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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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Over twee weken is er de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid
op het Werk. Dit jaar heeft de week het thema ‘WEG MET DE HERRIE'. 
In heel Europa is er in die week aandacht voor de gevolgen van
lawaaibeschadiging op of door het werk. Nederland volgt in de week 
erna met de ‘Week van het Oor’. In de reportage vindt u een selectie van
activiteiten die dan plaatsvinden. De ‘Week van het Oor’ is een jaarlijks
terugkerende week met aandacht voor gehoor, diagnostiek en revalidatie.
Preventie van gehoorbeschadiging speelt hierbij natuurlijk ook een rol. 
Is er inmiddels al een audiologisch centrum of audicien die na de
instellingen voor verstandelijk gehandicapten de scholen voor voortgezet
onderwijs heeft ontdekt om een screeningsprotocol voor op te zetten?
Houseparty’s en MP3 spelers zullen toch hier een keer hun tol gaan eisen?

Wat betreft die eerste categorie, de verstandelijk gehandicapten: 
In de rubriek ‘binnenlandse tijdschriften’ verwijst Claartje Slofstra naar
twee interessante artikelen in het tijdschrift Logopedie en Foniatrie, waar
ingegaan wordt op de gehoordiagnostiek bij verstandelijk gehandicapten.
Een op het gehoorgebied nog steeds onderbedeelde groep, hoewel er
steeds meer audiologische centra initiatief nemen om hun activiteiten
naar de instellingen voor verstandelijk gehandicapten uit te breiden.

Harry Knoors is deze keer in het onderwerp ESM (ernstige spraaktaal-
moeilijkheden) gedoken bij het bestuderen van de buitenlandse
tijdschriften. Het is interessant om te zien wat onderzoek op dit terrein 
nu eindelijk op gaat leveren. Mogelijke voorspellers van taalontwikkeling
komen aan de orde en ook aspecten die bij het verwerken van taal van
belang blijken te zijn, waaronder het werkgeheugen.

Het is goed dat vooronderstellingen steeds meer door onderzoek
bevestigd of ontkracht worden. Daardoor kunnen we in de praktijk 
steeds beter onderbouwde beslissingen nemen. 
Connie Fortgens en haar medeauteurs hebben daarom onderzoek
gedaan naar het effect van  geluidversterking in twee groepen met 
ESM kinderen. Op basis van hun onderzoek kan de school beter
beargumenteerde beslissingen nemen over de aanschaf van
klassenapparatuur. De auteurs pleiten voor vervolgonderzoek bij ESM
kinderen in andere situaties: in klaslokalen met slechtere akoestiek 
of in groepssituaties zonder instructie in de kring. 
Mirjam Blumenthal pleit ook voor onderzoek bij ESM kinderen. En dan
vooral naar hoe ESM zich uit bij kinderen met een andere taal als
moedertaal. Het Kenniscentrum Meertaligheid is opgericht om kennis
onder andere op dit gebied te delen. In het interview met Mirjam 
vertelt ze hierover.

Met dit vijfde nummer in 2005 begint de redactie al weer terug te kijken
naar ons nieuwe concept. Voldoet dit aan de verwachtingen van u, lezer?
Vindt u er voldoende interessante informatie in? Graag horen wij uw
reactie via vanhorenzeggen@audcom.nl, zodat we er in 2006 ons en uw
voordeel mee kunnen doen.

Marjan Bruins, hoofdredacteur

VHZINHOUD TEN GELEIDE

Foto omslag: Harry Op den Kamp.
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BINNEN LANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Journal of Speech, Language and Hearing Research,
Vol. 48, No. 2, april 2005
Susan Weismer en collega’s, verbonden aan de
Universiteit van Wisconsin tekenen voor het artikel “A
Functional Magnetic Resonance Imaging Investigation
of Verbal Working Memory in Adolescents With
Specific Language Impairment”. Het artikel beschrijft
een onderzoek waarin beeldvormende technieken en
reactietijdexperimenten gebruikt zijn om te onder-
zoeken of beperkingen in de verwerkingscapaciteit de
hoofdoorzaak zijn van specifieke taalstoornissen. Het
verbale werkgeheugen werd bij adolescenten met ESM
en met een normale taalvaardigheid onderzocht. De
onderzoekers gebruikten een experimentele taak, waar-
bij proefpersonen ofwel vragen moesten beantwoorden
(toets voor het encoderen van zinnen) of de laatste
woorden in een zin moesten herkennen. Deze taak
leidde tot een maat voor de auditieve geheugenspan.
De ESM-groep voerde de taak significant slechter uit
dan de controle groep met een normale taalvaardigheid,
zowel wat betreft het beantwoorden van vragen en dus
van het verwerken van eerder aangeboden zinnen, als
voor wat betreft het herkennen van de slotwoorden in
zinnen. De reactietijden van de ESM-groep waren lan-

BUITEN LANDSE TIJDSCHRIFTENNIEUWS

Op maandag 26 september heeft
de officiële presentatie plaats-
gevonden van de handleiding en
de werkboeken van het trai-
ningsprogramma "Ik ben een
Kei". Dit is een nieuw pro-
gramma dat zich richt op de
reductie van faalangst bij
kinderen.
Het is ontwikkeld door
Reinalda Kerseboom, spel-
therapeut en Alied Zweep,
dramatherapeut. Zij zijn medewerkers
van Centrum De Winde / Viataal te
Arnhem. Dit programma is voorna-
melijk ontwikkeld aan de hand van
hun ervaringen met kinderen met
ernstige spraaktaalproblemen, groten-
deels leerlingen van de dr. Bosschool
te Arnhem.

De training is niet alleen maar
geschikt voor kinderen met esm 
en faalangst, maar ook voor andere
kinderen.

Voelen, denken en doen
In het basisonderwijs heeft een op de
tien leerlingen last van faalangst.
Faalangst is een conflict tussen voelen,
denken en doen. Het kenmerkt zich
door een sterke en aanhoudende angst
voor situaties waarin het kind sociaal
moet functioneren of op cognitief of
motorisch gebied moet presteren.
In de faalangstreductietraining die
Reinalda en Alied samen hebben ont-
wikkeld, staan de onderdelen ‘voelen’,
‘doen’ en ‘denken’ centraal. Deze
begrippen zijn in dit verband afkom-
stig uit de opleiding Neurolinguïstisch
Programmeren (NLP) Beide thera-
peuten hebben deze opleiding
gevolgd.Aan deze onderdelen hebben
zij hun eigen deskundigheid en vaar-
digheden op het gebied van spelthe-
rapie en dramatherapie gekoppeld.
Alied zegt er in ‘Vitrine’ het volgende

over:“We leren
kinderen om zich
bewust te worden
van hun eigen stra-
tegie.We stellen
hun de vraag:Wat
voel je als er iets
gebeurt, wat ervaar
je als bij jou het
alarm afgaat? We
helpen kinderen 

de strategie waarin ze vastlopen te
veranderen.We helpen ze een nieuwe
strategie aan te leren.Alles wordt
vanuit de ervaring aangeleerd.”

“Ik ben een Kei” bestaat uit 15
groepslessen waarin kinderen vaardig-
heden aangeleerd krijgen rondom de
thema’s anders voelen, anders doen en
anders denken. De indrukken van de
betreffende kinderen en hun diverse
opvoeders is dat de lessen de kinderen
helpen zich minder onzeker te voelen
en dat ze stress, fouten en kritiek beter
kunnen hanteren. Daarbij bieden de
therapeuten geen kant en klare oploss-
ingen:“Wij reiken wel technieken en
handvatten aan.We proberen vooral
een sfeer te creëren waarin kinderen
zich prettig en veilig voelen. In de
groep zijn we ook bezig met dingen
die de kinderen heel goed kunnen.
Vandaar de titel “Ik ben een kei”.

De groepstraining “Ik ben een kei”
bestaat uit een trainershandleiding en
een werkpakket, die beide los te
bestellen zijn.
Bohn, Stafleu en Van Loghum was als
uitgever geïnteresseerd in deze wer-
ken en heeft dan ook in goed overleg
de uitgave verzorgd. In de zomer-
vakantie is het van de persen gerold.
ISBN: 9031345040
Prijs: E 79,00

Frans Mollee, lid van de redactie

Met “Ik ben een kei” worden
kinderen hun faalangst de baas
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VMBO
Een deel van ‘onze’ leerlingen
van het SH- en het ESM-
onderwijs stromen door naar
het VMBO. 60% van de
Nederlandse bevolking
bezoekt het VMBO. Het is
daarom interessant het thema-
nummer van het Tijdschrift
voor Orthopedagogiek
(TvO, 7/8 2005) ter hand te
nemen: dat is geheel gewijd

aan het VMBO. Het redactionele commentaar is bepaald
pittig:”Voor het LWOO in het VMBO heeft de minister
keiharde criteria laten vaststellen die een vorm van peda-
gogische flexibiliteit mogelijk maken als een blok beton
(….) (de beleidswijziging) heeft meer ontwricht dan
geconsolideerd ’(cursief van TvO). M.Visser beschrijft de
toeleiding van leerlingen naar het praktijkonderwijs en het
VMBO met LWO. Naar zijn mening leidt de landelijke
regeling voor de indicatiestelling tot een verloedering van
het test- en toetsgebruik. In de overige artikelen komen
vernieuwingsprojecten aan de orde, de onderwijsleersitu-
atie, de pedagogische begeleiding en de zorgbreedte.
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Language Learning and Development, 1 (3&4), 237 – 264
“Early Speech Perception and Later Language Development: Implications for
the ‘Critical Period’” is de titel van het artikel van Patricia Kuhl en haar collega’s
van het Institute for Learning and Brain Sciences van de Universiteit van
Washington in Seattle. Het artikel bevat zowel een samenvatting van recent
onderzoek waarin spraakperceptie bij baby’s gerelateerd wordt aan de late taal-
verwerving, als ook nieuw empirisch onderzoek naar dat verband. Met behulp
van standaardmaten voor spraakdiscriminatie, afgenomen bij baby’s van 7 maan-
den oud, en taalvaardigheidsmaten afgenomen op de leeftijd van 14, 18, 24 en
30 maanden, tonen de auteurs aan dat er (a) een negatieve correlatie is tussen
vroege native en nonnative fonetische discriminatievaardigheden van baby’tjes
en (b) dat deze fonetische discriminatievaardigheden op 7 maanden de toekom-
stige taalvaardigheid voorspellen. Betere
spraakdiscriminatie in de moedertaal op de
leeftijd van 7 maanden voorspelt een accele-
ratie van de latere taalvaardigheid. Betere
vaardigheid in discriminatie van spraak-
contrasten die niet in de moedertaal
voorkomen duidt op een minder grote
toekomstige taalvaardigheid. In de discussie
gaan de auteurs zowel in op de theoretische
samenhang tussen spraakperceptie en
taalontwikkeling als op de implicaties 
van hun bevindingen voor de zogenaamde
“kritieke periode” voor fonetisch leren.

wie een logopedische therapie in het kader van dagbehandeling in een psychia-
trische afdeling voor kinderen en jeugdigen succesvol verliep. De therapie
bestond uit de uitvoering van een gedetailleerd stappenplan, gericht op ‘shaping
and fading’; dit stappenplan wordt in het artikel integraal weergegeven. De
gedachte is dat selectief mutisme niet alleen gebaseerd is op sociale angst, maar
ook dat er in de loop van de tijd een factor bij komt, namelijk macht en contro-
le uitoefenen op de omgeving.

