten.

• Wisselend scorepatroon bij logopedische en psychologische tests.

• Zwakke luistervaardigheid, merkbaar door verminderde aandacht voor

auditieve informatie; snel afgeleid, onrustig in luistersituaties.

• Wisselende reacties op auditieve informatie, niet altijd bewust van geluid/

auditieve informatie. Conversatievaardigheid verbetert bij individuele

benadering.

• Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie. Er kan een discrepantie zijn tussen

taalproductie- en taalbegripsvaardigheden.

• Moeite met het verstaan van personen, die snel praten, of met een onbekend

accent/dialect spreken.

• Zwakke muzikale vaardigheden; herkent geen melodieën of ritmes; zwakke

prosodie in spraakproductie.
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9;3 jaar. Ze hadden allemaal een normaal toon- en spraak-
audiogram, normale tympanogrammen en stapediusre-
flexen. De testscores op auditieve verwerkingstests waren
afwijkend, terwijl de scores op intelligentie- en schoolpres-
tatietests gemiddeld waren. Leerkrachten vulden de lijst
voorafgaand aan het audiologisch onderzoek in, zodat ze
geblindeerd waren voor de uitslag van de auditieve verwer-
kingstests. Een analyse van de totaalscores gaf een bereik
aan van 0,61 tot -3,8, met een gemiddelde totaalscore van
-1,84 (standaarddeviatie: 0,99) en een mediaan van -1,87.
Deze scores suggereren dat het gemiddelde oordeel van de
leerkracht het meest correspondeert met het label ‘meer
moeite’. De scores van de verschillende luistersituaties
gaven aan dat de zwakste scores werden behaald bij ‘ver-
staan in rumoer’, gevolgd door ‘auditief geheugen’,‘ver-
staan in stilte’,‘auditieve aandachtsspanne’,‘integratie van
luisteren en kijken’ en ‘verstaan in optimale situaties’.
Verdere analyses lieten zien, dat de scores op de condities
‘verstaan in rumoer’ en ‘auditief geheugen’ significante ver-
schillen vertoonden met de overige luistercondities.

De vragenlijst-scores laten dus discrepanties zien tussen
verschillende luistersituaties, hetgeen past bij de algemene
klachten van de onderzoeksgroep; kinderen met auditieve
verwerkingsproblemen hebben vaak veel problemen met
verstaan in rumoer, terwijl verstaan in stilte veel minder
problemen oplevert vanwege de betere geluidskwaliteit.

Scoring
Op de laatste pagina van de vragenlijst (zie appendix)

worden de scores samengevat. Deze pagina hoeft niet per
se te worden ingevuld door de leerkracht, maar kan door
de betreffende deskundige (bijvoorbeeld een audioloog,
audiologieassistent, logopedist of ambulant begeleider) ach-
teraf worden ingevuld en geïnterpreteerd.

De antwoorden per vraag kunnen variëren van +1 (min-
der moeite) tot -5 (functioneert helemaal niet). De totaals-
core wordt berekend door alle scores (36 in totaal) bij
elkaar op te tellen. De totaalscore kan variëren van +36 tot
-180.Wanneer deze score gedeeld wordt door 36, wordt

SIGNALERING

deze variatie teruggebracht naar +1 tot -5 en kan de
totaalscore gecategoriseerd worden met behulp van de
gebruikte antwoordcategorieën. De scores op de verschil-
lende luistercondities kunnen per conditie worden opge-
teld en gedeeld door het aantal vragen in die conditie. Met
behulp van de gemiddelde (sub)scores kunnen luistercon-
dities onderling worden vergeleken. Hoe lager de score, des
te meer problemen in die conditie.

Volgens de handleiding is een score een ‘risicoscore’ als
de gemiddelde score per luisterconditie zich tussen -1 en -
5 bevindt. Een gemiddelde score van 0 of +1 geeft immers
aan dat een kind gemiddeld gezien ‘evenveel moeite’ (0), of
zelfs ‘minder moeite’ (+1) heeft met de vaardigheden in de
betreffende luisterconditie. De totaalscore is een ‘risicosco-
re’ als deze zich tussen -11 en -180 bevindt. Een totaalscore
tussen -11 en +36 is dus een normale score. Een risicosco-
re betekent echter niet automatisch, dat een kind per
definitie extra begeleiding nodig heeft op school. Uit het
beschreven onderzoek is gebleken, dat 45% van de risico-
kinderen geen begeleiding nodig had. De helft van de risi-
cokinderen had een zwakke leesvaardigheid. Echter, 55%
had wel begeleiding nodig in de vorm van (luister)training
en/of aanpassing van de omgeving.

