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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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Child Development, July/August 2005,
vol. 76, No. 4, 856-868 
Heidi M. Feldman (University of Pittsburgh) en haar col-
lega’s zijn de auteurs van het artikel “Concurrent and
Predictive Validity of Parents Reports of Child Language
at Ages 2 and 3 Years”. Het artikel gaat in op de MacArthur-Bates
Communicative Development Inventories (CDI), een instrument met
behulp waarvan ouders rapporteren over de taalontwikkeling en de
communicatieve ontwikkeling van hun jonge kind. Het instrument
wordt heel veel gebruikt in de diagnostiek bij zeer jonge kinderen.
Het bestaat uit een onderdeel ‘woorden en gesticulaties’, geschikt voor
kinderen tussen de leeftijd van 8 tot 16 maanden en een onderdeel
‘woorden en zinnen’ dat te gebruiken is bij kinderen tussen 16 en 30
maanden. In het tweede onderdeel rapporteren ouders niet alleen over
de lexicale, maar ook over de grammaticale ontwikkeling van hun
kind. De auteurs beschrijven een onderzoek onder 113 ouders van
jonge kinderen waarin de scores op de CDI op de leeftijd van 2 en 3
jaar gecorreleerd zijn met de scores op cognitietesten en taalbegrip-
toetsen toen de kinderen 3 jaar oud waren. Het onderzoek toont aan
dat er sprake is van een redelijke concurrente en predictieve validiteit.
De uitkomsten wijzen ook uit dat redelijke tot goede scores op het
onderdeel woordenschat van CDI op de leeftijd van 2 jaar een norma-
le taalvaardigheid op de leeftijd van 3 jaar voorspellen, al is de match

BUITEN LANDSE TIJDSCHRIFTENNIEUWS

Tijdens het onlangs gehou-
den jubileumsymposium van
de Mgr.Van Overbeekstich-
ting, subsidieverstrekker voor
onderzoek naar gehoor-,
spraak- en taalstoornissen,
zijn de Mgr. Van Overbeekprijzen uitgereikt voor beste dissertatie,
beste scriptie of artikel en beste poster.
De jury koos het proefschrift van Marjolijn van Weerdenburg,“Lan-
guage and literacy development in children with specific language
impairment” als beste ingezonden dissertatie.
De prijs voor het beste artikel ging naar Joost Schilperoort,Vanja de
Groot en Nic van Son voor hun artikel “Non-verbatim captioning
in Dutch television programs:A text linguistic approach”, versche-
nen in het Journal of Deaf Studies and Deaf Education.
Posterprijzen werden uitgereikt voor “T-NGT.Testenbatterij voor
de Nederlandse Gebarentaal” van Daan Hermans en voor “Classifi-
catie van kinderen met pragmatische taalproblemen” van Mieke
Ketelaars.
Tot slot reikte de jury een aanmoedigingsprijs uit aan Ellen
Defesche, zelf ernstig slechthorend, voor haar scriptie “Doof, maar
zeker niet stom…” Hiermee wil de jury onderzoek naar de gevol-
gen van gehoor-, spraak- en taalproblemen door onderzoekers die
zelf deze problemen ervaren, stimuleren.

Leesonderzoek dove kinderen 
Dr. Loes Wauters (Radboud Universiteit Nijmegen), in januari van
dit jaar gepromoveerd op een onderzoek naar leesbegrip bij dove
kinderen en op dit moment als onderzoeker bezig met het bestude-
ren van de effecten van het Twinschool Project aan de school voor
dove kinderen Talent, heeft een stipendium van de Niels Stensen
Stichting gewonnen. Na afloop van het huidige schooljaar vertrekt
Loes voor een jaar naar de Verenigde Staten om op het National
Technical Institute for the Deaf onderzoek te gaan doen naar de dif-
ferenties die doven maken bij het lezen van teksten of bij het kijken
naar gebarentaalfragmenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met prof. Marc Marschark.

Promotie
Drs. Marjolijn van Weerdenburg promoveert op woensdag 11  janu-
ari 2006 om 13.30 uur in de aula van de Radboud Universiteit
Nijmegen op haar proefschrift “Language and literacy development
in children with specific language impairment”. Dit proefschrift
bevat de neerslag van het grootschalige Nederlandse classificatie-
onderzoek naar kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden,
Dit onderzoek is gestimuleerd door de toenmalige VeBoss en veel
van de huidige Simea-scholen hebben geparticipeerd. Promotor is
prof. dr. Ludo Verhoeven, dr. Hans van Balkom is co-promotor.

Harry Knoors
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Woordenschat
In Jeugd in School en Wereld, nr. 2, oktober
2005, staat een interview met Marianne Verhallen.
Zij begeleidt onderwijskansscholen in het aanbie-
den van taal en is co-auteur van het boek ‘Met
woorden in de weer’. Zij vindt onder andere dat
leerkrachten methodes niet tot op de letter moe-
ten volgen, maar juist meer moeten gebruiken als
bronnenboek. Kinderen moeten woorden die in

het onderwijs centraal staan kunnen koppelen aan bestaande kennis-
structuren. Dat gebeurt volgens Verhallen in de huidige taalmethodes
niet of nauwelijks.Woordenschat moet dan ook niet gezien worden als
een los onderdeeltje bij de taalles, als een los vak op het rooster, maar
als de kern van de gecombineerde taal- èn cognitieve ontwikkeling.
In het interview beschrijft Verhallen haar eigen ontwikkeling als onder-
zoeker en wordt ingegaan op de door haar ontwikkelde methodiek.

Vroegtijdige interventie
Sinds dit jaar wordt overal in Nederland de neonatale
gehoorscreening toegepast. In Logopedie en Foniatrie,
nr. 10, oktober 2005 staat een artikel van Ellen Gerrits,
Jan Brokx en Eveline Rozier van het Academisch Zieken-
huis Maastricht over de procedure van die gehoorscree-
ning en de mogelijke effecten van vroege identificatie van
een ernstig gehoorverlies op de taalontwikkeling van een
kind. De vroege start van interventie, begeleiding en