Leerlandschap 
Kees Both bepleit in Jeugd in School en Wereld (10,
2005) de inrichting bij scholen van een interessant en
natuurnabij speel- en leerlandschap.Het betegelde plein
wordt door kinderen vaak ervaren als gevaarlijk, grijs,
en geassocieerd met pijnlijk vallen, en omver gelopen
worden.Oudere jongens zien dit verharde plein vooral
als plaats voor hun bewegingsspel; zij zijn zich ervan
bewust daardoor ‘de baas’ te zijn op het plein.
In plaats hiervan zou men de schoolomgeving meer
natuurlijk kunnen inrichten, met ondiepe waterplaatsen, kleine hellingen, gras
en natuurlijke beplanting met kromme paadjes.
Wat hij niet noemt maar waaraan uw redacteur direct denkt: wat een kansen
voor verrassende communicatie en wat een variatie aan concepten om over
te praten, wat een kansen voor natuurlijk verlopende, communicatieve taal-
therapie! 
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ger dan bij de con-
trole groep. Uit
het fMRI-onder-
zoek bleek dat de
ESM-groep signi-
ficant minder
activatie vertoon-
de in corticale
gebieden die
betrokken zijn bij
aandachts- en
geheugenproces-
sen. Er was ook
minder activatie
van gebieden die
een directe relatie met taalverwerking hebben. Het
lijkt erop dat bij adolescenten met ESM afwijkende
patronen van coördinatie in activatie van corticale
gebieden optreedt, zowel voor wat betreft zinsbegrip als
woordherkenning. De onderzoeksresultaten worden
geïnterpreteerd als steun voor de opvatting dat beper-
king in niet-linguïstische systemen (werkgeheugen) een
belangrijke rol spelen bij ESM.

Slechthorenden met een verstandelijke beperking
In Logopedie en Foniatrie (7/8 2005) schrijven 6
auteurs (verbonden aan Bartimeus, UMC-Utrecht en uit
de regio Utrecht) over hoortoestelaanpassing bij verstande-
lijk beperkten. Lang niet alle slechthorenden van deze
groep heeft een hoortoestel; hoortoestelaanpassing is dan
ook ingewikkelder bij deze populatie. Een model in
stappen wordt besproken, waarmee men in de regio rond
Utrecht 7 jaar ervaring heeft. Een casusbeschrijving illus-
treert hoe bij mensen uit deze groep de kwaliteit van leven
aanzienlijk kan verbeteren na hoortoestelaanpassing.
In nr. 9 beschrijft Kingma-Thijssen hoe in een intramurale
instelling van alle 344 cliënten betrouwbare informatie
over het gehoor is verkregen. Zij benadrukt dat bij kinde-
ren met een verstandelijke beperking het gehoor en de

visus in een vroeg stadium moeten
worden getest voor het optimaal
benutten van de revalidatiemoge-
lijkheden.

Selectief mutisme
In hetzelfde nummer (9 2005)
van Logopedie en Foniatrie pre-
senteert Breevaart een casus bij

H
arry K

noors,lid van de redactie



VHZ OKTOBER 20056

VHZNIEUWS
Twintig jaar Cochleaire implantatie in Nederland

In het Academisch Ziekenhuis in
Utrecht vond op 12 februari 1985 de
eerste cochleaire implantatie in
Nederland plaats. De implantaten
waren toen nog erg eenvoudig en er
werd niet veel meer van verwacht 
dan geluidsdetectie en enige onder-
steuning van het spraakafzien.
De afgelopen twintig jaar heeft

cochleaire implantatie zich snel ont-
wikkeld en ook weerstanden onder-
vonden.Thans is het een hulpmiddel
dat in brede kring aanvaard wordt
voor een gedeeltelijk herstel van het
gehoorverlies bij volwassenen en voor
het leren van gesproken taal bij dove
kinderen. Bij cochleaire implantatie
van dove kinderen zijn naast medici

en audiologen ook andere hulpver-
leners betrokken, zoals de gezinsbege-
leiding, scholen en logopedisten.

Ter gelegenheid van “Twintig jaar CI
in Nederland” organiseert het CI-team
van het UMC Utrecht – Effatha op 
28 oktober 2005 een symposium, dat
nadrukkelijk is gericht op professionals
die werken in de revalidatie en bege-
leiding van cochleair geïmplanteerden.
Gedurende de ochtend zijn er lezin-
gen met thema’s als: Begeleiding van-
uit het CI-team, CI en schoolkeuze,
CI en gezinsbegeleiding.Aan het eind
van de ochtend en ‘s middags worden
er workshops gehouden, waarbij
begeleiders onder deskundige leiding
ervaringen kunnen uitwisselen en
met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Het ligt in de bedoeling dat er na het
symposium een syllabus wordt uitge-
geven. Deze zal dan verkrijgbaar zijn
bij het CI-team van het UMC
Utrecht - Effatha.

Informatie over dit symposium krijgt
u bij het CI-team Utrecht - Effatha,
telefoon 030-2508360 of via e-mail:
ci-teamutrecht@kmb.azu.nl

Frans Mollee, lid van de redactie

Auris neemt maatregelen. 
maatregelen is het vernieuwen en
verbeteren van het Protocol Vermoede
Kindermishandeling en Seksueel
Misbruik. Het nieuwe Auris protocol 
is van kracht binnen geheel Auris: op
de scholen, de ACE’s, bij de zorg etc.
Daarnaast heeft iedere Auris school 
of dienst minstens één geschoolde
contactpersoon, die ter plekke de
coördinatie rondom het protocol en 
de klachtenregeling behartigt.Alle
Auris contactpersonen hebben regel-
matig gezamenlijk overleg en volgen

gezamenlijk scholing. Het Auris-intra-
net verschaft de groep contactpersonen
bovendien de mogelijkheid om ver-
trouwelijk informatie en casussen uit 
te wisselen.Voor medewerkers wordt 
in stroomschema’s helder gemaakt 
hoe het protocol en hoe de klachten-
regeling werkt. Het is de
bedoeling dat iedere
medewerker de schema’s
op een kaart bij de hand
heeft.Voor meer informa-
tie of voor het aanvragen
van het protocol of voor-
lichtingsmateriaal: Peter L.
van Dijk, info@auris.nl

In het cluster 2 onderwijs en in de
zorg worden we in de afgelopen jaren
steeds weer geconfronteerd met vaak
schrijnende gevallen van (seksueel)
misbruik van kinderen. Ook vanuit de
literatuur is bekend dat met name de
groep dove kinderen en jongeren
grote kans lopen het slachtoffer te
worden van misbruik.
Bij de Koninklijke Auris Groep is daar-
om een aantal maatregelen genomen
om medewerkers alert te laten zijn op
verschijnselen van misbruik. Eén van de
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VHZORGANISATIENIEUWS

Regeren is vooruitzien. Bij het schrij-
ven van dit stukje is de derde dinsdag
van september net geweest.Voor de
gezondheidszorg, waarbinnen de
audiologische centra in formele zin
vallen, gaat er per 1 januari nogal wat
veranderen. Zo zullen we te maken
krijgen met de basisverzekering.
Audiologische hulp, zoals geleverd door
een audiologisch centrum valt gewoon
in de basisverzekering. In het oude
stelsel viel deze zorg onder de zieken-
fondswet. Ook het hulpmiddelen
beleid lijkt per 1 januari 2006 niet veel
te veranderen. Maar niets is zeker voor
de toekomst. Regeren is vooruitzien.
De regering zelf en vooral ook de
diverse departementen, hebben
momenteel zoveel ‘schuivende’ dossiers,
dat ze het ook niet altijd meer weten.
En dat is nu voor de audiologische
centra weer bijzonder lastig ‘regeren’.

Zo hebben we tot op heden ‘zwaar’
ingezet op de invoering van een
nieuwe productstructuur voor
Audiologische Centra per 1 januari.
In de geruchtenstroom is min of meer
al doorgeschemerd dat dit opnieuw
met één jaar wordt uitgesteld. Op het
moment van dit schrijven hebben we
deze geruchten noch kunnen beves-
tigen noch ontkrachten. Dat is lastig
voor de beleidsagenda van lokale
audiologische centra: moeten ze nu 
wel of niet met de zorgverzekeraars
gesprekken voeren op basis van nieuwe
producten? Hetzelfde geldt voor de
taalspraakdiagnostiek bij de audiologi-
sche centra. De experimentele subsidie
stopt per 1 januari 2005. Het College
Tarieven Gezondheidszorg is in
opdracht van het Ministerie van VWS
bezig met de vormgeving van een
nieuw tarief voor audiologische centra

ter vervanging van het taal-spraak-
subsidietraject. Helderheid hierover
verwachten we oktober/november.
Pas dan kunnen de audiologische
centra ook dit weer meenemen in hun
dagelijkse beleid en planning voor het
nieuwe jaar.

Het valt niet altijd mee voor audio-
logische centra om op korte termijn 
te anticiperen op continue schuivende
panelen.

Zekerheden zijn er ook, gelukkig. Het
congres Tinnitus, 14 oktober, heeft nu
al meer dan 200 aanmeldingen. Het
Tinnitus Loket zal op 14 oktober
daadwerkelijk worden gelanceerd. De
vijfjaren visie op de toekomst van de
branche is op een komma na klaar en
een brancherapportage over de laatste 
5 jaren is inmiddels bij de vormgever.

Van het bestuur FENAC

Van de voorzitter
Het mooie weer van de maand septem-
ber laat het vakantiegevoel nog een tijd-
je kriebelen.Maar als deze Van Horen
Zeggen op de deurmat valt, zal de herfst
de overhand hebben gekregen.Drukke
tijden voor de vereniging, die zich warm
loopt voor de eerste echte najaars alge-
mene ledenvergadering.Daarin zal de
begroting voor 2006 worden vastgesteld,
maar nog belangrijker de beleidsagenda
van Siméa, vertaald in het jaarplan 2006.
Ter voorbereiding waren in het kader
van de nieuwe beleidscyclus de aange-
sloten organisaties uitgenodigd voor de
beleidsconferentie. Ik verwacht dat de
vereniging zich een mening heeft
gevormd over de beleidsreactie van de
minister van OCW over de herijking
van de zorg,hoewel het natuurlijk lastig
is om bij het schrijven van dit stuk hier-
op vooruit te lopen.De verenigingen in
de REC-clusters 1 t/m 4,waaronder
Siméa,hebben een warm pleidooi
gehouden voor de erkenning van het

gespecialiseerde onderwijs en de bor-
ging van de expertise van de sector.
Benieuwd wat onze minister daarvan
vindt!