Toepassingsmogelijkheden
De vragenlijst voor luisterproblemen kan in verschillen-

de situaties worden toegepast. Naast het gebruik als onder-
deel van de diagnostiek, kunnen eventueel de luisterpro-
blemen van slechthorende kinderen in kaart worden
gebracht. De lijst dient dan niet om scores te onderschei-
den in normale en risicoscores, maar om de behoefte aan
aanpassing van verschillende luistersituaties te peilen. In het
kader van therapie is de lijst te gebruiken als pre- en post-
therapeutisch meetinstrument; het effect van therapie op
alledaagse luistersituaties kan zichtbaar worden gemaakt.
De vragenlijst is eveneens te gebruiken om het effect van
aanpassingen in de omgeving of het gebruik van hulpmid-
delen (bijv. FM-apparatuur) te evalueren.Voor het evalu-
eren van het effect van geluidsapparatuur is echter ook een
andere set vragenlijsten ontwikkeld: de Listening Inventories
For Education (LIFE,Anderson & Smaldino, 1998). Een
Nederlandse vertaling van deze vragen, inclusief handlei-
ding, is te vinden op de website van Phonak
(http://www.phonak.nl/ccnl/professional/productsp_nl/
fm/edulink_p.htm).

De genoemde checklist en vragenlijst kunnen in de ver-
wijzingsfase worden afgenomen.

IN DE VRAGENLIJST WORDT GEVRAAGD NAAR

SPECIFIEKE LUISTERVAARDIGHEDEN
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heeft hij logopedie gehad; het eindverslag van de logope-
diste van bijna 3 jaar geleden geeft aan dat zijn taalvaardig-
heid destijds gemiddeld was, dat zinnen nazeggen voldoen-
de was en dat het vertellen van een verhaal n.a.v. een logi-
sche reeks en spontaan goed gaan. De laatste tijd gaan de
schoolprestaties achteruit.

De leerkracht heeft de ‘Vragenlijst voor luistervaardighe-
den van kinderen’ (CHAPS) ingevuld. Hieruit komt naar
voren dat J. in verschillende luistercondities meer dan klas-
genoten moeite heeft met spraakverstaan.Vooral op de vra-
gen die gaan over ‘verstaan in rumoer’ (gemiddeld –3), het
‘auditief geheugen’ (gemiddeld –2,57) en de ‘auditieve aan-
dachtsspanne’ (totaal –2,25) wordt laag gescoord, wat bete-
kent dat J. in die situaties duidelijk meer moeite heeft. Bij
‘verstaan in stilte’ wordt gemiddeld ‘iets meer moeite’ inge-
vuld (totaal –0,86) en de ‘optimale situatie’ en ‘integratie
van luisteren en kijken’ leveren niet meer moeite op voor
J. Verder gaf de leerkracht aan dat ze op school het ver-
moeden hadden dat de luisterproblemen vooral kwamen
door de snelle afleidbaarheid en niet zozeer door slecht
horen.

Naar aanleiding van de vragenlijst heeft J. een onderzoek
gehad naar de auditieve verwerkingsvaardigheden.
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt standaard het perif-
eer gehoor getest. Hieruit bleek dat het perifeer gehoor
van J. voldoende was.Voor het testen van auditieve verwer-
kingsvaardigheden wordt in het SSTG-centrum de centraal
auditieve testbatterij van Simkens en Verhoeven (2003)

Een casusvoorbeeld met de CHAPS
Op het audiologisch spreekuur van het Stem-, Spraak-,

Taal- en Gehoorcentrum (UMC Utrecht, locatie WKZ)
meldt zich een 9;9 jarige jongen J. met gehoorklachten,
maar met een goed perifeer gehoor. Hij zit in groep 5 van
een reguliere basisschool. Zijn voorgeschiedenis kenmerkt
zich door veel middenoorproblematiek. Hoe vaak is niet
helemaal goed te zeggen doordat hij een verhoogde pijn-
drempel heeft. Op school krijgt hij extra begeleiding van
een remedial teacher voor begrijpend lezen. J. heeft con-
centratieproblemen en vindt het moeilijk om een verhaal
goed te formuleren en verstaanbaar te spreken. Hiervoor