BINNEN LANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Prijzen en promotie
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nomen bij 107 horende leerlingen van een middelbare
school. De kwantitatieve resultaten tonen aan dat er
geen statistisch verschil is tussen de slechthorende en
dove leerlingen enerzijds en de horende controlegroep
anderzijds als het gaat om sociale participatie. Omdat
gedetailleerdere observaties met kwantitatieve technieken meestal niet mogelijk
zijn, is het onderzoek aangevuld met een kwalitatief gedeelte. 12 slechthorende
en dove leerlingen, 6 jongens en 6 meisjes werden geïnterviewd. 2 van de 12
waren doof, 1 leerling had een cochleair implantaat. Uit de interviews blijkt dat
sommige slechthorende en dove leerlingen zichzelf ongemakkelijk voelden in
interacties met horende leeftijdsgenoten. Ook werd een enkele keer sociaal iso-
lement en eenzaamheid gerapporteerd. Echter, er zijn geen indicaties dat gevoe-
lens van sociaal isolement samenhangen met de mate van gehoorverlies. Het
lijkt erop dat veel factoren, waaronder persoonlijkheidskenmerken, in combina-
tie met het gehoorverlies invloed hebben op de sociale participatie. De auteurs
stellen ook vast dat de leerlingen die problemen rapporteren, aangeven dat deze
problemen een wisselend effect op hun leven hebben, maar niet overheersend
van aard zijn.Wat tot slot opvallend was, was dat veel van de geïnterviewde jon-
geren zich zorgen maakten over transities naar een vervolgstudie of naar werk.
Ze bleken onzeker over de implicaties van hun gehoorverlies voor hun functio-
neren in deze nieuwe omgevingen. Sommige jongeren bleken bepaalde
beroepsrichtingen al op voorhand uit te sluiten. Ze bleken bleek weinig inzicht
te hebben in de mogelijkheden om beperkingen op de werkplek te voorkomen.

hebben (specialistische) steun nodig van intern en ambu-
lant begeleiders, remedial teachers en management. Het
onderwijs in de klas is vaak nog niet ingesteld op het
omgaan met een grote diversiteit aan leerlingen. Basis-
ontwikkeling biedt volgens de auteur een manier om
beter om te gaan met de verschillen tussen leerlingen,
waaronder kinderen met een ‘rugzakje’.

Om voor een dergelijk ‘rugzakje’ in aanmerking te komen is onafhankelijke
indicatiestelling nodig. Daarmee worden extra middelen verstrekt om de feitelij-
ke behoefte van leerling aan extra onderwijs en zorg mogelijk te maken. Hoe
doen ze dat in andere landen en hoe kan het beter?
In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr. 10, oktober 2005, staat een ver-
gelijkende internationale literatuurstudie van G.M. van der Aalsvoort en K.J.
Eendhuizen over functionele indicatiestelling. De auteurs zijn nagegaan hoe de
indicatiestelling is geregeld in Scandinavië, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten. Met de literatuurstudie in de hand is vervolgens nagegaan of het proces
van diagnosticeren voor verbeteringen vatbaar is. Om de huidige indicatiestelling
functioneler te maken zou de weg náár indicatie verbeterd
kunnen worden. Een andere methode gaat ervan uit dat indi-
catiecriteria verfijnd kunnen worden door de uitkomsten van
het onderwijsaanbod te onderzoeken op effectiviteit. Een weg
dus ná de indicatiestelling. Op basis van de literatuurstudie zijn
in dat kader vier mogelijke proefstudies ontwikkeld. Ze heb-
ben tot doel om voor het bestaande Nederlandse onderwijssys-
teem uitspraken te kunnen doen over effecten van speciale
onderwijszorg bij leerlingen met een onderwijsbeperking.

Frans M
ollee,lid van de redactie

niet perfect. Enkele 3-jarige kinderen blijken tekort te
schieten in hun taalvaardigheid, terwijl ze volgens hun
ouders een normale woordenschatontwikkeling hadden op
de leeftijd van 2 jaar. Het komt overigens vaker voor dat
kinderen met lage woordenschatscores op de leeftijd van 2
jaar uiteindelijk een jaar later op taaltesten een normale
taalvaardigheid hebben.

Deafness & Educational International,
Vol. 7, No. 3, 2005
“The Social Participation and Career Decision-making of
Hard-of-hearing Adolescents in Regular Classes” is de titel
van het artikel van Renée Punch en Merv Hyde, beiden
verbonden aan de Griffith University in Australië. Het arti-
kel beschrijft een kwantitatief en kwalitatief onderzoek
naar de sociale participatie van slechthorende en dove ado-
lescenten, die, veelal individuele, een reguliere middelbare
school bezoeken. Ze worden op deze school ondersteund
door ambulante begeleiders. Een vragenlijst over sociale
eenzaamheid werd gestuurd naar 126 slechthorende en
dove leerlingen op 110 verschillende middelbare scholen.
65 Vragenlijsten werden correct ingevuld geretourneerd,
een respons rate van 51.6%. De vragenlijst werd ook afge-

betrokkenheid van de ouders blijkt een positieve bijdrage
te leveren aan de taalvaardigheid van slechthorende en dove
kinderen. Dat is ook uit internationaal onderzoek gebleken.
In het artikel een overzicht van de gehoorscreening in
Nederland en een beschrijving van het effect van neonatale
gehoorscreening op de taalontwikkeling.Vervolgens wordt
er aandacht besteed aan de belangrijke rol van gezinsbege-
leiding en logopedist in het kader van vroege interventie.
Logopedische begeleiding van de communicatie, gesproken
taal en gebarentaal en het auditief functioneren is van cru-
ciaal belang voor de ontwikkeling van het kind.

Indicatiestelling en Rugzakjes
In augustus 2003 is de Wet op de Expertise Centra inge-
gaan. Kinderen met een handicap kunnen via leerlingge-
bonden financiering op een reguliere basisschool blijven of
komen. Marije Hemmer vraagt zich af hoe onderbouwleer-
krachten over deze nieuwe regeling denken. In De Wereld
van het Jonge Kind, nr. 1, september 2005 onderzoekt ze
of Basisontwikkeling een oplossing kan bieden voor proble-
men. Basisontwikkeling biedt in haar opinie veel aankno-
pingspunten om kinderen met een handicap verder te hel-
pen in hun ontwikkeling. Het spel, de zone van de naaste
ontwikkeling en handelingsgericht observeren dragen daar-
aan bij. Een leerkracht op een reguliere school is echter
geen volleerd leerkracht speciaal onderwijs. Leerkrachten

H
arry K

noors,lid van de redactie



VHZ DECEMBER 20056

VHZNIEUWS

De Nederlandse Stichting voor het Dove en
Slechthorende Kind (NSDSK) ontving in
2004 de Nationale Revalidatie Prijs.
Het aan deze prijs verbonden geldbedrag zal
de NSDSK aanwenden voor een exploratief
onderzoek waarin ze nagaat ‘hoe het
momenteel staat’ met de kinderen die ooit in
zorg waren bij de Stichting Gezinsbegelei-
ding Amsterdam (SGA) van de NSDSK. De

SGA is een van de zeven centra die kinderen
met ernstige auditieve beperkingen en hun
ouders begeleiden.Tot de leeftijd van 3-4
jaar zijn deze kinderen en hun ouders inten-
sief in zorg bij de gezinsbegeleidingscentra
waarna ze doorverwezen worden naar speci-
aal of regulier onderwijs.
In het onderzoek staat de vraag centraal ’hoe
het nu gaat met de kinderen die ooit in zorg
waren bij de NSDSK’. Naast het welbevin-
den van deze groep kinderen worden ook
zaken als schoolloopbaan en het schoolfunc-
tioneren in kaart gebracht.Tevens zullen de
modus van communicatie en het sociaal net-
werk betrokken worden in het onderzoek.
Een ander centraal thema in het onderzoek
is de vraag hoe de transitie van zorg naar
onderwijs verlopen is en welke knelpunten
de ouders hierbij hebben ervaren.
Onderzoeksgegevens worden verzameld aan
de hand van een schriftelijke enquête onder

ouders van kinderen die ooit in zorg waren
bij de SGA. Indien kinderen 12 jaar of ouder
zijn, zullen, niet alleen de ouders, maar ook
zijzelf bevraagd worden.
Circa 80-100 ouders van kinderen met ern-
stige auditieve beperkingen in de leeftijd van
4-15 jaar die in zorg zijn geweest bij de
SGA, worden benaderd voor deelname aan
het onderzoek. Bij een klein aantal respon-
denten zal aanvullende informatie worden
verzameld aan de hand van een interview.
De resultaten worden zo mogelijk gebruikt
om het (zorg)traject te verbeteren.