Het nieuwe schooljaar begon met een
inspirerende Siméa bestuursdag.Met
elkaar de tijd nemen om een aantal
bestuurlijke zaken van alle kanten tegen
het licht te houden.Wat voor een ver-
eniging willen wij zijn,welke dienstver-
lening wordt er geboden en voor welke
externe belangenbehartiging maken 
wij ons sterk.Daarnaast,wie zijn onze
medespelers in dat veld van externe
belangenbehartiging: de FENAC (fede-
ratie van audiologische centra) en SIAC
(de samenwerkende instituten binnen de
AWBZ-zorg). Siméa,met van oudsher
haar primaire kracht in het onderwijs,
wil over die belangenbehartiging graag
een goede afstemming.Met SIAC zijn
daarover begin september heldere
afspraken gemaakt, die vastgelegd zullen

worden in een convenant, daarbij reke-
ning houdend met elkaars kwaliteiten
en competenties.Een goede zaak omdat
ons kleine speelveld gebaat is bij coöpe-
ratie en goede afstemming.

Siméa wil van en voor leden zijn.Zo zal
er speciaal voor leden een activiteit
georganiseerd worden en gaat Siméa
onderzoeken wat ze voor haar leden 
kan betekenen.Zo’n 1200 mensen zijn
individueel lid.Een relatief klein aantal,
als je naar het totaal aantal werkers in
het veld kijkt.Het bestuur van Siméa
wil daar het komende jaar graag veran-
dering in brengen.Misschien dat u uw
collega nu een zetje in de rug kunt
geven.Ons tijdschrift is in ieder geval
een beloning voor het lidmaatschap,
maar kijk eens verder op www.simea.nl.

Theo W.J. van Munnen
voorzitter
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De Nationale Hoorstichting noemt als belangrijkste
doel van de Week van het Oor de belangstelling
voor het gehoor te vergroten. Preventie van

gehoorverlies en bevordering van de gehoorrevalidatie zijn
vaste thema's van de Week van het Oor.

De week wordt georganiseerd door de
Nationale Hoorstichting, NVVS en
FOSS, OORAKEL, FENAC (koepel
audiologische centra), KNO-vereniging,
NVAB (koepel audiciens) en GAIN
(koepel audiologische industrie).

VHZ

De Week van het Oor 2005 wordt dit jaar gehouden 
van zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 5 november.
Aan de Week van het Oor nemen traditiegetrouw
audiciens, audiologische ondernemingen, audiologische
centra, KNO-praktijken en voorlichtingscentra op het
gebied van slechthorendheid deel. 
Van Horen Zeggen vroeg aan diverse deelnemers of 
er nog bijzondere activiteiten op stapel staan.

Audiologische centra
Jan de Laat, hoofd van het audiologisch centrum in het

Leids Universitair Medisch Centrum vertelt dat de hoor-
test voor jongeren op internet (www.hoorcheck.nl) een
groot succes is. Belangrijk is nu dat er een vervolg aan
wordt gegeven in de zin van advisering voor gehoorbe-
scherming aan jongeren. Er zijn contacten gelegd met een
popgroep om tijdens hun concerten aandacht te geven aan
gehoorbeschadiging.

Ook in andere audiologische centra gaat er flink wat
aandacht naar de Week van het Oor. Paulien de Jager van
het AC Amsterdam heeft grote plannen. Zaterdag 5
november is de open dag.Als thema is gekozen “Weg met
die herrie”: ook het thema van de Europese week. Het ligt
in de bedoeling zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen
voor een eenvoudige gehoorscreening. Daarnaast probeert
ze een lezing te organiseren over onderzoek naar gehoor-
schade bij musici; er komt een bijzondere ‘audiologische’
puzzeltocht voor kinderen en een ‘stille disco’ voor de jon-
geren. MP3-spelers kunnen flink wat schade toebrengen

REPORTAGE

Week van het Oor 2005:
Aandacht voor preventie en

hoorrevalidatie blijft noodzakelijk
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aan het gehoor. Bij het AC Amsterdam kunnen mensen
hun speler laten doormeten. Samen met Oorakel gaat het
AC een tentoonstelling inrichten over gehoorbescherming
door de jaren heen.

Op het audiologisch Centrum van de Vrije
Universiteit Amsterdam is de mobiele tentoonstelling
“Horen en Verstaan” te zien. Deze reizende tentoonstelling
bestaat uit vier objecten die op stilistische wijze zijn vorm-
gegeven als onderdelen van het gehoororgaan. Doel: op
een ludieke manier slechthorendheid op de kaart zetten,
bespreekbaar maken en ook concrete oplossingen aanbie-
den: wat zijn de mogelijke behandelingen en hoe kun je
mensen toch hun werk laten doen. Om dit te bereiken
wordt er gebruik gemaakt van tekst en veel illustraties maar
ook van interactieve elementen. Zo is er een zogenaamde
“luisterwand” waar het publiek geluidsfragmenten kan
horen op 5 verschillende manieren, variërend van iemand
met goede oren tot en met iemand die vrijwel doof is.

Tevens is er de mogelijkheid om de
Nationale Hoortest te doen en
wordt er een film vertoond waar
de werking van het gehoororgaan
wordt uitgelegd. Cas Smits,
audioloog bij het AC van de VU
vertelt dat het ook nadrukkelijk de
bedoeling is dat het personeel van
de VU zich kan laten informeren!

NVVS
Joop Beelen van de Nederlandse Vereniging voor

Slechthorenden vertelt dat de NVVS een nieuwe CD gaat
lanceren. Daarop staan meer dan 150 Tinnitus geluiden.
De NVVS is van mening dat er nog onvoldoende kennis is
over het fenomeen oorsuizen en ook over hyperacusis. De
CD kan zorgen voor meer begrip bij artsen en partners
van patiënten.

De ondertiteling van televisieprogramma’s blijft voor
de NVVS een speerpunt in het beleid. Het
Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s
(SOAP) is nog steeds in overleg met Talpa; wellicht wordt
Talpa de eerste commerciële omroep die structureel
ondertitelt.

Er is een landelijk platform Cochleaire Implantatie in
oprichting (OPCI): een nieuwe organisatie die de belan-
gen voor CI patiënten gaat behartigen. In OPCI zullen
diverse bestaande organisaties worden vertegenwoordigd,
zoals het dovenschap, ouderverenigingen, de NVVS.

Audiciens
Ook de audiciens voeren tijdens de Week van het Oor

diverse acties. Ramon Jansen van de vestiging van Beter
Horen in Zutphen probeert zijn drempel zo laag mogelijk

te maken.“Mensen kunnen zonder afspraak binnenlopen
voor een eenvoudige gratis gehoortest. Onze ervaring is
dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. De gang naar de
KNO arts blijkt vaak voor veel mensen nog een stap te ver.
Op deze manier proberen we ook taboes die er rondom
hoorproblematiek ligt te doorbreken.”

Hoormagazine
Zoals elk jaar verschijnt er weer een Hoorkrant.Was er

vroeger sprake van een echte krant, dit jaar zal de krant een
magazine worden. Het Hoorkrant Magazine bevat infor-
matie over het gehoor, gehoorpreventie en gehoorrevalida-
tie. Het magazine verschijnt in een oplage van 50.000
exemplaren.Verspreiding van het magazine vindt onder
meer plaats via de organisaties en ondernemingen die deel-
nemen aan de Week van het Oor en -op verzoek- ook via
deelnemers aan de internetversie van de Nationale
Hoortest.

NIPO onderzoek
In opdracht van de Hoorstichting heeft het NIPO een

inventariserend onderzoek verricht naar het gehoor in
Nederland. Er zijn diverse groepen bevraagd:‘normaal’
horenden, slechthorenden met en zonder hoortoestel.Wat
zijn hun ervaringen met hoortoestel-
len, welke problemen doen zich voor,
wat zijn de overwegingen om geen
toestellen te dragen? De resultaten
van dit landelijk onderzoek zullen op
een persconferentie worden bekend
gemaakt. VHZ

Frans Mollee
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De Week van het Oor 2005 zal

dit jaar een vervolg zijn op de

Europese Week voor Veiligheid

en Gezondheid op het Werk. Deze week vindt plaats 24 t/m

28 oktober 2005. Het thema van de Europese Week is dit jaar schadelijk geluid

met als slogan 'WEG MET DE HERRIE'. De week is een initiatief van het

Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Alle lidstaten van de Europese Unie nemen eraan deel. In Nederland wordt de 

Europese Week georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Nadere informatie over de Europese Week is te vinden 

op www.arbo.nl/euweek/2005/ 

Marcel Maré, AC Amsterdam
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Sinds 1997 houd ik me met deze problematiek bezig.
50 procent van alle bezoekers op ons audiologisch
centrum is meer- of anderstalig. In de praktijk liepen

we hier tegen de nodige problemen op.’ Mirjam Blumenthal
somt op welke dit zijn.‘In de eerste plaats verloopt de com-
municatie met de ouders en het kind niet altijd even makke-
lijk. Dit proberen we op te lossen via een tolk, maar dit is
geen optimale situatie. Daarnaast is het erg lastig om het
probleem goed te beoordelen in een vreemde taal en vanuit
een andere culturele achtergrond.Verder zijn er geen testen
voor deze kinderen waarmee we een goede diagnose kunnen
stellen.’ In de praktijk zijn de medewerkers zich van deze
problemen bewust en door de ruime ervaring die inmiddels
is opgedaan met anderstaligen wordt zo goed mogelijk een
diagnose gesteld en een behandelingsplan gemaakt.‘Echter’,
zegt Blumenthal,‘we beschikken in veel gevallen niet over
harde gegevens die onze vermoedens kunnen bevestigen.’

Diagnostiek
In het buitenland en op een enkele plek in Nederland

wordt sporadisch onderzoek gedaan naar het testen van
anderstalige kinderen met spraaktaalmoeilijkheden.
‘Probleem is dat we met heel veel verschillende talen te
maken hebben. Het gaat niet alleen om Turks of Arabisch
sprekenden, maar om tientallen verschillende talen.
Bovendien zien wij dat iedere gezinssituatie weer anders is.
Sommige kinderen worden thuis bijvoorbeeld helemaal in
de Turkse taal opgevoed, anderen half Turks, half Nederlands
en weer anderen voor een belangrijk deel in het

VHZINTERVIEW
Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 10 procent van alle kinderen een spraaktaalstoornis
heeft. Bij kinderen die opgroeien met een andere moedertaal dan het Nederlands is dit
niet anders. De diagnostiek en behandeling van deze meertalige kinderen levert in de
praktijk nogal eens problemen op. Er zijn nauwelijks geschikte testen, de normen voor
taalontwikkeling zijn onduidelijk en er zijn vaak problemen in de communicatie tussen
behandelaar en het kind. Mirjam Blumenthal, werkzaam bij het Haags Audiologisch
Centrum van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, heeft in de loop van de jaren de
nodige expertise op dit gebied ontwikkeld. Onlangs is hier het Kenniscentrum
meertaligheid, kind en ontwikkeling opgericht. ‘Ik wil niet alleen bereikt worden door
mensen die hulp nodig hebben, maar ook mensen die wat te bieden hebben.’