Figuur 2: resultaten op de CHAPS, zoals aangegeven door de leerkracht van J.
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gebruikt. De resultaten van de testbatterij bevestigen de
subjectieve bevindingen van de vragenlijst. Uit de resulta-
ten komt naar voren dat J. meer dan leeftijdsgenoten moei-
te heeft met verstaan in ruis vooral bij veel ruis (signaal-
ruisverhouding –5 dB), de samenwerking van beide oren
komt matig tot stand (binaurale fusie), en er zijn problemen
op het gebied van apart of tegelijkertijd verwerken van
informatie die aan beide oren wordt aangeboden (compe-
titief spraakverstaan en dichotisch spraakverstaan). Deze
resultaten sluiten direct aan bij de moeite om in rumoer
spraak te verstaan en de snelle afleidbaarheid van J. wat de
leerkracht al aangaf.Verder komt uit de testresultaten naar
voren dat het fonologische bewustzijn en coderingsvaar-
digheden zeer zwak zijn, wat aansluit bij de leesproblema-
tiek van J. Ook het auditief geheugen bij J. komt zeer zwak
naar uit te test.

Naar aanleiding van de testgegevens en de informatie
van de leerkracht en ouders is geadviseerd om vooral de
auditieve gerichtheid en aandacht bij J. te stimuleren. Dit
kan zowel op het visuele als op het auditieve vlak.

Conclusie
De genoemde checklist en vragenlijst kunnen een waar-

devolle aanvulling blijken bij de diagnostiek van auditieve
verwerkingsproblemen, met name in de beginfase.
Enerzijds bevordert dit de bewustwording van de leer-
kracht; auditieve verwerkingsproblemen zijn meestal moei-
lijk te herkennen.Anderzijds kunnen de eventuele luister-
problemen inzichtelijk worden gemaakt en in categorieën
worden onderverdeeld. VHZ

SIGNALERING
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Samenvatting

Voor kinderen, van wie het vermoeden bestaat dat er

sprake is van auditieve verwerkingsproblemen, kan een

checklist en een vragenlijst meer eenduidigheid brengen

in het vastleggen van de diagnose.Via de CHAPS en een

vragenlijst kan de leerkracht luisterproblemen in specifie-

ke luistersituaties in kaart brengen. Met behulp van de

meetinstrumenten is het beter mogelijk om behandeling af

te stemmen op de behoefte. Ook is het mogelijk het effect

van aanpassingen in omgeving of gebruik van hulpmidde-

len te evalueren. Een waardevolle aanvulling op de dia-

gnostiek van auditieve verwerkingsproblemen, volgens de

auteurs Neijenhuis en Nijland.

Auteursgegevens

Dr. Karin Neijenhuis is logopedist, spraak/taalpatholoog en vanaf midden september 2005 werkzaam bij de

Koninklijke Auris Groep, ACE Rotterdam. Daarnaast werkt zij als docent op de Hogeschool Rotterdam, opleiding

logopedie. Ze promoveerde in oktober 2003 op de ontwikkeling van de Nijmeegse testbatterij voor auditieve 

verwerkingsproblemen.

Dr. Lian Nijland is foneticus en psycholoog en werkzaam op het Stem- Spraak- Taal- Gehoorcentrum van het UMC

Utrecht, lokatie Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarnaast werkt ze als post-doc onderzoeker op het UMC St Radboud

te Nijmegen vanuit de afdeling Medische Psychologie op de afdelingen Kinderneurologie en KNO.

Correspondentie-adres: karin.neijenhuis@hetnet.nl

De vragenlijst is als PDF verkrijgbaar bij de redactie.







VHZGESIGNALEERD

VHZ AUGUSTUS 200520

Nieuwe uitgave Totale Communicatie

Het boek Totale Communicatie is onlangs verschenen in een volledig herziene druk. Het is een
boek over Totale Communicatie, een vorm van communiceren
met verstandelijk gehandicapten, waarbij gebruik wordt gemaakt
van meer communicatiemiddelen: gesproken taal, lichaamstaal,
geluiden, afbeeldingen en gebaren.
De auteurs van het boek werken voor de Koninklijke Effatha
Guyot Groep. Zij maken duidelijk hoe je Totale Communicatie
kunt toepassen. De nadruk ligt daarbij op een goede afstemming
van de communicatie van de gehandicapte met zijn omgeving.
Ze geven schalen en modellen om het communicatieniveau van
een gehandicapte vast te stellen. Het boek is vooral geschreven
voor begeleiders en ouders.