Nadere informatie:
drs.Vanessa Lo-A-Njoe, onderzoeker
NSDSK: vlo-a-njoe@nsdsk.nl 
V. Lo-A-Njoe, GWG Spaai, Stichting
Onderzoek en Ontwikkeling, NSDSK
J. Meijs, Stichting Gezinsbegeleiding
Amsterdam, NSDSK

Een taalbrug tussen de scholen
Een massale voorgevel met vooral veel glas.
Daarachter veel kleine ruimten, ook met veel
glas en ruimtelijke openingen en afscheidin-
gen.Vorig jaar stonden hier nog drie aparte
scholen voor kinderen met spraaktaal- en
communicatieproblemen: de Beemden, de
Horst en Ekkersbeek. Op vrijdag 7 oktober
jl. is het nieuwe gebouw van de Taalbrug
officieel geopend: de scholen zijn nu letter-
lijk aan elkaar verbonden. Er is een brug
geslagen, een Taalbrug.
De drie scholen hebben niet alleen lokalen
bijgebouwd, maar ook spreek- en werkruim-
ten. Die zijn voor de scholen gezamenlijk,
zodat de samenwerking als vanzelf intensie-
ver en uitgebreider wordt. En dat was ook de
bedoeling: de scholen willen meer en meer
gebruik gaan maken van elkaars kennis en
ervaring om zo de leerlingen in de toekomst
nog meer ‘zorg op maat’ te kunnen bieden.
Bij de entree is een centrale receptie voor de
drie scholen samen. Op de bovenverdieping

van de nieuwbouw is ruimte voor het SSOE
(Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven),
het bestuur van onder andere deze drie
scholen, gevestigd. In het gebouw is nu ook
de Dienst Ambulante Begeleiding van de
scholen ondergebracht. En ook nieuw hier is
de vestiging van het CAP: het Centrale
Aanmeld Punt. Hier komen alle aanmeldin-
gen voor dit soort onderwijs binnen. Een
Regionaal Diagnostisch Team behandelt die
aanmeldingen en zorgt voor nader onder-
zoek, waarna een onafhankelijke indicatie-
commissie uiteindelijk de verwijzing geeft
voor deze of eventueel andere scholen.
In de nieuwbouw heeft ook een gezamenlij-
ke mediatheek een plekje gekregen.
Ter gelegenheid van de opening van ‘de
Taalbrug’ was er samen met zorg- en kennis-
centrum Sint Marie een mini-symposium

georganiseerd rondom het thema ‘Een brug
tussen onderwijs en zorg.’

Samenwerking
Jan Cremers is directeur van de Horst en is
heel verguld met de nieuwbouw: ‘We waren
alledrie uit ons jasje gegroeid.We hadden er
los van elkaar voor kunnen kiezen een paar
klassen bij te bouwen. Door deze nieuw-
bouw kregen we er niet zomaar een paar
lokalen bij, maar heel veel andere, extra
zaken. En daardoor ontstaan op de werkvloer
heel veel mogelijkheden voor samenwer-
king. Je ziet nu meer en meer dat de mede-
werkers collegae van de andere scholen
opzoeken. De mensen komen uit hun eigen
hokje.Voor iedereen is dit een geweldige
win-win situatie. Het is geen opgelegde
samenwerking van bovenaf, maar een naar
elkaar toegroeien vanuit de werkvloer.’

Frans Mollee

Follow-up van kinderen/jeugdigen met
ernstige auditieve beperkingen
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Nog maar een paar weken en dan stap-
pen we opnieuw een nieuw jaar in!
Wanneer het een jaar wordt zoals 2005
tot nu toe is geweest, mogen we beslist
niet ontevreden zijn. Dit zesde num-
mer van Van Horen Zeggen markeert
het eerste, geslaagde jaar van samen-
werking in dit tijdschrift tussen Siméa
en de FENAC. Het smaakt naar meer
en dat zal in 2006 ongetwijfeld worden
verzilverd. De besturen van Siméa en
FENAC hebben akkoord gegeven voor
een speciaal nummer in 2006 over
ketenzorg. Dit naar aanleiding van het
eerder verschenen Rapport ‘Willens in
Ketens’, waarin ingegaan wordt op
samenwerking in onze kleine sector;
tussen onderwijs, zorg en diagnostiek.
Samenwerking is een hoofdthema
geweest voor de FENAC in 2005. Zo
heeft u eerder kunnen lezen dat we
samen met het Nederlands Tinnitus
Platform een congres hebben georga-
niseerd. Dat dit een succes bleek kunt
u lezen in zowel Van Horen Zeggen als
in het zusterblad Horen (NVVS).

Daarnaast werd samengewerkt met de
NVVS en het Tinnitus Platform in de
oprichting van het Tinnitus loket. In
de eerste anderhalve maand waren er al
meer dan 1000 telefoontjes naar dit
loket geregistreerd! Met de NVVS
wordt momenteel eveneens samenge-
werkt als het gaat om hoorproblemen
bij ouderen, een project waarvan de
omvang nog niet is te overzien. En
voor november 2006 staat er een con-
gres met de NVVS op de rol rondom
het thema gehoor en werk.
Samenwerken doen we niet alleen met
organisaties rondom de FENAC, maar
ook binnen de FENAC werken de
leden samen. Dit heeft dit jaar voor een
aantal belangrijke mijlpalen gezorgd.
Zo zijn in oktober definitief door de
leden de kwaliteitscriteria voor audio-
logische centra, aangesloten bij de
FENAC, vastgelegd. Dat is niet niks!
Dit betekent namelijk dat de audiolo-
gische centra ingaande 2008 langs de
‘FENAC lat’ worden gelegd.“Aange-
sloten bij de FENAC” betekent vanaf

dat moment dan ook “voldoen aan lan-
delijke kwaliteitscriteria voor een mul-
tidisciplinair audiologisch centrum”.
In de afgelopen ledenvergadering werd
eveneens het branchekader voor de
komende 5 jaar vastgelegd. Het biedt
voldoende kapstokken om de komen-
de tijd in jaarplannen het beleid van de
FENAC nader uit te werken. Uiteraard
blijven belangrijke thema’s de komen-
de jaren hoog op de agenda staan. De
nieuwe bekostiging van audiologische
producten, waarvan de invoering
opnieuw een jaar is uitgesteld; de
doorontwikkeling van gezamenlijk
kwaliteitssbeleid; de samenwerking met
andere organisaties op tal van onder-
werpen.We gaan met open vizier het
nieuwe jaar in en verwachten veel van
samenwerking binnen en buiten de
FENAC.Van Horen Zeggen feliciteren
we met het eerste jaar waarin de
samenwerking tussen Siméa en
FENAC tot uiting is gekomen in een
professioneel blad voor de gehele audi-
tief communicatieve sector! We nodi-
gen iedereen werkzaam in de sector
uit om ook in ‘ons blad’ de ‘sectorsa-
menwerking’ in beeld te brengen! 