Nederlands.’ Blumenthal legt uit dat de meeste testen taalge-
bonden zijn.‘Probleem is dat het kind dat getest moet wor-
den de woordjes niet begrijpt of dat klanken onbekend zijn.
Dit maakt het erg lastig om het niveau van taalontwikkeling
te meten. Bovendien verloopt een meertalige ontwikkeling
anders dan een ééntalige ontwikkeling.’ Ze pleit dan ook
voor meer wetenschappelijk onderzoek op het terrein van
taalontwikkeling en, waar mogelijk, voor de ontwikkeling
van relatief ‘taalvrije’ testen.

Nonsenswoorden
Bij het Academisch Ziekenhuis in Maastricht wordt

momenteel onderzoek gedaan naar een relatief taalonafhan-
kelijke test. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gewone
woorden, maar van nonsenswoorden, zoals ‘peef ’,‘miefaap’,
‘leetoemiefoes’ Blumenthal plaatst er een kleine kantteke-
ning bij.‘Zelfs dit is niet echt taalvrij omdat niet alle klanken

‘De diagnostiek en behandeling van deze 
meertalige kinderen levert 

in de praktijk nogal eens problemen op’



VHZ OKTOBER 2005 11

in alle talen voorkomen.’ Ze toont zich echter enthousiast
over dit onderzoek. In deze test worden klanken genomen
die in veel talen voorkomen. Getoetst wordt welke klan-
kreeksen kinderen op welke leeftijd kunnen nazeggen. Met
de test kun je hopelijk onderscheid maken tussen kinderen
mét en kinderen zónder spraaktaalstoornis. In de VS is een
test ontwikkeld met woorden uit een verzonnen taal.
Kinderen leren dan woorden en grammaticale regels uit die
taal, en je kijkt hoe snel en hoe goed ze dat kunnen leren.

Daarnaast heeft Blumenthal contact met onderzoekers

uit Ankara. Zij hebben een test gericht op de spraakont-
wikkeling.‘Deze test is echter gericht op eentalige kinde-
ren, namelijk Turks sprekenden.Toch zullen we deze test
hier misschien wel kunnen gebruiken.’

Het in dienst nemen van anderstaligen is volgens haar
geen afdoende oplossing.‘Ik ben er wel een groot voor-
stander van. De communicatie met de ouders kan hierdoor
verbeteren, maar het probleem van het testen van de anders-
taligen is hiermee nog niet opgelost. Bovendien spreken
onze cliënten tientallen verschillende talen.’ Ze vult aan:
‘Het overnemen van onderzoeksinstumenten uit de her-
komstlanden van migranten in Nederland is niet alleen
tijdrovend en kostbaar, maar dergelijke instrumenten zijn
ook niet direct te gebruiken door Nederlandse logopedisten.’

Kenniscentrum
Met het Kenniscentrum wil Blumenthal een brug slaan

tussen onderzoek en mensen die in de praktijk werkzaam
zijn.‘Ik ben er van overtuigd dat een goede beheersing van
taal, noodzakelijk voor integratie, gestimuleerd wordt door
vroegtijdige onderkenning van mogelijke problemen. Deze
diagnostiek, behandeling en advisering moet gestructureerd
en onderbouwd opgepakt worden. Daarvoor is het nodig
de beschikbare kennis en ervaring te verzamelen, ter
beschikking te stellen aan audiologische centra en overige
betrokkenen en te zorgen voor opleidingsfaciliteiten op dit
gebied, voor tolken, logopedisten en anderen.

Thema’s 
Blumenthal heeft drie belangrijke thema’s die ze

komende tijd in het Kenniscentrum verder wil uitwerken.
Multidisciplinaire diagnostiek van spraaktaalstoornissen is
er een van. Hierbij zijn de volgende vragen aan de orde:
• wanneer kan welke test gebruikt worden?
• is het mogelijk om alternatieven voor de huidige 
testmethoden te ontwikkelen?

• welke andere onderzoeksmiddelen zijn bruikbaar?
• in hoeverre kan (of moet?) de analyse van spontane taal (in
de vreemde taal en in het Nederlands) toegepast worden?

• welke kennis over de taalontwikkeling bij meertaligen is
relevant bij de diagnostiek?

• welke kennis over taalontwikkeling in vreemde talen is
bruikbaar?

• Hoe kunnen test- en onderzoeksresultaten geïnterpre-
teerd worden? 
Daarnaast wil ze onderzoeken of en hoe de thuistaal in

de therapie gebruikt kan worden om het taalvermogen te
stimuleren.‘Je kunt hierbij denken aan logopedische thera-
pie, maar bijvoorbeeld ook aan de behandeling/begeleiding
die plaatsvindt binnen het speciaal onderwijs of binnen
gespecialiseerde zorginstellingen zoals diagnosebehandel-
groepen of MKD’s.’Als laatste noemt ze culturele verschil-
len.‘Op welke manier spelen culturele verschillen tussen
gezin en hulpverlener een rol bij het kiezen van een ade-
quate vorm van behandeling en begeleiding en hoe kan de
hulpverlener daarop inspelen?’

Het Kenniscentrum wil dit niet allemaal zelf doen, maar
mensen en kennis bij elkaar brengen.‘Het is belangrijk dat
we goed samenwerken. Het is een klein onderwerp en ver-
spreid over heel Nederland zijn er mensen mee bezig. Ik
wil niet alleen bereikt worden door mensen die hulp nodig

MIRJAM BLUMENTHAL VAN HET KENNISCENTRUM

MEERTALIGHEID, KIND EN ONTWIKKELING

Mirjam Blumenthal:‘Probleem is dat het kind dat getest moet
worden de woordjes niet begrijpt of dat klanken onbekend zijn. Dit
maakt het erg lastig om het niveau van taalontwikkeling te meten.’

Meer informatie over hoe kinderen meertalig opgroeien is onder andere te vinden

in het boek: Elke Burkhardt Montanari, Hoe kinderen meertalig opgroeien, 2004,

p. 112, euro 11,25, Uitgave: PlanPlan, ISBN 90 76092 07 9, www.planplan.nl.
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Het eerste onderzoek betrof de akoestische omstandig-
heden (Age Hoekstra en Jan Jansen). Het tweede onder-
zoek betrof de betrokkenheid van de betrokken leerlingen
(Inge van Kampen) en een derde deelonderzoek betrof de
invloed van de klassenapparatuur op de woordenschat-
ontwikkeling van de leerlingen (Connie Fortgens,
Mariët van Amstel en Matthijs Stemmer).

De onderzoeksgroep
Uitgaande van het idee dat achterstanden en tekorten

het best op zo jong mogelijke leeftijd aangepakt kunnen
worden, ging de voorkeur uit naar jonge proefpersonen.
Om betrouwbare audiometrische gegevens te krijgen,
mochten de proefpersonen naar de ervaring van de
audioloog echter niet jonger zijn dan vijf jaar.Vandaar 
dat de onderzoeksgroep bestond uit de twee, min of meer
vergelijkbare, groepen 2 van de Prof. Groenschool op 
twee verschillende locaties (locatie A en locatie B).
In beide groepen namen 9 leerlingen deel aan het
onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de totale onder-
zoeksgroep bedroeg 5;10 jaar. De jongste leerling was 5;1
jaar de oudste 6;3 jaar. Het gemiddeld IQ van de totale
onderzoeksgroep bedroeg 84.

Het effect
van klassenapparatuur in twee ESM-groepen

In het Speciaal Onderwijs van cluster 2 bestaat al enige tijd het idee dat leerlingen met ernstige
spraak/taal moeilijkheden (ESM) tekorten hebben in de auditieve vaardigheden. Met name wordt gedacht dat zij kwetsbaar
zijn voor rumoer en slechte akoestiek. In die zin zouden ze kenmerken van licht slechthorende kinderen vertonen en zou
het voor ESM-kinderen ook van belang zijn dat de klassenakoestiek extra goed is en dat er in kleine groepen onderwijs
wordt gegeven. Uitgaande van dit gezichtspunt is te verwachten dat ESM-kinderen net als slechthorende (SH)  kinderen
gebaat zouden zijn bij het gebruik van geluidsversterkende apparatuur. Bovendien wordt aangenomen dat deze apparatuur
ook bij ESM-kinderen de alertheid zou bevorderen en een positieve invloed zou hebben op de leerprestaties van deze
kinderen. Dat met geluidsversterkende apparatuur de akoestische omstandigheden in een onderwijsruimte vaak belangrijk
verbeterd kunnen worden, is uit de literatuur bekend. Vooral leerlingen die achter in het klaslokaal of collegezaal zitten,
hebben hier baat bij. Of geluidsversterking ook in het Speciaal Onderwijs in Nederland, waar meestal zorg besteed is aan
de akoestiek van het klaslokaal, een positief effect heeft en zo ja welk, is nog niet onderzocht. Deze vraag legde André
Braun, directeur van de Prof. Groenschool te Amersfoort, voor aan de afdeling O&O van de Koninklijke Auris Groep. 
Om een antwoord op deze interessante vraag te krijgen, is een onderzoeksproject opgezet met drie deelonderzoeken.

VHZARTIKELEN
De directeur van de Prof. Groenschool in Amersfoort vroeg zich af of kinderen met ernstige spraaktaal-
moeilijkheden baat zouden hebben van geluidsversterking en klassenapparatuur. Daarin staat hij niet
alleen.Al lange tijd veronderstelt men dat ook voor ESM-kinderen geluidsversterking een meerwaarde
biedt. Dit op grond van hun auditieve verwerkingsproblematiek. De onderzoeksvraag is opgepakt door
de auteurs van dit artikel: Connie Fortgens (taalkundige),Age Hoekstra (audioloog), Inge van Kampen
(orthopedagoog), Mariët van Amstel (leerkracht/taalkundige) en Matthijs Stemmer (logopedist). Ze heb-
ben drie onderzoeksgebieden gedefinieerd en drie onderzoeken uitgevoerd: akoestiekmeting, betrokken-
heid van de leerling en woorden leren.Van deze onderzoeken doen zij verslag in Van Horen Zeggen.

ALLEEN ESM-LEERLINGEN MET EEN NORMALE GEHOOR-

SCHERPTE NAMEN DEEL AAN HET ONDERZOEK



Om zeker te weten dat alleen ESM-leerlingen met een
normale gehoorscherpte deelnamen aan het onderzoek is
audiometrisch onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat alle
leerlingen in stilte  een goede foneemdiscriminatie aan
beide oren hadden (maximale score 90 % of hoger).Wat
betreft het verstaan van monosyllaben (Bosman kinderlijs-
ten) in ruis was de kritische signaal/ruisverhouding van 
alle leerlingen op drie na binnen de norm (grenswaarde
S/N = -3dB, dat is twee standaarddeviaties van de norm-
waarde voor deze leeftijdsgroep die gesteld is op – 7 dB).
Dit zou moeten inhouden dat ze geen extra moeite met
verstaan in rumoer hadden. Kijken we echter naar de score
in een relatief gemakkelijke meetconditie (S/N = + 6 dB)
dan blijkt toch 40 % van alle leerlingen in de onderzoeks-
groep moeite te hebben met verstaan in rumoer. Dit is
overigens een lager percentage dan werd verwacht. Elders
verricht onderzoek naar de auditieve vaardigheden van
ESM kinderen heeft namelijk laten zien dat 60 à 70 % van
deze kinderen moeite heeft met verstaan van laagredundante
spraak, in het bijzonder spraak in ruis (informatie Harry
Simkens, 2005).Van geen van de leerlingen in de onder-
zoeksgroep werd overigens door de ouders of de leerkracht
gemeld dat er verdenking is van auditieve verwerkings-
problemen, met name wat betreft het verstaan in rumoer.