Het boek Totale Communicatie kost O 35,50 en kan besteld 
worden via de website van Effatha Guyot: www.effathaguyot.nl

Nederlands Centrum voor plots- en laatdoofheid opgericht

De gevolgen van plots- en laatdoofheid zijn groot. In korte tijd is het niet meer mogelijk om op
de oude, gebruikelijke manier met mensen te communiceren. Een hoorapparaat helpt vaak niet
meer voldoende om een gesprek te kunnen volgen. Dit heeft gevolgen voor werk of scholing.
Ook de dagelijkse geluiden vallen weg en dat kan tot verwarring en angst leiden. De omgeving
weet vaak ook niet hoe ze moeten reageren.

Het NC PLD wil een herkenbaar landelijk aanspreekpunt zijn voor mensen die (plotseling of
geleidelijk) doof geworden of doof aan het worden zijn en voor hun partners, gezinsleden en
familie.

Het NC PLD coördineert zorg-, hulp- en dienstverlening van individuele trajecten overal in
Nederland. Mensen die doof geworden zijn of doof aan het worden zijn kunnen er terecht voor
voorlichting, advies en ondersteuning.

Het NC PLD is het landelijk samenwerkingsverband waar-
in de Stichting Plotsdoven (de landelijke belangenbeharti-
ger voor plots- en laatdoven) samenwerkt met verschillende
professionele zorgaanbieders gespecialiseerd in dienstverle-
ning, zorg en onderwijs aan doven en slechthorenden:
Bureau DDS VIA, landelijk centrum voor GGZ en gehoor-
stoornissen Academisch Centrum Kinder- en Jeugd-
psychiatrie Curium De Vlier Federatie van Nederlandse
Audiologische Centra Koninklijke Effatha Guyot Groep
Viataal

Het NC PLD is gevestigd in Utrecht. Meer informatie op
www.ncpld.nl

Conferentie 
‘Op het juiste pad’

Bent u, met uw school, op zoek
naar lesmateriaal om uw pedagogi-
sche aanpak te concretiseren? Wilt
u het sociaal gedrag op uw school
stimuleren, het emotioneel welbe-
vinden van uw leerlingen bevorde-
ren, uw leerlingen leren zelfstandig
hun problemen op te lossen?

Het Programma Alternatieve
Denkstrategieën (PAD) is een uit-
gebreid en gedetailleerd uitgewerkt
leerplan om de sociale en emotio-
nele competentie van kinderen
gericht en systematisch te bevorde-
ren. Er is al jaren ervaring mee
opgedaan in onder andere de

Verenigde Staten,
maar ook in het
Nederlandse spe-
ciaal onderwijs
en in het basis-
onderwijs.
Inmiddels is het
uitvoerig onder-
zocht op effecti-
viteit en onder-
gaat het een
ingrijpende
facelift. Het

PAD-leerplan zal daarom zal in de
komende jaren op grotere schaal
ingevoerd kunnen worden.

Wilt ook u weten of dit leerplan
ook voor uw school ‘het juiste
PAD’ kan zijn? Of bent u al op dit
PAD en wilt u kennis nemen van
nieuwe ontwikkelingen? Kom dan
naar onze conferentie!

De organisatie is in handen van het
Seminarium voor Orthopedagogiek
Tijd en plaats: 7 oktober 2005;
Amersfoort:
conferentiecentrum De Eenhoorn
Informatie en inschrijven op
http://svo.feo.hvu.nl/
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Nieuwe website Burgerschool

Sinds 7 juni 2005 is de vernieuwde website van de Prof.
H. Burgerschool “in de lucht”: www.burgerschool.nl
De bouwers hebben geprobeerd om met de website aan te
sluiten bij de visie van de school:“Slechthorende kinderen zo

goed mogelijk informeren over hun eigen handicap, daarmee de acceptatie van de eigen handicap
vergroten en de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren.” Er is zeer veel aandacht besteed aan
de kinderpagina: met oa. powerpointboekjes over diverse onderwerpen.
Ook op de teampagina en de ouderpagina valt veel te beleven. Zo zijn de op de Burgerschool
ontwikkelde observatie-instrumenten voor begeleiding en indicatiestelling van slechthorende kin-
deren door iedereen te downloaden. Ook kunnen ouders en teamleden een “kanjertest” doen of
reflecteren op hun eigen luisterhouding door de lijst “Ben ik een goede luisteraar?” in te vullen.