Van het bestuur FENAC

Van de voorzitter
Nog niet zo lang geleden had ik een
telefoongesprek met de directeur van
een van onze organisatieleden.Tijdens
het gesprek gaf de collega te kennen
weinig te merken van Siméa.Verbaasd
vroeg ik haar, wat ik mij daarbij dan
wel moest voorstellen. Siméa is
immers een vereniging en het belang-
rijkste kenmerk van een vereniging is
toch wel dat je in gezamenlijkheid
een doel nastreeft! Een vereniging
ben je met elkaar.
In een gesprek dat ik met onze vak-
groep psychologen/orthopedagogen
had, bleek mij eens te meer dat wij
elkaar hard nodig hebben. Op de bres
voor goede diagnostiek en begelei-
ding willen deze leden support van
het bestuur van Siméa.Anderzijds wil
het bestuur gevoed worden met
ideeën en suggesties voor de beleids-
voorbereiding. Het gevleugelde woord
is dan communicatie! Hoe bereik je
elkaar. Het is dan toch opvallend, dat

in deze 21ste eeuw met alle moderne
technologie, de ander niet altijd snel
gevonden wordt. Jammer, want wij
hebben elkaar echt nodig. Ik wil hier-
bij in ieder geval vanuit Siméa aange-
ven, dat wij altijd open staan voor
opmerkingen, suggesties en opinies:
info@simea.nl en 030-2769902 zijn
beide kanalen die ieder daarvoor kan
gebruiken. En leden kunnen via het
inloggen op de website van Siméa
(www.simea.nl) op de hoogte blijven
van de Siméa activiteiten.
Bij het verschijnen van deze VHZ is
de eindstreep van 2005 in zicht. De
feestdagen lonken en wij mogen even
afstand nemen van het primaire pro-
ces. Even reflecteren en nadenken
over de toekomst. Het lijkt wel of er
een recordaantal wijzigingen op 1
januari a.s. worden doorgevoerd.Wat
moet ik met mijn ziektekostenverze-
kering, ga ik voor de levenslooprege-
ling, wil ik de herijking van het

onderwijszorgstelsel positief tegemoet
treden? Gelukkig, het is geen ja of
nee, er blijven grijstinten in mijn
meningsvorming.Alleen in de prak-
tijk gaat het soms ruw om ja of nee.
In de realisatie van de doelstellingen
van Siméa mogen die nuances geluk-
kig nog steeds tegen het licht worden
gehouden. In het belang van leerlin-
gen die ook na 2010 nog steeds recht
hebben op goed onderwijs en voor-
treffelijke zorg gelet op hun auditieve
en/of communicatieve problematiek.
2006 mag wat mij betreft het jaar
worden waarop de branche echt geza-
menlijk de handen ineen slaat. Markt-
werking of niet. Ik wens u namens
mijn medebestuursleden een geïnspi-
reerd 2006 toe.

Theo W.J. van Munnen
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Op vrijdag 14 oktober meldden zich zo’n tweehonderd
belangstellenden in Lunteren voor het congres ‘Tinnitus,
professioneel bekeken’. De organisatie lag bij het
Nederlands Tinnitus Platform (NTP) en de Federatie van
Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). Op het
programma stond een aantal lezingen, die aan elkaar
gepraat werden door de dagvoorzitter, Martin Stollman,
audioloog bij het audiologisch centrum Venlo. 
Van Horen Zeggen was deze dag te gast op het congres
en vroeg deelnemers naar hun ervaringen.

Tinnitus komt heel veel voor en is een onderschat
probleem”, zo stelt Martin Stollman vast. Op de
vraag naar de bedoeling van dit congres ant-

woordt hij:“Het congres is bedoeld om alle mensen die
klinisch werken met patiënten met tinnitusklachten bij te
praten over ontwikkelingen, maar ook om weer extra aan-
dacht te vragen voor Tinnitus. En natuurlijk is de opening
van het Tinnitusloket ook belangrijk vandaag”.

Tinnitusloket
De klachten waar Tinnituspatiënten mee te kampen

hebben vragen om meer aandacht.
Hans Zahn, de nieuwe voorzitter van de Commissie

Tinnitus en Hyperacusis van de NVVS en heel nauw
betrokken bij de voorbereiding van dit congres, vertelt in
dit verband het volgende:“Het is een groot probleem dat
veel tinnituspatiënten met zware klachten in de reguliere
gezondheidszorg vastlopen. Ze krijgen te weinig informa-
tie van huisartsen, van KNO-artsen die te makkelijk reage-
ren; zo van ‘Hé, je moet er maar mee leren leven’ en wei-
nig invoelend zijn. Daar is nog zoveel te winnen.” Om de
hulpverlening te verbeteren zijn de krachten verenigd: de
FENAC, het Tinnitusplatform (een landelijk overleg van
audiologen, psychologen, KNO-artsen, maatschappelijk
werkers en andere hulpverleners die zich inzetten voor de
zorg aan tinnituspatiënten) plus de NVVS zijn aan de slag

REPORTAGE

Meer aandacht voor
Tinnitusproblemen noodzakelijk

Er is sprake van tinnitus als iemand een geluidsgewaarwor-

ding heeft zonder dat er een externe bron aan te wijzen is.

Men hoort geluiden die er niet zijn. Zo’n geluid kan in alle

mogelijke vormen voorkomen: ruisen, geluid als van de zee,

fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of

afwisselend, hard of zacht. Een deel van deze mensen onder-

vindt hiervan zoveel hinder, dat een normaal leven verstoord

wordt. Ongeveer een miljoen Nederlanders zijn bekend met

de verschijnselen van tinnitus.Tien procent daarvan

heeft er echt last van. En weer een kwart daarvan,

dus zo’n 25.000 Nederlanders, heeft zo’n last dat er

psychosociale problemen door ontstaan.
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V.l.n.r.: Hans Zahn,

Arjan Bosman en

Martin Stollman.
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gegaan. Daaruit is het Tinnitusloket voortgekomen: een
0900 telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bel-
len.Achter dat telefoonnummer zit een heel vangnet voor
het helpen bij problemen. Het nummer is bereikbaar tus-
sen 9 en 17 uur, maar het streven is een continue dienst-
verlening te realiseren. Hans Zahn:“De bedoeling is dat er
direct een stuk hulpverlening op gang komt. Maar ook
wordt er informatie gegeven. Mensen worden vaak acuut
met Tinnitus geconfronteerd en moeten dan hun weg gaan
zoeken. Dat zoekproces willen we graag versnellen. Niet
alleen voor informatie kan men daar terecht, maar ook
voor lotgenotencontact. Het loket is een prachtig voor-
beeld van hoe deskundigen van verschillende disciplines
met elkaar kunnen samenwerken om de zorg voor de
patiënt zo optimaal mogelijk te laten zijn”.