De apparatuur
Om de luisteromstandigheden en daarmee de leerom-

geving in een klaslokaal te verbeteren, kan gebruik worden
gemaakt van vrije veld geluidsversterking (sound field
amplification). Diverse onderzoekingen in de Verenigde
Staten (b.v. Crandell,1996; Palmer, 1997) hebben laten zien
dat hiermee in reguliere onderwijssituaties op eenvoudige
en relatief goedkope wijze de stem van de leerkracht boven
omgevingsrumoer uitgetild kan worden. Leerlingen
kunnen zo de lesstof beter tot zich nemen, terwijl de
leerkracht zijn stem spaart.

Er zijn verschillende sound field amplication systemen op
de markt. In dit onderzoek is gekozen voor het Vocalight
systeem van de firma Phonic Ear (zie kader).

CONNIE FORTGENS, AGE HOEKSTRA, INGE VAN KAMPEN, MARIËT VAN AMSTEL EN MATTHIJS STEMMER

1. Akoestisch onderzoek
De akoestiek in een klaslokaal moet goed zijn zodat de

leerlingen, ook als zij achteraan zitten, de instructie goed
kunnen verstaan. Of hetgeen de leerkracht zegt door de
leerlingen goed verstaan wordt, hangt van drie factoren af:
(1) de duidelijkheid waarmee gesproken wordt, (2) de
overdracht van de spraak naar de plaats van de leerling en
(3) de verstaanvaardigheid van de leerling. De metingen in
dit onderzoek hebben betrekking op de overdracht van de
spraak van de leerkracht naar de leerling. Deze wordt
beïnvloed door de afstand tussen leerling en leerkracht, door
de akoestische eigenschappen van het klaslokaal en door
stoorgeluiden zowel van binnen als buiten het lokaal.
Om een uitspraak te doen over de akoestische kwaliteit van
het klaslokaal, met name om een concrete schatting te
maken van de verstaanbaarheid op een bepaalde plaats in het
lokaal, zijn verschillende objectieve methoden te gebruiken.

Eén van deze methoden is de bepaling van de Speech
Transmission Index (STI), een methode ontwikkeld door
Houtgast en Steeneken (zie b.v. Steeneken & Houtgast,
2002). Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de
RASTI-meetmethode. (zie kader)
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Eén van de redenen voor de keuze van het Vocalight systeem
is het feit dat deze apparatuur combineerbaar is met de

individuele FM-apparatuur (Phonic Ear Solaris) die door

de  slechthorende leerlingen op beide locaties van de

Prof. Groenschool gebruikt wordt.Vocalight is een op

infraroodtechniek gebaseerd multi-luidsprekersysteem.

Het Vocalightsysteem bestaat uit een IR-zender (PE

900T) met ‘boom’-microfoon in een headset, een basis

station/IR-ontvanger (PE 900R) en vier in de hoeken van

het klaslokaal aan het plafond opgehangen luidsprekers

(Speaker Compact). De leerkracht draagt de zender op

het lichaam. De ‘boom’-microfoon zorgt voor constant

signaal. De instelling van het basisstation is zodanig dat

een versterking van de stem van de leerkracht van 5 à 10

dB resulteert. De frequentierespons is neutraal gehouden.

De werking van Sound Field

‘SPRAAKVERSTAANBAARHEID WORDT

VOOR EEN GROOT DEEL BEPAALD DOOR

GOEDE ONTVANGST VAN DE LAAG FRE-

QUENTE MODULATIES IN DE TEMPORELE

OMHULLENDE VAN HET SPRAAKSIGNAAL’
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Uit die metingen bleek dat de STI waarden in beide
lokalen goed waren ( locatie A: 0,77; locatie B : 0,80).
Ook bleek dat door het gebruik van de Vocalight appara-
tuur de STI-waarden in beide lokalen niet verbeterden,
maar zelfs iets terugliepen (in locatie A was het verschil
0.03 en in locatie B was dat 0.04). Dit betekent dat door
de apparatuur de verstaanbaarheid van de leerkracht bij de
leerlingen iets verminderde. Uitgedrukt in signaal/ruisver-
houding was dit een verlies van ca. 1 dB. Hoe dan ook was
de verstaanbaarheid op beide locaties in beide condities
(met en zonder Vocalight) zeer goed.Tegenover de kleine
verlaging van de STI bij gebruik van de Vocalight appara-
tuur staat dat er een hoger geluidsniveau ter plekke van 
de leerlingen was en een homogener geluidsveld door 
het hele klaslokaal zoals uit geluidssterktemetingen bleek.
In een situatie waar de effectieve signaal/ruisverhouding
voornamelijk bepaald wordt door rumoer dat de leerlingen
zelf maken (en dat is in een lokaal dat van zichzelf al een
vrij goede akoestiek heeft meestal het geval) was er dus 
wel winst behaald. In de specifieke lessituatie waarin de
Vocalight apparatuur gebruikt werd in dit onderzoek was
deze winst echter niet effectief omdat het relatief rustig in
de klas was en de afstand tot de leerkracht betrekkelijk
klein. De luisteromstandigheden in de situatie zonder
klassenapparatuur waren al zo goed dat met de apparatuur
daarin niet veel meer kon worden verbeterd.

Het doel van de akoestiekmeting was te bepalen of en zo
ja welke akoestische voordelen de klassenapparatuur ople-
verde. De akoestiekmetingen zijn verricht in de twee loka-
len (locatie A en locatie B) van de leerlingen uit de beide
onderzoeksgroepen zowel met als zonder klassenapparatuur.
Deze metingen zijn voor een groot deel uitgevoerd door Jan
Jansen van Jansen Design en Techniek, Zwolle.

Afgeleide meetresultaten

Onder de aanname dat de RASTI voornamelijk bepaald

is door de nagalm in het klaslokaal (de vorm van de

grafieken van de meetresultaten is hier een indicatie voor)

kan een bepaling van deze nagalmtijd worden gedaan.

(zie b.v.Verschuure & Nijs, 2004, figuur 4). Deze komt

voor locatie A uit op 0.35 sec en voor locatie B op 

0.3 sec. Onder bepaalde aannames (Boothroyd, 2004) kan

hiermee voor de betreffende klaslokalen de zogenaamde

kritische afstand en de effectieve signaal/ruisverhouding

op de plaats van de leerlingen in de kring berekend

worden.Voor locatie A vinden we zo een kritische 

afstand van 2.3 m en een S/N van 11.3 dB.Voor locatie B

zijn de overeenkomstige waarden 2.9 m en 12.4 dB.

De kritische afstand is die afstand tot de bron waar het

STI en spraakverstaanbaarheid

Met de bepaling van de Speech Transmission Index (STI) kunnen zowel

invloeden van rumoer als van de nagalm mee genomen worden. De STI is een

getal tussen 0 en 1. Dit geeft aan in welke mate amplitudemodulaties in een

testsignaal behouden zijn gebleven op de plaats van ontvangst. Door middel van

luisterexperimenten heeft men dit getal weten te koppelen aan een subjectieve

schaal voor verstaanbaarheid voor goedhorende luisteraars:

|  zeer slecht | slecht | redelijk  | goed   | zeer goed    |  verstaan

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

0    0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,6   0,7   0,8   0,9    1     STI

Voor goedhorende leerlingen moet een STI van minimaal 0,65 worden gehaald.

Voor slechthorende leerlingen, die meer last hebben van een minder goede

akoestiek en van stoorgeluiden, zal gestreefd moeten worden naar een STI 

van 0,75 of hoger. Dit laatste geldt mogelijk ook voor ESM-leerlingen.

Voor het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de Rapid Speech

Transmission Index (RASTI) is een snelle meetmethode om een objectieve maat

te verkrijgen die gerelateerd is aan de kwaliteit van spraaktransmissie van bron

naar ontvanger in ruimtes zoals schoollokalen. De RASTI (een gecomprimeerde

versie van de STI) is gebaseerd op de Modulation Transfer Function (MTF) in

slechts twee octaafbanden (500 en 2000 Hz). De meetmethode is gebaseerd op

de theorie dat spraakverstaanbaarheid voor een groot deel wordt bepaald door

goede ontvangst van de laag frequente  modulaties in de temporele omhullende

van het spraaksignaal.Wanneer in een ruimte sprake is van een perfecte trans-

missie dan blijven de oorspronkelijke modulaties in het spraaksignaal 100 %

behouden op de plaats van de ontvanger. De RASTI heeft dan de waarde 1.

De modulatiediepte verandert echter door nagalm en rumoer. Deze verandering

als functie van de modulatiefrequentie wordt de MTF genoemd. De MTF wordt

gebruikt om RASTI te bepalen en daarmee een maat voor de spraakverstaan-

baarheid in de ruimte.

Bij de metingen is gebruik gemaakt van de RASTI-meter (Brüel & Kjaer,

Type3361) bestaande uit een Zender (Type 4225) en een Ontvanger (Type

4419). Een RASTI-meting wordt gedaan door het speciale testsignaal uit te

zenden in de meetruimte en het op de plaats van de luisteraar te meten.

Voor elk van de negen modulatiefrequenties kan de reductie in modulatiediepte

worden bepaald en hieruit kan de RASTI berekend worden.
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directe en het indirecte signaal (vroege nagalm) even 

sterk zijn.

De effectieve signaal/ruis verhouding is het sterkteverschil

in dB tussen het effectieve signaal (direct signaal en vroege

nagalm) en het totale stoorsignaal (late nagalm en direct

stoorgeluid van zowel buiten als binnen de ruimte).

Op grond van het verschil in RASTI-waarde zal de

effectieve S/N met Vocalight apparatuur in locatie A 

10.4 dB zijn en in locatie B 11.2 dB.

Bovenstaande waarden gelden echter alleen in de situatie dat

het directe stoorgeluid ondergeschikt is aan de storing door

late nagalm. In de berekening is daar van uitgegaan. In een

enigszins rumoerige klas kan dit belangrijk veranderen. Juist

dan kan de extra versterking van het signaal met 5 à 10 dB

bij gebruik van het Vocalight systeem winst opleveren.

Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van de
Vocalight apparatuur de akoestiek in de gemeten klas-
lokalen niet verbetert. Zowel met als zonder de Vocalight
apparatuur zijn de akoestische omstandigheden op beide
locaties zeer goed te noemen. De leerlingen zaten in de
kring binnen de zogenaamde kritische afstand.