Webdesign: Femke Timmer; Inhoud en powerpointboekjes:Annemiek Voor in ’t Holt

Wereld Doven Dag 2005 in
Groningen

Wereld Doven
Dag (WDD)
wordt in 2005
in Groningen
georganiseerd.
In 1958 heeft de
Wereld
Federatie van Doven (WFD)
bepaald dat alle aangesloten landen
in de maand september een Wereld
Doven Dag (aanvankelijk een
Week) kunnen organiseren.
WDD wordt jaarlijks op de vierde
zaterdag van september georgani-
seerd door één van de welzijns-
stichtingen voor Doven in
Nederland.
Dit jaar wil het comité de WDD
anders organiseren: 4 dagen in
plaats van 1 dag.Van 21 tot en met
23 september is er een voorpro-
gramma van WDD. Op zaterdag 24
september is er het evenement
“Doof Expo” voor ongeveer 1500
bezoekers in het Martiniplaza te
Groningen.

Meer informatie over het uitgebreide
programma van de 11e wereld doven-
dag vindt u op www.doofgoed.nl

Bewogen

Mede dankzij financiële steun van
verschillende fondsen is de uitgave
tot stand gekomen van een bijzon-
der fraai boekje met een DVD,
waarop de filmbeelden van vijf
gedichten in gebarentaal zijn te
zien. De teksten van de gedichten
worden eerst schriftelijk in beeld
gebracht, waarna het gedicht in
gebarentaal wordt gepresenteerd.
Totale speelduur: 30 minuten.
De opnames worden vergezeld
door een filmische, kunstzinnige
achtergrond die past bij ieder
gedicht. De film wil vooral de poë-
tische schoonheid tonen die geba-
rentaal kan hebben.
Het filmgedicht Groei verkreeg de
eerste prijs Deaf Focus Film
Festival Edinburgh. De publicatie
als geheel kreeg een speciale jury-
vermelding Lausanne
Underground Film Festival.

Bewogen.
Filmgedichten in gebarentaal.
Gedichten:Wim Emmerik en 
Giselle Meyer. Film:Anja Hiddinga 
en Leendert Pot.
Vertaling en inleiding: Erik Bindervoet
en Robbert-Jan Henkes.
Uitgave: uitgeverij Rubinstein bv.,
Amsterdam
ISBN 90 5444 896 2

VANHORENZEGGEN@AUDCOM.NL

Nieuwe scholengemeenschap Signis

Op 1 augustus 2005 zullen de Mgr. Hermusschool
(school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kin-
deren en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijk-
heden) en de J.C.Ammanschool (school voor speciaal
onderwijs aan dove kinderen) te Amsterdam samengaan
in één nieuwe scholengemeenschap. De scholenge-
meenschap maakt onderdeel uit van de Koninklijke
Effatha Guyot Groep. De nieuwe naam wordt Signis.
Signis is het Latijnse woord voor teken, beeld en sugge-
reert dat je iets doet met tekens, beelden.

De reden voor het samengaan is dat men de leerlingen
een optimaal onderwijsaanbod wil kunnen bieden. Er
zijn twee hoofdleerstromen gecreëerd: een auditieve en
een communicatieve leerstroom. Hiermee wil men
bereiken dat kinderen met een auditieve en/of commu-
nicatieve handicap een onderwijs- en zorgaanbod kun-
nen krijgen, dat tegemoet komt aan hun leerbehoefte
en ontwikkeling en aan de wensen van de ouders. Op
Signis wordt steeds goed gekeken welke communicatie-
vorm (Nederlands/NGT/NMG) het beste bij ieder
individueel kind past.
De nieuwe directeur van Signis is de heer Harald
Weverling.
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• Hoofdredactie Mw. M.C. Bruins
• Eindredactie Dhr. F. C. M. Mollee
• Redactie Mw. N. Hoiting, Dhr. H. Knoors, Dhr. P. van Veen,
Mw. C.F. Slofstra-Bremer, Dhr. D. Hoeben, Dhr. W. Geurts,
Dhr. J. van Daal, Mevr. C. Blad