De directeur van de FENAC, Marco Strik, kon tijdens
het congres aan alle aanwezigen demonstreren dat het
Tinnitusloket werkt. Nadat er op Radio 1 en in enkele
lokale dagbladen aandacht aan was besteed kwamen de
telefoontjes al direct in groten getale binnen. Bij elke mel-
ding wordt er een vast protocol gevolgd; van luisteren tot
informatie geven, van advies tot verwijzing. Er is een regis-
tratiesysteem aan vastgekoppeld, zodat er een beeld zal ont-
staan van hulpvragen, soorten klachten, etc.

Inmiddels zijn er meer dan 1000 gesprekken met het
tinnitusloket geregistreerd.

584 bellers vroegen om hulp, 368 mensen zochten infor-
matie over tinnitus en 34 zochten contact met andere
mensen die tinnitus hebben. Het overgrote deel, bijna 90%,
van de mensen vond het tinnitusloket door de berichtge-
ving in de media.

Congres
Op het congres konden de deelnemers kennis nemen

van diverse inzichten en behandelmethoden in binnen- en
buitenland.“Als we kijken naar de zorg in Nederland is dat
wat achtergebleven, maar ik heb de indruk dat we nu goed
aan het inhalen zijn”, stelt Arjan Bosman vast. Hij is de
drijvende kracht achter het Tinnitusplatform en is audio-
loog bij het Audiologisch Centrum in Nijmegen.“Een
aantal fouten dat in het buitenland gemaakt is, hoeven we
niet na te doen. Het loket is een nieuwe ontwikkeling, ook
internationaal gezien. Het is een echt loket, waar je echte
hulp kunt krijgen”.

Dennis Nandoe is werkzaam als akoepedist en probeert
op deze dag inzicht te krijgen in nieuwe behandelmetho-
den van Tinnitus. In zijn werk komt hij regelmatig
Tinnituspatiënten tegen.“Meestal is die Tinnitus gekop-
peld aan slechthorendheid. Dat is een bekend gegeven.
Maar ik heb vandaag ook iemand aandacht horen vragen
voor goedhorende Tinnituspatiënten. Die kom ik ook

tegen en er werd naar mijn mening te luchtig over heen
gestapt.Voor die mensen is maar een heel beperkt aantal
behandelmogelijkheden beschikbaar.Alleen extra aandacht
en uitleg geven”.

Patrick Brienesse, audioloog van het Audiologisch
Centrum Alkmaar heeft ook klinische ervaring met
Tinnituspatiënten:“In de therapeutische setting moet heel
persoonsgebonden worden bekeken wat de beste oplossing
is. Dat is vaak een aangepast hoortoestel. De verrijking van
de akoestische achtergrond staat bij ons niet zo vooraan.
Dan ga je eigenlijk in zoveel mogelijk lawaai zitten.We
passen het wel toe, maar dan veel meer ingebed in een psy-
chosociale coping strategie. Daarbij is het belangrijk dat de
psycholoog wordt ingezet”.

Op de vraag hoe het met kinderen en Tinnitus zit, je
hoort er nauwelijks iets over; hebben ze die klachten niet?
antwoordt Brienesse:“Ik denk dat ze waarschijnlijk wel
Tinnitus hebben, maar dat de klachten niet als zodanig
door hen worden ervaren. Het komt wel voor, maar is niet
te vergelijken met echt tinnituslijden: dat is ook meer dan
alleen Tinnitus. Daar komen de psychosociale factoren
meer naar voren. Kinderen zullen er waarschijnlijk sneller
en beter aan wennen en mee omgaan”.

Ook Jeroen Taalman, directeur audioloog van het AC
Amersfoort vindt Tinnitus bij kinderen een lastig onder-
werp.“Daar is nog heel weinig over geschreven en ik denk
dat op alle audiologische centra wordt erkend dat er te
weinig van bekend is. Ik heb twee of drie keer een kind
meegemaakt dat klachten had die deden denken aan
Tinnitus; heel jonge kinderen die het hadden over een
‘denkpiep’. Dan denk je toch aan Tinnitus.Als je die kin-
deren dan een half jaar later terugziet is het probleem er
niet meer; althans het kind klaagt er niet meer over.”

Terugkijkend op deze dag kan Taalman alleen maar posi-
tief zijn:“Er waren goede sprekers die goed in staat waren
van enige afstand naar het onderwerp te kijken; met leuke
voorbeelden en relativerend.Toch werd niet uit het oog
verloren dat Tinnitus een groot probleem is waar we met
zijn allen hard aan moeten werken”. VHZ

Frans Mollee

VHZ DECEMBER 2005

Voor korte samenvattingen van de congreslezingen kunt

u terecht bij Bureau Audcom:

030 - 2769902 of info@audcom.nl

Op de website www.tinnitus.nl staat veel informatie

voor patiënten en hulpverleners
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VHZINTERVIEW
Eind september heeft minister Van der Hoeven de notitie Vernieuwing zorgstructuren
funderend onderwijs aan de Kamer aangeboden. De minister van Onderwijs signaleert
verschillende knelpunten in het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 16 jaar en draagt
mogelijke oplossingen aan. In december debatteert de Tweede Kamer er over. Van
Horen Zeggen vroeg Theo van Munnen, voorzitter van Siméa en secretaris van de WEC-
raad, om een reactie.

Er zijn teveel regels. Dat is de rode draad in de notitie
Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs.
Scholen in het regulier en speciaal onderwijs die

initiatieven nemen om de zorg te verbeteren aan leerlingen
die extra aandacht nodig hebben, lopen tegen allerlei knel-
punten aan in de huidige wet- en regelgeving. De minister
constateert dat WSNS (Weer Samen Naar School) en LGF
(Leerlinggebonden Financiering) een hoop hebben opge-
leverd, maar ook dat het effectiever kan. Samengevat signa-
leert ze de volgende knelpunten: de gescheiden en inge-
wikkelde indicatieprocedures voor het verkrijgen van
(extra)zorg; de terughoudendheid van scholen bij het toe-
laten van leerlingen met een beperking en het aantal leer-
lingen dat tussen wal en schip raakt en thuis zit.