2. Onderzoek naar betrokkenheid
Het begrip betrokkenheid is afkomstig uit het denken 

over het Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O.)  Het is een
onderwijsconcept dat door Laevers in de jaren zeventig is
ontwikkeld aan de Universiteit van Leuven. Laevers wilde
zich bewust oriënteren op andere dan cognitieve aspecten
en richtte zich bij het geven van onderwijs op wat zich in
de emoties en ervaringsstroom van kinderen afspeelt.
Betrokkenheid werd een centraal begrip.Als een kind
betrokken is en het leren voor hem betekenisvol is, wordt
het kind intrinsiek gemotiveerd om te leren. Leren krijgt
een meer gezonde emotionele basis en het kind komt 
tot betere prestaties. De opgave is volgens Laevers dan ook
de betrokkenheid van kinderen in onderwijssituaties te
vergroten. De rol van de leerkracht zal dan moeten veran-
deren.Was de leerkracht vanouds vooral gespitst op kennis-
overdracht, nu moet hij in de eerste plaats activiteiten
sturen en de omgangsvorm van de kinderen begeleiden.
De ervaringsgerichte dialoog tussen kind en leerkracht
wordt de pedagogische basishouding binnen dit type
onderwijs. Door op de mate van betrokkenheid van het
kind te letten, krijgt de leerkracht bovendien feedback en
weet hij of hij op competente wijze zijn vak uitoefent.

Om het onderwijs te kunnen evalueren, is men binnen
het E.G.O. op zoek gegaan naar een instrument om de
mate van betrokkenheid te meten: de ‘Leuvense
Betrokkenheidschaal voor kleuters’ (LBS-K) (Laevers,

1993). Met dit instrument kan op een schaal van 1 t/m 5
de mate van betrokkenheid van individuele leerlingen
worden aangegeven.

Doel van het betrokkenheidonderzoek op de Prof.
Groenschool was na te gaan of de leerlingen met de inzet
van klassenapparatuur meer betrokken waren dan zonder
die apparatuur. De achterliggende idee is dat, als het
gebruik van klassenapparatuur de betrokkenheid van leer-
lingen positief beïnvloedt, daarmee ook hun leerresultaten
positief beïnvloed zullen worden.

De twee onderzoeksgroepen zijn in totaal gedurende
vier weken geobserveerd met behulp van de LBS-K. De
apparatuur was twee weken lang wel in gebruik en twee
andere weken niet. Per week vonden de observaties op vier
ochtenden plaats.Voorafgaande aan de observatieperiode
was er steeds een week waarin de groep en de leerkrachten
konden wennen aan de klassenapparatuur.

Om na te gaan of er sprake was van significante verschil-
len in betrokkenheid in de twee condities zijn per conditie
de scores (op een schaal van 1 t/m 5) opgeteld en gedeeld
door het aantal observaties (minimaal 9 per leerling). Uit
tabel 1 blijkt dat de gemiddelde betrokkenheid van leerlin-
gen in beide condities voldoende was (>3). Uitgaande van
het conventionele kansniveau (·= .05) is er geen sprake van
een significant verschil.Wel is er sprake van een trend 
(p < .10): de betrokkenheid is met de inzet van de
apparatuur hoger. Dit verschil is echter wel klein (.17).
Met behulp van Hedges’ g is de effectgrootte berekend.
Effectgroottes van .20 gelden als klein. Effectgroottes van
.50 zijn middelmatig groot en waarden van .80 en daarbo-
ven zijn groot volgens de vuistregels van Cohen (1988).

‘ALS EEN KIND BETROKKEN IS EN HET LEREN VOOR

HEM BETEKENISVOL IS, WORDT HET KIND INTRINSIEK

GEMOTIVEERD OM TE LEREN’

Wel apparatuur Geen apparatuur

Gemiddelde score 3.44 3.27

sd .44 .48

p-waarde .09

Effectmaat g .36

Tabel 1 Gemiddelde scores van de totale onderzoeksgroep in beide onderzochte

condities op de LBS-K, de standaarddeviaties (sd), p-waarde en effectmaat.
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onderzocht wat het effect van geluidsversterkende appara-
tuur op de woordenschatontwikkeling is. De vraag luidde:
leren leerlingen met de inzet van klassenapparatuur nieuwe
woorden beter dan zonder de inzet van klassenapparatuur? 

Er is gewerkt met een set van 38 onbekende woorden en
bijbehorende afbeeldingen. Gedurende een week (vier
dagen) werden negentien woorden (en plaatjes) aangebo-
den aan de leerlingen zonder de inzet van de apparatuur.
In de week daarna werd nagegaan hoeveel worden de leer-
lingen productief beheersten (benoemen van plaatjes). In
een andere week werden negentien andere woorden (en
plaatjes) aangeboden met gebruikmaking van de klassenap-
paratuur en in de daaropvolgende week hoeveel plaatjes de
leerlingen correct konden benoemen.Tijdens de eerste
onderzoeksweek werden de woorden aangeboden binnen
het thema Indianen. In groep A werd toen geen gebruik
gemaakt van de apparatuur en in groep B wel. In de
tweede onderzoeksweek stond het thema Eskimo’s
centraal.Toen gebruikte groep A wel de apparatuur en
groep B niet (zie tabel 4 en tabel 5). Steeds is bijgehouden
hoe vaak de woorden zijn aangeboden. Uit die telling
bleek dat sommige worden zeer frequent werden aange-
boden (meer dan 50) en andere veel minder. Het mini-
mum aantal lag echter altijd boven de 10 keer.

Uit tabel 4 en tabel 5 blijkt dat het percentage geleerde
woorden in beide groepen laag is: maximaal 30% van de 
19 woorden (bij groep A).

Uit tabel 1 blijkt dat er sprake is van een effectgrootte
van .36: het verschil in de mate betrokkenheid zit tussen
klein en middelgroot in.

Vervolgens is per groep nagegaan of er sprake was van
significante verschillen in betrokkenheid in de beide
condities (zie tabel 2 en 3).

Uit tabel 2 blijkt dat in groep A de gemiddelde scores op
de LBS-K zowel met als zonder de apparatuur voldoende
zijn (een gemiddelde van 3 of hoger op een schaal van 
1 t/m 5). Met apparatuur is de score iets lager dan zonder
apparatuur, maar dit verschil is klein (.15; zie ook de
effectmaat) en niet significant.

Ook groep B (tabel 3) scoort in beide situaties voldoen-
de op de LBS-K (>3 op een schaal van 1 t/m 5). In beide
situaties ligt het gemiddelde hoger dan in groep A. De
feitelijke verschillen tussen de situaties zijn klein (.19 wel 
is de effectgrootte hier iets groter). Er is opnieuw geen
statistisch significant verschil tussen de condities.

Geconcludeerd kan worden dat bij zowel de onder-
zoeksgroep als geheel als bij de twee onderzoeksgroepen
apart de betrokkenheid zowel met als zonder apparatuur
voldoende is. De verschillen tussen de twee onderzochte
condities zijn klein en niet statistisch significant.

3. Onderzoek naar de
woordenschatontwikkeling 

Woordenschatontwikkeling is een zeer belangrijk onder-
deel van de taalontwikkeling (Appel & Vermeer, 1993). Om
een antwoord te krijgen op de vraag of klassenapparatuur
een positieve invloed heeft op ESM-leerlingen is daarom

Tabel 4 Gegevens van de groep A (n=9) voor het gemiddeld percentage 

productief beheerste woorden (n=19) in beide condities, standaard deviaties

(sd), t-toets en p-waarden.

Groep A Wel apparatuur Geen apparatuur

(Indianen) (Eskimo’s)

Gemiddeld perc. 30% 18%

sd .18 .11

Afhankelijke t-toets 1.99

p-waarde .08

Effectmaat g .77

Met apparatuur Geen apparatuur

Gemiddelde score 3.00 3.15

sd .39 .40

p-waarde .28

Effectmaat g .36

Tabel 2 Gemiddelde scores van groep A in beide onderzochte condities 

op de LBS-K, de standaarddeviaties deviaties (sd), p-waarde en effectmaat.

Met apparatuur Geen apparatuur

Gemiddelde score 3.73 3.54

sd .23 .43

p-waarde .23

Effectmaat g .52

Tabel 3 Gemiddelde scores van groep B in beide onderzochte condities 

op de LBS-K, de standaarddeviaties (sd), p-waarde en effectmaat.
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Groep B Wel apparatuur Geen apparatuur

(Eskimo’s) (Indianen)

Gemiddeld perc. 19% 27%

sd .17 .19

Afhankelijke t-toets 1.69

p-waarde .13

Effectmaat g .42

Tabel 5 Gegevens van de groep B (n=9) voor het gemiddeld percentage 

productief beheerste woorden (n=19) in beide condities, standaard deviaties

(sd), t-toets en p-waarden.

In groep A is het percentage geleerde woorden hoger als
er klassenapparatuur wordt gebruikt (12%). Dit is een groot
verschil (zie de effectmaat), maar van een significant ver-
schil (p <.05) is geen sprake.Wel is er sprake van een trend:
groep A leert woorden met de inzet van apparatuur iets
beter dan zonder apparatuur.

In groep B is - anders dan verwacht - het percentage
geleerde woorden hoger wanneer er geen apparatuur is
gebruikt. Het betreft hier een klein percentage (8%; zie
ook de effectmaat). Het verschil tussen de beide condities
is ook nu niet significant. Er is bovendien evenmin sprake
van een trend.

Wanneer tabel 4 en tabel 5 met elkaar vergeleken worden,
valt op dat in beide groepen het percentage productief
beheerste woorden voor het thema Indianen het grootst is.
Het kan dus zijn dat het percentage geleerde woorden niet

Eskimo’s Wel apparatuur Geen apparatuur

(groep A) (groep B)

Gemiddeld perc. 19% 18%

sd .19 .11

t-toets .08

p-waarde .94

Effectmaat g .06

Indianen Wel apparatuur Geen apparatuur

(groep A) (groep B)

Gemiddeld perc. 30% 27%

sd .18 .17

t-toets .29

p-waarde .78

Effectmaat g .16

Tabel 6 Gegevens van de totale onderzoeksgroep (n=18) voor het thema

Indianen: gemiddeld percentage productief beheerste woorden (n=19) in 

beide condities, standaard deviaties (sd), t-toets en p-waarden.

Tabel 7 Gegevens van de totale onderzoeksgroep (n=18) voor het thema

Eskimo’s: gemiddeld percentage productief beheerste woorden (n=19) in 

beide condities, standaard deviaties (sd), t-toets en p-waarden.

zo zeer bepaald wordt door het al dan niet inzetten van de
klassenapparatuur als wel door het thema. Om dat na te
gaan, is per thema berekend of er significante verschillen zijn
tussen beide condities (zie tabel 6 en tabel 7). Het thema
Indianen kwam in groep A aan de orde met de inzet van de
klassenapparatuur (tabel 6) en in groep B zonder (tabel 7).