• Redactie-adres en Administratie Van Horen Zeggen
Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht,
Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92
E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)

• Fotografie H. Op den Kamp
• Illustrator J. Horvers
• Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics Zoetermeer

• Siméa
- Dhr. Th.W.J. van Munnen, voorzitter
- mw H.T. Damhof, mw A.J.M. Smolders,

mw T.J.A.G. Raedts-Thomassen, dhr H.E.Th. Knoors,
dhr R.A. Boerman, mw G.M. Schermer.
giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméa te Utrecht

• FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra
- Mw.W. Lijs, voorzitter
- Dhr. A. Van Esterik, penningmeester
- Mw. J. Schapink, secretaris
- Mw. E. Laanen, bestuurslid

• Ambtelijk secretariaat en ledenadministratie Siméa en FENAC
Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92 Teksttel. 030 273 04 59
Bezoekadres: Chr. Krammlaan 8-10, Utrecht

• Kopij aanleveren 22 juni - 31 augustus - 26 oktober
Kopij kan worden ingediend conform de auteursrichtlijnen. Deze zijn
opvraagbaar bij de redactie. Op de eerstvolgende redactievergadering
zal worden besloten of en wanneer de kopij zal worden gepubliceerd.

• Verschijningsfrequentie 6 x per jaar
• Abonnementsprijs e 25,50 per jaar Losse nummers e 8,-
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland)
Indien u vóór 1 november van het lopende jaar uw abonnement niet
hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, belangenbehartiger namens personen en instellingen voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven en de FENAC, Federatie Nederlandse Audiologische Centra.

VHZCOLOFON

Een artikel insturen?

Wilt u een artikel insturen? Vraag dan de uitgebreide
versie van de auteursrichtlijnen aan via vanhorenzeg-
gen@audcom.nl. Hieronder vindt u de belangrijkste
punten uit de richtlijnen.

- Als u als auteur een artikel voor publicatie in Van
Horen Zeggen wilt aanbieden, dient u vakjargon
zoveel mogelijk te vermijden en vaktaal zodanig te
omschrijven dat ook onervaren professionals zich het
artikel eigen kunnen maken.

- Om lezers uit te nodigen om uw artikel te lezen, komt
u zo snel mogelijk to-the-point. Dit kan bijvoorbeeld
door vooral aandacht te besteden aan inhoudsaspecten
als de kern van het artikel. In een dergelijk geval
besteedt u zo min mogelijk aandacht aan bijvoorbeeld
het proces van totstandkomen van die inhoud.

- Ten aanzien van de lengte van het artikel zijn er twee
opties:

• U schrijft een artikel van minimaal 2000 en maximaal
2400 woorden óf uw schrijft een artikel van minimaal
4000 en maximaal 4500 woorden.

• Deze bepaling is noodzakelijk, opdat uw artikel in het
format van het tijdschrift past.

- De redactie ontvangt het artikel op diskette of via de
e-mail (vanhorenzeggen@audcom.nl) in Word for
Windows, vergezeld van twee uitdraaien per post.

- Indien het artikel voor plaatsing in aanmerking komt
levert de auteur foto's en/of illustraties bij het artikel.
De auteur kan ook aan de redactie het verzoek doen
foto's te (laten) maken, die bij het artikel passen. Foto’s
en illustraties met een resolutie van 72 dpi moeten
minimaal het formaat hebben van 1600 X 1200. Bij
een resolutie van 300 dpi is de grootte van minder
belang.

- De redactie doet suggesties met betrekking tot de stijl
en structuur van het artikel. Geringe wijzigingen
brengt de redactie zelf aan. In andere gevallen wordt
de auteur gevraagd zijn/haar artikel aan te passen.

Dysfatische Ontwikkeling;
Theorie Diagnostiek Behandeling

Op vrijdag 30 september 2005 wordt onder
auspiciën van de Stichting Dysfatische
Ontwikkeling een symposium gehouden
onder de titel ‘Aspecten van spraak-taal-
stoornissen in de ontwikkeling’.Tijdens dit
symposium zal het boek ‘Dysfatische
Ontwikkeling Theorie Diagnostiek en
Behandeling’ ten doop worden gehouden.