Theo van Munnen herkent de knelpunten. Hij onder-
schrijft de analyse van de minister.‘Ik vraag me echter af of
haar oplossingen het gewenste resultaat opleveren. In de

Siméa-voorzitter Theo van Munnen over
plannen van minister Van der Hoeven:
‘Als de landelijke indicatiecriteria

worden afgeschaft zijn de gevolgen groot’
Theo van Munnen:‘Ik vind het goed dat belemmerende wetgeving wegvalt en

er meer mogelijkheden ontstaan voor reguliere en speciale scholen om samen te

werken.’
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praktijk kunnen haar voorstellen grote gevolgen hebben,
maar de situatie kan net zo goed bij het oude blijven. De
verantwoordelijkheid komt bij de schoolbesturen in de
regio te liggen. En het is maar de vraag of die de situatie
altijd willen veranderen.’

Zorgplicht
In de nieuwe plannen krijgen scholen een zorgplicht.

Ouders die hun kinderen aanmelden op een willekeurige
school mogen niet geweigerd worden. Dit betekent niet
dat scholen ieder kind moet aannemen, maar wel dat ze
een passende onderwijsplek moeten zoeken in de regio. De
schoolbesturen in de regio krijgen veel verantwoordelijk-
heid. In de praktijk kan dit betekenen dat een aantal scho-
len in een regio zelf een voorziening oprichten voor bij-
voorbeeld kinderen met een autistische stoornis. Die scho-
len kunnen op die manier aan ouders een goede plek voor
hun autistische kind bieden.

‘Hierin zit hem het positieve effect van de plannen van
de minister,’ vindt Theo van Munnen:‘Haar ideeën maken
het veel makkelijker voor schoolbesturen om creatief naar
oplossingen te zoeken voor leerlingen die specifieke hulp
nodig hebben. Ook samenwerking tussen de verschillende
clusters zal mogelijk zijn.’

Een en ander kan echter gevolgen hebben voor de indi-
catiestelling. In de huidige situatie zijn er landelijke indica-
tiecriteria.Als de plannen van de minister doorgaan, is er
een reële kans dat iedere regio eigen criteria vaststelt. Dit
alles moet in 2010 gerealiseerd zijn.

Van Munnen:‘Als je leerlingen gaat spreiden en regio’s
gaan zelf leerlingen indiceren en voorzieningen in het
leven roepen, is de kans heel groot dat er expertise verloren
gaat. Op het moment dat je het huidige systeem opheft,
moet je ervoor zorgen dat de expertise gehandhaafd blijft.’
Siméa heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de
cluster 2 doelgroepen steeds herkenbaarder worden. De
landelijke criteria hebben hieraan meegewerkt. Daardoor is
het veld steeds beter in staat om de kennis en ervaring in
het speciaal onderwijs onder woorden te brengen en te
behouden.

‘Simea is voorstander van een zorgplicht. Het is van de
zotte dat scholen leerlingen met een rugzak kunnen wei-
geren. Maar de doelgroepen waar wij voor werken zijn
klein en de mogelijkheden voor onderzoek en ontwikke-
ling relatief beperkt. Dit moet veilig gesteld worden’, vindt
de Siméa-voorzitter.

Professionaliseren
Veel reguliere scholen ontbreekt het aan visie op leerlin-

gen die extra zorg nodig hebben, stelt Van Munnen.
‘Professionaliseren van deze medewerkers is dan ook erg
belangrijk.Als dit niet gebeurt, kunnen we de hele discus-
sie wel stop zetten. Ik ben hierover wel ongerust.Vraag is
of de medewerkers van de scholen voldoende deskundig te
maken zijn om die zorg te kunnen leveren. En wat is de rol
van de ouders? Is er voldoende geld om de plannen uit te
voeren en hoe kunnen scholen gestimuleerd worden om
dit te verwezenlijken?’

En wat zijn de gevolgen voor het speciaal onderwijs? De
voorzitter van Siméa is ervan overtuigd dat er altijd scholen
voor speciaal onderwijs blijven bestaan ‘Momenteel zijn de
gevolgen moeilijk in te schatten. De Kamer moet er eerst
nog over debatteren. Er zullen zeker opmerkingen gemaakt
worden over de onrust die hierdoor zal ontstaan. Het
onderwijs heeft de laatste jaren met wel erg veel beleids-
wijzigingen te maken gehad. Bovendien wordt volgend
jaar de lumpsum financiering ingevoerd.’ Op de vraag of
de ambulante begeleiding zal groeien in de nieuwe situatie
haalt Van Munnen weifelend zijn schouders op.‘Ik weet
het niet. De ambulante begeleiding is de laatste jaren sterk
gegroeid.Veel groei zit er volgens mij niet meer in. Ik denk
wel dat er behoefte blijft aan onze expertise en dat er bin-
nen de ambulante begeleiding een verschuiving zal optre-
den. Nu richten wij ons meer op individuele leerlingen. In
een nieuwe situatie zullen we ons meer moeten richten op
het ondersteunen van systemen in het onderwijs.’ Hij licht
toe:‘Het regulier en het speciaal onderwijs zijn nu nog
twee gescheiden systemen met ieder hun eigen wet- en
regelgeving. Hierdoor ontstaan de genoemde knelpunten.
De minister wil daarvan af.Alle scholen worden voor de
wet scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs,
ook de speciale scholen. Dit maakt het stelsel een stuk een-
voudiger, maar onze rol een andere.’

‘Als in het nieuwe systeem het geld het kind blijft vol-
gen, zijn er goede mogelijkheden om onze expertise boven
tafel te houden. Als alle middelen echter aan een regionaal
verband worden gegeven, moeten we met onze kleine sec-
tor heel veel lobbywerk verrichten zodat de juiste hulp aan
de cluster 2 leerling wordt gegeven. Ik ben benieuwd. In
het voorjaar wil de minister het onderwijsveld uitvoerig
over haar plannen informeren en bevragen.’ VHZ

Marjan Bruins en Peter van Veen

De volgende link leidt u naar de ‘Notitie Vernieuwing van

de zorgstructuren in het funderend onderwijs’, waarover in

dit interview gesproken wordt:

www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/39025b.pdf
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Inmiddels is twee jaar ervaring opgedaan met individu-
ele en groepsgewijze PMT. In dit artikel beschrijven we
onze ervaringen.We gaan in op wat PMT in het algemeen
en bij dove kinderen in het bijzonder inhoudt.We
beschrijven aan de hand van praktijkvoorbeelden het pro-
ces van indicatiestelling en behandeling.Tot slot wordt de
inzet van PMT op de Guyotschool voor SO in algemene
zin geëvalueerd.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van dove
kinderen