Net als bij het thema Indianen (zie tabel 6) is bij het
thema Eskimo’s (tabel 7) het verschil tussen het percentage
geleerde woorden met en zonder klassenapparatuur klein
(3% bij Indianen en 1% bij Eskimo’s). Dit kleine verschil is
niet significant. Het percentage geleerde woorden is dus
niet beïnvloed door het thema.

Al met al wijzen de hier besproken gegevens er op dat 
in de onderzochte situatie de inzet van geluidsversterkende
klassenapparatuur het percentage productief beheerste
woorden niet significant beïnvloedt.
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Discussie 

Hoewel de onderzoeken beperkt van omvang waren, geven
de bevindingen aan dat de inzet van klassenapparatuur geen
winst opleverde voor de betrokken ESM-leerlingen.

De resultaten van de onderzoeken laten zich op verschil-
lende manier verklaren.

Ten eerste bleek uit de metingen dat de akoestiek van de
lokalen goed was. Inzet van klassenapparatuur bracht hierin
geen verbetering. Het is mogelijk dat de klassenapparatuur
wel iets kan betekenen in lokalen waar die akoestiek min-
der goed of zelfs onvoldoende is.

Ten tweede bleek dat er in de onderzoeksgroep een klei-
ner percentage leerlingen moeite had met verstaan in
rumoer dan elders wel wordt aangetroffen (40% i.pv. 60 à
70%). Mogelijk dat een groep met meer ESM-ers die
moeite hebben met verstaan in rumoer wel baat zou heb-
ben bij klassenapparatuur.

Ten derde vond het onderzoek plaats in onderbouw-
groepen waar de instructie vaak plaatsvindt in de kring.
Voor het betrokkenheidonderzoek is - om de variatie te
beperken - zelfs alleen maar gescoord tijdens die kringmo-
menten. Ook in het woordenschatonderzoek speelde de
kring een zeer voorname rol (bij het verhaal vertellen en
de specifieke woordenschatlessen, maar niet bij de knutse-
lopdrachten). Juist in de kringopstelling bleek de appara-
tuur weinig toe te voegen aan de geluidskwaliteit. Omdat
de klassenapparatuur wel een hoger geluidsniveau en een
homogener geluidsveld in het klaslokaal realiseerde en dit
de effectieve signaal/ruisverhouding in bepaalde situaties
gunstig beïnvloedt, is het mogelijk dat de apparatuur wel
een toegevoegde waarde heeft in klassensituaties waar de
kring een kleine rol in de instructie speelt. Of die toege-
voegde waarde ook (of beter) verkregen kan worden door
de klassenorganisatie te veranderen (en meer gebruik te
maken van de kring) is een vraag waar dit onderzoek geen
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Samenvatting

De directeur van de Prof. Groenschool in Amersfoort vroeg zich af of 

ESM-leerlingen baat zouden hebben bij geluidsversterkende klassenapparatuur.

Om deze vraag te beantwoorden, zijn er drie onderzoeken uitgevoerd.

Het eerst onderzoek betrof de akoestiekmeting. Uit deze meting bleek dat de

STI-waarden van beide groepslokalen goed waren. De klassenapparatuur bracht

hierin geen verbetering.Wel resulteerde de inzet van de klassenapparatuur in

een hoger geluidsniveau en een homogener geluidsveld.

Het tweede onderzoek ging na of de leerlingen met de inzet van klassenap-

paratuur meer betrokken waren dan zonder die apparatuur. Uit dit onderzoek

bleek dat de betrokkenheid van de leerlingen in beide condities meestal

voldoende was. Het inzetten van apparatuur leidde voor de totale onderzoeks-

groep tot een zeer kleine winst. Er was echter geen sprake van significante

verschillen.

Het derde onderzoek zocht naar het antwoord op de vraag of de leerlingen een

significant groter percentage woorden leerden als de apparatuur aanstond. Uit

dit woordenschatonderzoek bleek dat het percentage geleerde woorden altijd

klein was.Van een significante winst als de klassenapparatuur werd gebruikt,

was geen sprake.

De literatuurlijst is opvraagbaar bij de redactie.

Het complete onderzoeksverslag (Het effect van klassenapparatuur op leerlingen met ernstige spraak/taalproble-

men onder redactie van Connie Fortgens ) is te verkrijgen bij het secretariaat van de Koninklijke Auris Groep

(Postbus 808, 2900 AV Gouda).

Informatie over de auteurs

dr. Connie Fortgens, taalkundige/wetenschappelijk medewerker O&O, Koninklijke Auris Groep.

dr. Age Hoekstra, klinisch fysicus – audioloog, Audiologisch Centrum Prof. Groenstichting, Amersfoort.

drs. Inge van Kampen, orthopedagoog op de ‘De Taalkring’ in Utrecht en O&O, Koninklijke Auris Groep.

drs. Mariët van Amstel, leerkracht en taalkundige.

Matthijs Stemmer, logopedist. Beiden van de‘Prof. Groenschool’ in Amersfoort (Koninklijke Auris Groep).

Met dank aan de firma GN Resound BV te Westervoort voor het beschikbaar stellen en aan de heer R. Bleiksloot

van GN Resound voor de installatie van de apparatuur.

Voor de opzet van dit onderzoek is dat van Bode (2002) als uitgangspunt genomen (zie ook Bode & Knoors, 2003).

Bode onderzocht of ESM-leerlingen nieuwe woorden die ze met behulp van ondersteunende gebaren aangeboden

kregen, beter onthielden dan woorden die ze zonder gebaren aangeboden kregen. Zij selecteerde voor haar onder-

zoek 36 woorden die haar proefpersonen niet kenden. Van deze woorden kregen ze er achttien met een onderste-

unend gebaar aangeboden, achttien andere zonder gebaar. Vervolgens is nagegaan hoeveel woorden de leerlingen

hadden onthouden. Hiertoe moesten de leerlingen plaatjes benoemen. De resultaten wezen uit dat de leerlingen

de woorden die ze met een ondersteunend gebaar geleerd hadden beter onthielden dan de andere woorden.

Eskimo (rauw vleeseter) is eigenlijk een scheldwoord. De correcte benaming van deze groep is Inuit. Voor de

thema-aanduiding is de term ‘Eskimo’ echter wel steeds gebruikt. Daarom – en omdat voor de meeste

Nederlanders er geen negatieve connotatie verbonden is aan het woord – wordt hier Eskimo gebruikt.

Feit is echter wel dat er geen eenduidige relatie te leggen was tussen de individuele leerlingen die wel last hadden

van verstaan in rumoer en de uitkomsten van het onderzoek naar de betrokkenheid en de woordenschat.

antwoord op kan geven.Wel suggereren de opmerkingen
van de leerkrachten dat bij een min of meer gelijk resultaat
het kiezen voor een aangepaste klassenorganisatie de voor-
keur verdient boven het gebruik van de apparatuur: het
gebruik ervan werd namelijk niet onverdeeld positief
beoordeeld.

Gezien het voorgaande zou het interessant zijn om in
een vervolgonderzoek na te gaan of
- groepen ESM-leerlingen die wel moeite hebben met

spraakverstaan in rumoer baat hebben bij de klassen-
apparatuur;

- ESM-leerlingen in lokalen met een veel minder goede
akoestiek dan hier het geval was baat hebben bij de
klassenapparatuur;

- groepen waarin de instructie vooral niet in de kring
wordt gegeven, baat hebben bij de klassenapparatuur. VHZ
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Speciale voorstelling van TOMMY 
voor doven en slechthorenden

Stichting Harlekijn Musical Producties brengt in samenwerking met Talking
Hands dit jaar een speciale voorstelling voor doven-en slechthorenden:

Tommy, de rockmusical van The Who
Op zondag 20 november 14.00 uur, Stadstheater Zoetermeer

The Who's Tommy vertelt het verhaal van een Engelse jongen, geboren in
Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog.Zijn doodgewaande vader keert terug
naar huis en ontdekt dat zijn vrouw een nieuwe man in haar leven heeft.
Tommy's vader vermoordt de minnaar, terwijl de kleine jongen toekijkt.Hierna
blijkt dat de jongen ineens doof, stom en blind is geworden, tot wanhoop van
zijn ouders en artsen.Ondanks die handicap blijkt Tommy een onverwachte 
gave te hebben voor het bespelen van flipperkasten.Geen flipperkast is hem te
machtig en Tommy groeit uit tot een superster.

Doventolk en ringleiding
Twee gebarentaaltolken van Talking Hands (Gernand Wagenaar en Mindy
Brown) zullen de interpretatie verzorgen.Tevens is in een gedeelte van de 
zaal een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.

Kaarten bestellen
Kaarten voor deze speciale voorstelling zijn te bestellen voor E 18,50 
per stuk. Op www.harlekijn.nl vindt u het speciale bestelformulier.
Voor vragen kunt u terecht op tommyvoordoven@harlekijn.nl.

Pasghetti

Het prentenboek over
spraakproblemen van
Suzanne Vettinger en

Marie-Anne Räber heet heel toepasselijk:
Pasghetti. In de wereld van de vissen is
Oskar, een jonge krab die niet goed kan
praten, de hoofdpersoon van het verhaal.

Hij kan niet goed articuleren, en als het
spannend wordt gaat hij stotteren.Andere
visjes lachen hem uit, en dan trekt hij zich
terug in een donker holletje. Maar natuur-
lijk is er een lieve meerval die hem de weg
wijst naar een spraakgenezer. Hij leert er
veel, maar of hij helemaal ‘genezen’ is,
weten we niet. Hij kan er wel veel beter
tegen als andere kinderen hem uitlachen.

De prenten zijn prachtig. Het boek laat zien
dat je heel verdrietig kunt worden als je niet
goed wordt verstaan, en ook dat je goed
voor jezelf kunt leren opkomen.Voor het
eerst in de kinderliteratuur, dit onderwerp?
Het is vertaald in het Nederlands.
Suzanne Vettinger en Marie-Anne Räber
(2005) Pasghetti. De Vier Windstreken 
ISBN 90 5579 788, prijs E 12.75

Handicap + Studie 
Expertise Centrum

Iets weten over dyslexie of naar school
gaan met energieproblemen? Of over
wettelijke regelingen, studievoorzieningen of ervaringen
van anderen? In de week van 28 november tot en met 
3 december organiseert handicap + studie twee 
mega-evenementen:

De grote finale van het projectenprogramma Hoger
Onderwijs Podium IMPULS dat plaats vindt op 
28 november 2005 in de Eenhoorn in Amersfoort.
Ruim een jaar lang zijn door onderwijsinstellingen en
handicap+studie activiteiten en producten ontwikkeld.
Dit om een stimulans te geven aan de begeleiding van
studenten met een handicap.
Het IMPULS Congres biedt onderwijsinstellingen een
podium voor de presentatie van producten en diensten.

Onderwijs en Handicap Markt op 2 en 3 decem-
ber in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht
voor alle onderwijssectoren, inclusief het speciaal
onderwijs.
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis: één
thematisch opgezette markt over het volgen van regulier
en speciaal onderwijs met een handicap of chronische
ziekte, psychische problemen, verstandelijke beperking,
concentratieproblemen of dyslexie.
H.K.H. Prinses Laurentien, beschermvrouwe van
handicap + studie, brengt op vrijdag 2 december een
bezoek aan de markt en zal deze officieel openen.