Dysfatische ontwikkeling is een neurologi-
sche spraak-taalontwikkelingsstoornis, waarbij het kind veel meer begrijpt
van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. De redacteur en de auteurs
vinden de multidisciplinaire behandeling ervan het belangrijkst. Dit boek
benadrukt daarom de op een nieuw neurologisch concept van normale
spraak-taalontwikkeling gebaseerde behandeling, maar gaat aan de heersende,
soms controversiële theorieën niet voorbij.

‘Dysfatische ontwikkeling’ is geschreven voor kinderpsychiaters en -neurolo-
gen, (neuro )psychologen, orthopedagogen, huisartsen, kinder- en jeugdart-
sen, revalidatieartsen, kno-artsen en foniaters, paramedische behandelaars
(kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten),
maatschappelijk werkenden en onderwijsgevenden in het (speciaal) basis- en
voortgezet onderwijs.

Dysfatische Ontwikkeling; gebonden, 352 blz.
ISBN 90 72008 09-x Boekhandelsprijs 60 Euro (incl. b.t.w., excl. verzendkosten)
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of direct bij de Uitgever Suyi Publicaties.
Meer informatie over het boek en het symposium vindt u op www.dysphasia.org en
www.suyi.nl



Het Nederlands Tinnitus Platform (NTP) en 

de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) organiseren het congres:

TINNITUS, PROFESSIONEEL BEKEKEN
VRIJDAG 14 OKTOBER 2005

Het congres is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met tinnituspatiënten.Te denken 

valt aan medewerkers van audiologische centra, artsen, psychologen en maatschappelijk werkers.

PROGRAMMA

9.30 – 10.00 Ontvangst met koffie

10.00 – 10.10 WELKOM

10.10 – 11.15 Prof. dr. D. Stephens, Cardiff, Engeland 
Tinnitus complaint behaviour – positive experiences and family influences

Tinnitus prevalentie en de (positieve) rol van omgevingsfactoren

11.15 – 11.45 PAUZE 

11.45 – 12.15 Prof. dr. P. van Dijk, Groningen
Tinnitus, neurale excitatie, inhibitie en neuroimaging

Tinnitus en plastische veranderingen in het auditieve systeem

12.15 – 12.30 Dr. A. Bosman, Nijmegen
Hulpmiddelen bij tinnitus revalidatie

Effectiviteit hoortoestel en ruisgenerator bij tinnitus revalidatie

12.30 – 13.45 LUNCHPAUZE

13.45 – 14.30 Prof. dr. B. Kröner-Herwig, Göttingen, Duitsland 
Psychological interventions: Efficacy and mechanisms 

Overzicht psychosociale behandelingsvormen en hun effectiviteit

14.30 – 15.00 PAUZE 

15.00 – 15.45 Dr. J.Vlaeyen, Maastricht
Tinnitus: Cognitieve en gedragsmatige invloeden

Invloed van cognitieve en gedragsmatige factoren op het effect van tinnitus op het 

dagelijks functioneren. Naast theoretische inzichten wordt een overzicht gegeven  

van beschikbare cognitief-gedragsmatige interventies

15.45 – 16.00 AFSLUITING

16.00 – 16.00 Borrel

Dagvoorzitter: dr. M. Stollman,Venlo

Locatie:
CongresHotel De Werelt

Westhoffl aan 2

6740 AA LUNTEREN

De kosten bedragen € 75,- per persoon, inclusief lunch en BTW.

Aanmelding: via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Dit is tevens te downloaden van www.tinnitus.nl

Het aantal deelnemers aan het congres is gelimiteerd.
Tijdig inschrijven is dus geboden. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 september.



28 SEPTEMBER 2005
SYMPOSIUM BEKWAAMHEID EN
KWALITEIT
Over de kennisbasis van het handelen van
leraren.
Info: www.nivoz.nl

5 OKTOBER 2005
LEEFSTIJLCONFERENTIE ‘VEILIG
LEREN’
Plaats: de Reehorst, Ede
Info: www.veiligleren.nl

7 OKTOBER 2005
CONFERENTIE 'OP HET JUISTE PAD'
Wilt ook u weten of het Programma
Alternatieve Denkstrategieën ook voor
uw school 'het juiste PAD' kan zijn?
Info: http://svo.feo.hvu.nl/ en JLOU-
WE@SEMINARIUM.NL