De sociale en emotionele ontwikkeling van dove kinde-
ren verloopt anders dan die van horende kinderen (Beck
en de Jong, 1990; Meerum Terwogt, e.a. 2002). Dove kin-
deren blijken een groter risico te lopen op sociaal-emotio-
nele ontwikkelingsproblematiek.Van Eldik e.a. (2000)
toonden bijvoorbeeld aan dat twee tot drie maal zo veel
dove jongeren (4 tot 18 jaar oud) problemen ondervindt
op sociaal en emotioneel gebied in vergelijking met horen-
de leeftijdgenoten.Andere onderzoeken geven hetzelfde
beeld (Van Gent, 1999 en 2000).Als verklaringen hiervoor
worden door Rieffe e.a. (2001) gegeven: de effecten van
doofheid op de communicatie, het missen van leerervarin-
gen door niet kunnen luisteren naar wat er in de omgeving

Psychomotorische
therapie

helpt dove kinderen met sociaal-emotionele problemen

Op de Guyotschool voor SO (basisschool voor dove kinderen) werden regelmatig individuele
gedragsproblematiek en problemen in de groepsinteractie gesignaleerd. Deze bleken vaak onvoldoende beïnvloedbaar via
het gebruikelijke systeem van leerling-zorg. Er ontstond behoefte aan specifieke ondersteuning bij deze problematiek. In
overleg met betrokken ouders, het management van de school en de afdeling Ambulante Zorg Noord-/ Midden-Nederland
werd psychomotorische therapie (PMT) ingezet. PMT is een therapievorm waarbij de directe ervaring (‘zien en doen’) als
uitgangspunt genomen wordt. Verwacht werd, dat deze vorm van therapie goed zou aansluiten bij de behoefte van dove
kinderen met sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek.

VHZARTIKELEN
Dove kinderen blijken een groter risico te lopen op sociaal-
emotionele ontwikkelingsproblematiek. Het zoeken was naar
specifieke ondersteuning. De Guyotschool voor SO in Haren
startte twee jaar geleden met Psychomotorische Therapie
(PMT). Bianca Boomsma en Katja Sterkman beschrijven in dit
artikel de werkwijze en resultaten van de PMT.

AANDACHT VOOR DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIK-

KELING VAN DOVE KINDEREN VAN GROOT BELANG

ALS IK HOOR DAN VERGEET IK

ALS IK ZIE DAN ONTHOUD IK

ALS IK DOE DAN BEGRIJP IK

(een oud chinees spreekwoord)



gebeurt (incidenteel leren) en gewoontevorming in reac-
tiepatronen.

Specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwik-
keling van dove kinderen is dan ook van groot belang. Om
problematiek te voorkomen, te verminderen of op te hef-
fen zal een passend aanbod beschikbaar moeten zijn (pre-
ventief of behandelgericht, individueel of groepsgewijs).
Op de Guyotschool voor SO is zoals gezegd gestart met
PMT als behandelmogelijkheid.

Wat is psychomotorische therapie (PMT)?
In de PMT staan lichaamservaring en het handelen in

bewegingssituaties centraal. Het bewegen wordt gezien als
expressiemogelijkheid van gevoelens, gedachten en erva-
ringen. De PMT gaat er van uit dat problemen op psycho-
sociaal of psychiatrisch gebied zichtbaar zijn in het bewe-
gen. De psychomotorisch therapeut (PMT-er) kijkt naar de
belevings- en emotionele aspecten van het bewegen en
hoe iemand daarbij met materiaal en zichzelf omgaat. Er
wordt gekeken naar het hoe en waarom: naar de ‘symboli-
sche’ betekenis van het bewegen. Bijvoorbeeld: durft
iemand te ‘springen’ (wat kan staan voor het (durven) los-
komen van iets of iemand); neemt iemand veel of weinig
ruimte in; staat iemand ‘aan de zijlijn’. In de therapie
creëert de PMT-er bewegingssituaties, waarbinnen cliënten
de mogelijkheid krijgen specifieke ervaringen op te doen.
De betekenisverlening aan die ervaringen is vervolgens van
essentieel belang.

BIANCA BOOMSMA EN KATJA STERKMAN

PMT bij kinderen
In zijn manier van bewegen (het bewegingsgedrag) laat

het kind zien hoe het in relatie staat tot zichzelf en de
omgeving. Emotionele problemen, problemen in de om-
gang met anderen en traumatische ervaringen kunnen in
het bewegingsgedrag van het kind tot uitdrukking komen.
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Peter (8 jaar) rent tijdens een partijtje voetbal druk rond

en heeft eigenlijk alleen oog voor de bal. Zodra hij de bal

heeft onderschept, schopt hij hard richting doel. Peter

reageert niet op de andere kinderen die ‘roepen’ om de

bal. Hij lijkt ze niet eens te zien en hij botst dan ook

regelmatig tegen een ander kind aan. Dan reageert Peter

boos (soms met slaan of schoppen) en gebaart dat hij/zij

beter moet opletten. Peter beweegt druk, impulsief en

ongericht, waarbij hij niet adequaat contact maakt met

andere kinderen.

Karin (10 jaar) kijkt voorzichtig om het hoekje van de

gymzaal, voordat ze binnenkomt. Ze loopt enigszins voor-

over gebogen en kijkt onzeker naar de andere kinderen

die aan het spelen zijn. Karin blijft voortdurend aan de

rand van de zaal staan, het liefst met haar rug tegen de

muur. Ze houdt de andere kinderen nauwlettend in de

gaten.Tijdens een partijtje hockey loopt ze voorzichtig en

onzeker rond en blijft dichtbij haar eigen doel.Als een

ander kind in haar buurt komt stapt ze achteruit. Ze gaat

de confrontatie uit de weg.

Kinderen uiten in hun bewegen wat met woorden vaak
(nog) niet lukt. Het verwoorden van gevoelens en gedach-
ten is vaak te moeilijk of te bedreigend. Omdat kinderen
zich bewegend en spelend ontwikkelen, is dit een natuur-
lijk aangrijpingspunt binnen therapie. Door de omgeving
te structureren en te beïnvloeden kunnen bewegingssitu-
aties gecreëerd worden waarin het kind ervaringen zal
opdoen en waaraan het zich kan ontwikkelen (ervarings-
gericht werken). Door probleemsituaties aan den lijve te
ervaren en ermee te oefenen, leert het kind begrijpen
welke effecten het eigen gedrag heeft en leert het verant-
woording te nemen (oefengericht werken). Het kind kan
de mogelijkheid worden geboden zich te uiten en daarmee
problemen te verwerken (conflictgericht werken).

PMT kan individueel en in een groep(je) aangeboden
worden. PMT is geschikt voor zowel jonge als oudere kin-
deren en kan bij verschillende vormen van sociaal-emotio-
nele ontwikkelingsproblematiek worden ingezet.