Informatie over beide evenementen vindt u op de volgende web-
sites: www.handicap-studie.nl en
www.onderwijsenhandicap.nl
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Nieuw boek met aandacht
voor slechthorendheid en
Ménière

De Consumentenbond heeft het
boek “De beste behandeling”
uitgebracht. Daarin wordt van 
53 aandoeningen, waaronder
slechthorendheid en de ziekte 
van Ménière, de diagnose, therapie
en nazorg beschreven.

Eén hoofdstuk gaat in op de 
ziekte van Ménière. In een ander
hoofdstuk wordt ingegaan op
slechthorendheid. Beide hoofd-
stukken zijn tot stand gekomen 
na advisering door de NVVS.

Verder worden in het uitgebreide
boek vele andere aandoeningen
beschreven, o.a. aan het centrale
zenuwstelsel, hart en vaten, kanker.

Interesse? Klik hier voor meer informa-
tie over “De beste behandeling”. U
kunt het boek bestellen via de webwin-
kel op www.consumentenbond.nl of
telefonisch via 070.445 45 45.

De Start!-krant

De Start!-krant is een landelijke krant voor mensen die moeite hebben met (Nederlands) lezen.
De krant behandelt op een eenvoudige manier het belangrijkste nieuws uit binnen- en buiten-
land. De krant besteedt ook aandacht aan sport, gezondheid, vrije tijd, kunst & cultuur,
natuur & wetenschap.Verder staan in de krant interviews, achtergronden en leuke weetjes.

De Start!-krant is geschikt voor inbur-
geraars en mensen die NT1- en NT2-
onderwijs volgen, ouderen in verzor-
gingstehuizen,
leerlingen met lees- en leerproblemen
in het vmbo en leerlingen van het speci-
aal onderwijs, dyslectici en alle anderen 
die graag op de hoogte blijven van het
nieuws maar die niet makkelijk uit de
voeten kunnen met de reguliere kran-
ten. De Start!-krant wordt ook als
werkmateriaal gebruikt door activitei-
tenbegeleiders, logopedisten en remedial
teachers.

Lesbrief
Elke editie van de Start!-krant wordt 
op verzoek aangevuld met een gratis
digitale lesbrief voor docenten en
begeleiders. In de lesbrief staan tips,
vragen, verwerkingsbladen voor de lezer
en opdrachten. Met de lesbrief kan de
informatie uit de krant zonder veel
voorbereiding concreet en herkenbaar
worden uitgediept met de lezer(s).
De lesbrief is te downloaden op
www.eenvoudigcommuniceren.nl >
Uitgaven > Start!-krant.

VANHORENZEGGEN@AUDCOM.NL

Hoorproblemen door het land

Het Nationaal Fonds Ouderenhulp gaat met de I-NFO PlusBus door het land toeren.
NVVS, Oorakel en de Nationale Hoorstichting hebben speciaal voor de bus een 
voorlichtingsfolder gemaakt.

De nieuwe folder "Hoort u wel goed" is speciaal voor de bus gemaakt.
De folder verwijst naar de Hoortest, Hoorwijzer en naar Oorakel.

De informatiebus moet ouderen en hun mantelzorgers op een laagdrempelige
manier wegwijs maken. De bus is op 1 september begonnen aan een toer van 
3 jaar door het land.Als u wilt u weten waar; kijk dan op: www.infoplusbus.nl.
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Dove kinderen vertellen over dood en rouw

Op vrijdag 7 oktober is er een nieuwe productie van Psydon in première
gegaan: Dove kinderen vertellen over dood en rouw. Eerder was er al een
film op video uitgebracht over echtscheiding.

Met deze nieuwe DVD die de Stichting PsyDon over afscheid nemen van
geliefde, doodgaan en rouw heeft gemaakt, wordt beoogd dove kinderen
beter in het proces van rouwverwerking te kunnen begeleiden. Gebleken is
dat in dit proces veel langs dove en slechthorende kinderen heen gaat, zoals
gesprekken over het ziekteproces, informatieve telefoontjes en verhalen over
ziekenhuisbezoek.Als kinderen hier wel goed in worden geïnformeerd en
worden uitgenodigd over hun ervaringen en emoties te praten, kan veel
emotionele schade worden voorkomen. In de film laten dove kinderen in
gebarentaal zien hoe ze met deze ingrijpende gebeurtenissen in hun leven
zijn omgegaan.

Psydon is een organisatie voor geestelijke hulpverlening, met als taak hulp-
verlening, preventie en dienstverlening aan dove kinderen en volwassenen.

Voor meer informatie en bestelmogelijkheden: www.psydon.nl 

THOM DE GRAAF VOORZITTER 
NATIONALEHOORSTICHTING

Oud-minister Mr.Thom de Graaf is benoemd tot
voorzitter van de Nationale Hoorstichting. In deze
functie volgt hij Jan Kamminga op die vele jaren het
voorzitterschap heeft vervuld.

De heer De Graaf (1957) is onder meer werkzaam
geweest als wetenschappelijk medewerker staatsrecht 
in Nijmegen en als plaatsvervangend directeur Politie
op Binnenlandse Zaken. Hij is sinds 1977 actief lid van
D66, onder meer in het hoofdbestuur en als gemeente-
raadslid in Leiden.Van 1994 tot 2003 maakte hij deel 
uit van de Tweede Kamer, waar hij onder meer 
vice-voorzitter was van de Enquêtecommissie
Opsporingsmethoden (IRT) en fractievoorzitter van
D66 (1997-2003).Van mei 2003 tot maart van dit jaar
was hij vice-premier en minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet
Balkenende II.

Thom de Graaf: 'Nederland telt circa 1,5 miljoen
mensen met een verminderd gehoor. Slechthorendheid
is daarmee een van de meest voorkomende volks-
gezondheidsproblemen.Velen met een verminderd
gehoor maken helaas nog steeds geen gebruik van de
beschikbare hoorhulpmiddelen en het aantal mensen
met blijvende gehoorschade door harde geluiden groeit
dramatisch. De problematiek rondom het gehoor is zeer
ernstig. Communicatie is immers van vitaal belang voor
de samenleving.'

De Nationale Hoorstichting is 'belangenbehartiger van
het horen'. De stichting richt zich op promotie van het
gehoor als vitaal zintuig voor de communicatie, preven-
tie van gehoorver-
lies, bevordering
van de gehoorre-
validatie en stimu-
lering van weten-
schappelijk
gehooronderzoek.
De stichting is met
name bekend door
haar jaarlijkse
Week van het Oor
en haar succesvolle
hoortesten.
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Oorakel opent vestiging in Leeuwarden

Deze zomer heeft Oorakel informatie en advies een nieuwe vestiging gestart
in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Iedereen kan hier elke dinsdag van 9.00
tot 17.00 uur terecht met vragen over slechthorendheid, doofheid en hulp-
middelen.

Informatie en advies
Oorakel is een informatiecentrum met zes vestigingen in Noord- en Midden
Nederland. De vestigingen hebben een hulpmiddelenruimte met alle hulp-
middelen voor slechthorenden en doven. Bezoekers kunnen alles bekijken en
uitproberen, en zo -samen met de adviseur- zelf bepalen wat de beste oplos-
sing is.Alle dienstverlening van Oorakel is gratis.

Leeuwarden
De vestiging in Leeuwarden is gevestigd in Greunshiem aan de Tjotterstraat
16. Er wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties, zoals de FCDS,
audiciens en het audiologisch centrum. Renske Zonneveld, adviseur in
Leeuwarden, beheerst Nederlands met Gebaren (NmG). De vestiging is rol-
stoeltoegankelijk.

Oorakel Leeuwarden
Locatie Greunshiem 
Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden
Tel: 058 - 213 4776, teksttel : 058 - 299 0632
Fax: 058 - 215 9424
E-mail: leeuwarden@oorakel.nl
Internet: www.oorakel.nl

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.



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

28 OKTOBER 2005
SYMPOSIUM “TWINTIG JAAR
COCHLEAIRE IMPLANTATIE IN
NEDERLAND”
Plaats: Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Info : 030-2508360 en
ci.teamutrecht@kmb.azu.nl

29 OKT. T/M 5 NOV.
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, schooldi-
recties (s)bao, leraren, begeleiders (ib/ab),
consulenten leerlingzorg, inspectie,
onderwijsorganisaties/-opleidingen,
ondersteunende instellingen, 'zorg'-func-
tionarissen 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

Dampkring
Toch al dode en tot voor enige tijd waarschijnlijk nog glanzend bijgetinte
opperhuidcellen zijn onderhand al wel afgestoten. Digitale plaatjes,
anekdotes zijn doorgaans de restanten aan zoete herinneringen aan die
weken van onbekommerd genieten. Doorgaans. Aanvankelijk onbedoeld
observeren leerde ook iets anders. Bij aankomende én gevestigde
pubers, jonge mensen, geacht te verkeren in de bloei van hun bestaan.
Opgezadeld met een auditieve beperking helaas.

De zomervakantie stond op punt van uitbarsten, op die vrijdag. Tot de
zoemer haar laatste toon blies. Rap vulde de gang zich met jongelui.
Was er sprake van een heerlijke, spontane uitbundigheid? Nee. Nou ja,
absoluut niet bij iedereen. Veel gezichten lieten anders vermoeden.
Omhelzingen over en weer kwamen eerder overeen met die van een
eeuwig afscheid. Verwachte blijheid neigde eerder naar gedempte
droefheid.

Zes weken en pakweg drie dagen daarop. Een maandag. De dag
waarop de leerplicht zich weer onverbiddelijk laat gelden. Dezelfde
jonge mensen, dezelfde gang. Omarmingen ineens met overgave. Plots
is daar wél uitbundigheid, gezichten stralen, vreugde bij hervonden
vrijheid. Op slechts enkele passen van een rentree in het klaslokaal.
Waar wij, vol- of deeltijders, gezegend danwel getekend door ervaring,
wie weet zuchtend of puffend een nieuw werkjaar tegemoet treden,
daar vinden deze jongelieden zowaar reden tot haast uitgelaten
taferelen. De wereld op zijn kop? Zou je vermoeden bij die aanblik.

Ze zijn zó sterk op elkaar aangewezen. Familiair, intiem haast. Mag je
dat zeggen? Aan een periode van intens gemis kwam een vrolijk eind.
Juist op het moment dat de naargeestige ernst van het bestaan als
leerling zich zo aandient. Mag je zeggen dat er mogelijk sprake is van
verworven, misschien ongewild in de hand gewerkte afhankelijkheid?
Mag je zeggen dat dagelijks heen-en-weer – vaak over grote afstanden -
reizende taxi’s jonge mensen wel eens ervan kunnen  weerhouden een
sociaal netwerk op te bouwen? Moeten die zes weken wel zo leeg?
Moeten die zes wéken wel? 

Het is weer herfst.

WILLEM GEURTS

COLUMN