14 OKTOBER 2005
TINNITUS, PROFESSIONEEL BEKEKEN
Plaats: Congreshotel ‘De Werelt”,
Lunteren
Info: www.tinnitus.nl

14-15 OKTOBER 2005
FEAPDA CONGRES
Education of deaf children from ethnic
minorities
Plaats: Genève
Info: www.feapda-2005.com

29 OKTOBER T/M 5 NOVEMBER
WEEK VAN HET OOR 2005
Info: www.weekvanhet oor.nl

9 NOVEMBER 2005
CONFERENTIE EEN VISIE LAAT JE
ZIEN!
Een visie betekent weinig als dat geen
gevolgen heeft voor het handelen in de
praktijk.
Organisatie: KPC groep
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Info: www.kpcgroep.nl

10 NOVEMBER 2005
ONDERWIJS ANDERS
Plaats: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Info: www.platformwsns.nl/actueel/
Conferenties/
Doelgroep: primair onderwijs, school-
directies (s)bao, leraren, begeleiders (ib/ab),
consulenten leerlingzorg, inspectie,
onderwijsorganisaties/-opleidingen,
ondersteunende instellingen, 'zorg'-
functionarissen en genodigden

30 NOVEMBER 2005
EFFATHA GUYOT SYMPOSIUM
TOTAALVAARDIG
Het symposium is in eerste instantie voor
zorg en onderwijs medewerkers van de
KEGG en directe relaties uit het netwerk
van deze medewerkers.
Plaats: De Meervaart,Amsterdam
Info: www.effathaguyot.nl

CARTOON

VHZAGENDA

Evaluatiekind
Dagelijkse arbeid. Die wil wel eens tot nadenken stemmen of kriebelen.
Onbehagen wekken soms. Klinkt hier enig schuldgevoelen over bijvoor-
beeld al te routineus handelen? Dat niet. Iets meer ondefinieerbaar,
dat daar tussendoor zweeft. Geoorloofd onnatuurlijk, zo zou u het
kunnen noemen. En dat is slechts een mening. Niet méér dan dat. Kijk.
Onvermoed aandoenlijk opgewekt – door de directe leefomgeving niet
te duiden – gehuppel, een niet te missen naderende depressie,
volstrekt uit de hemel vallend uitbundig gekrijs, een ogenschijnlijke
karakterbreuk, een plotse agressieve uitbarsting, een dagje vol
ongepast geacht mistroostig staren, de doorsnee opvoeder of leraar
merkt het op bij cliënt, pupil of leerling. Er ontgaat ons niets,
goedbedoelende beroepsbeoefenaren. Moet ook. Het belang van …,
jazeker. En ook, deel van het takenpakket. Daar zijn we voor opgeleid.
Competenties die we uitbuiten. Permanente alertheid. Status ‘okay’!
Het punt dan? We leggen alles vast. In notities, verslagen, test-
resultaten, adviezen en rapporten. Wij registreren maar. Als uitwerking
van het net beëindigde, dan weer als voorbereiding op het nieuwe
georganiseerd overleg. Noodzakelijk, absoluut, daar niet van.
Verder. Die uitdraai. Voor een juiste beeldvorming bij je collega.
Misschien laten liggen op het bureau? Doe er maar meteen zes (of vier,
of acht, u zegt het maar). Welzijn en –bevinden van cliënt, pupil of
leerling centraal. In dienst van ons aller doel, die (was het niet
Langeveld’s?) ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’. Deskundigen
bijeengeroffeld. Alle disciplines verzameld. Kennis gebundeld. Kennis
geraadpleegd, potdorie niet zelden pas ter plaatse en zelfs tíjdens.
Cliënt, pupil of leerling vaak onderwijl nietsvermoedend op afstand.
Geen benul van het eigen enorme soortelijk gewicht tezelfdertijd, ginds
aan de met schrijfbloks, dossiermappen, ringbanden, ongeordend doch
wel gestapelde A-4tjes overladen beukenhouten vergadertafel. Raken
we niet aan grenzen van overdreven bureaucratie? Retorisch hoor!
Het wringt én het klopt. En toch. Je mag vooral maar wensen dat zich in
het werkveld veel mensen bevinden die volkomen naturel hun werk
verrichten. Wars van (opgedrongen) papier- en inktgeur.

WILLEM GEURTS

COLUMN