PMT bij dove kinderen
Omdat in PMT de nadruk ligt op lichaamsbeleving,

lichaamswaardering en bewegen, sluit deze therapie direct
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Van probleemsignalering tot verwijzing naar
PMT

Sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek, al of niet
als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, zoals Attention
Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS) of een Post-Traumatische

aan bij het dove kind.Voor hen speelt het lichaam immers
een extra belangrijke rol, doordat zij bijna uitsluitend visu-
eel communiceren (gebarentaal, spraakafzien en lichaam-
staal). Door aan het dove kind terug te geven wat zichtbaar
is aan de uitdrukking op zijn/haar gezicht of door het
gedrag van het kind of een interactie in de groep na te spe-
len en er vervolgens een alternatief naast te zetten, vindt
(h)erkenning plaats en is verandering mogelijk. In en door
het bewegen krijgt het kind ook directe feedback; als het
de bal te hard tegen de muur gooit, is het opvangen moei-
lijk. Door dove kinderen aan te spreken op en in hun
natuurlijke uitingsvorm (bewegen en lichaamstaal), bestaat
de mogelijkheid tot veelvuldig en heel direct positief
bekrachtigen.

Veel dove kinderen blijken de neiging te hebben hun
gevoelens direct om te zetten in bewegingsgedrag, zonder
aan te geven hoe ze zich voelen. Juist in de context van
een concrete aanleiding kunnen gesprekken over gevoe-
lens, motieven en alle andere mentale processen die je niet
direct kunt observeren, veel duidelijk maken (Meerum
Terwogt, e.a. (2002).Wanneer de therapeut het gedrag en
de beleving tijdens spel en bewegingssituaties benoemt,
wordt het dove kind zich bewust van zijn denken, voelen
en handelen. Er kan inzicht en reflectie ontstaan.

In groep 6 (zes enkelvoudig dove kinderen in de leeftijd

van 9 en 10 jaar) is sprake van pestgedrag. Er zijn conflic-

ten onderling en de kinderen hebben problemen met het

aangeven en respecteren van (elkaars) grenzen. De dove

psychologe wordt gevraagd om een aantal gesprekken met

de kinderen te voeren. Deze gesprekken gaan over situ-

aties die niet prettig verliepen en hoe het anders zou kun-

nen. De kinderen kunnen daar goed over praten, maar dit

heeft geen effect op hun gedrag in de praktijk. Besloten

wordt om acht keer sociale vaardigheidstraining op basis

van PMT aan te bieden. De groep  wordt begeleid door

de PMT-er en de dove psychologe. Bij een opdracht waar-

bij de kinderen van plaats mogen wisselen (ieder kind

staat in een hoepel), wordt snel duidelijk dat de kinderen

geen of nauwelijks oogcontact maken. Dit is een voor-

waarde om de opdracht uit te kunnen voeren én voor-

waarde voor contact/communicatie. Dit wordt besproken

met de kinderen, waarna ze er mee kunnen oefenen. Ze

ervaren dat de opdracht na het maken van oogcontact

beter verloopt. Bij een meer confronterende opdracht erva-

ren de kinderen duidelijk wat het betekent om gepest te

worden: één van de kinderen staat binnen de kring en pro-

beert de bal af te pakken die de kringleden naar elkaar toe

spelen.Alle kinderen komen aan de beurt voor de positie

binnen de kring (dus zowel de pester(s), als de kinderen

die gepest worden) en ervaren aan den lijve hoe het is om

in je eentje ‘tegen’ de hele groep te moeten spelen. De

kinderen worden bevraagd op hun gevoelens hierover (al

tijdens het spelen) en het vragen van een ‘helper’ wordt

geoefend. Ze ervaren in het spel dat het samen gemakkelij-

ker gaat. Bij het evalueren met de kinderen wordt de trans-

fer naar andere situaties gemaakt.

DOVE KINDEREN UITEN ZICH VIA

BEWEGEN EN LICHAAMSTAAL 
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StressStoornis (PTSS)), kan op verschillende manieren
zichtbaar worden. Pameijer en van Beukering (1997) geven
de volgende indeling:

Gedragsproblemen – externaliserend gedrag zoals vijan-
dig-agressief gedrag, niet luisteren, ongehoorzaam, opposi-
tioneel opstandig gedrag.

Emotionele problemen - internaliserend gedrag zoals
schuw, stil en teruggetrokken gedrag, passief, angstig, ver-
drietig/somber, negatief zelfbeeld, laag gevoel van compe-
tentie.

Sociale problemen in relatie met opvoeders of andere
kinderen – sociaal onvaardig gedrag, zwak sociaal inzicht,
weinig inlevingsvermogen, problemen in de omgang met
andere kinderen, ruzie maken, sociale angst, sociaal geïso-
leerd.

In de praktijk op de Guyotschool voor SO wordt
sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek van kinde-
ren vaak al op jonge leeftijd gesignaleerd. Uit gesprekken
met ouders hierover blijkt vaak, dat het gedrag meestal ook
thuis herkend wordt. Dit leidt op school in eerste instantie
tot specifiek handelen van de leerkracht, beschreven in een

handelingsplan. Soms vragen ouders ondersteuning bij de
opvoeding van hun kind aan.Wanneer de problematiek van
een kind na verloop van tijd niet voldoende te beïnvloeden
blijkt, kan het zijn dat er intensievere begeleiding en ande-
re kennis en vaardigheden nodig zijn dan van een leer-
kracht en van ouders gevraagd mag worden.Voor de inzet
van PMT in die situaties kan globaal uitgegaan worden van
drie indicatiegebieden (Hammink, 2003):

Problemen in de regulatie van prikkels, die zichtbaar zijn
in het bewegingsgedrag.

Gebrek aan zelfvertrouwen en aan positieve ervaringen
met het eigen lichaam en de omgeving.

Een actuele problematische situatie of vroegere traumati-
sche ervaringen, die in de lichaamshouding en/of spier-
spanning zijn opgeslagen, dan wel waarvan wordt verwacht
dat onderliggende gevoelens, gedachten en ervaringen het
best via het bewegen kunnen worden geuit.

Lijkt PMT een geschikte vorm bij de beschreven pro-
blematiek, dan verzorgt de betrokken gedragskundige in
overleg met ouders een PMT-verwijzing. Daarin staat een
beschrijving van de kernproblematiek en de vraagstelling
voor een PMT-observatie.

GEDRAGSKUNDIGE VERZORGT MET

OUDERS DE PMT-VERWIJZING

Al vanaf de onderbouw komt tijdens de leerlingbespre-

kingen naar voren dat Peter druk is, dat zijn gedrag slecht

te sturen is en dat de kwaliteit van de interactie met

andere kinderen te wensen overlaat. De ervaren ernst

varieert met de leerkracht die hij heeft. Dat maakt het

ook moeilijk om samen met ouders na te gaan of er nu

daadwerkelijk sprake is van een probleem of niet.

Uiteindelijk blijkt uit diagnostiek van de GGZ dat er

sprake is van ADHD-kenmerken (impulsiviteit en onvol-

doende prikkelregulatie) in combinatie met een sterk

bepalende en ontvlambare persoonlijkheidsstructuur. De

GGZ adviseert gedragstherapeutische begeleiding. Die

krijgt vorm door middel van individuele PMT op school.

Karin wordt omschreven als een kwetsbaar meisje. Ze

huilt snel als er iets mis gaat, wil alles graag heel goed

doen, trekt zich veel dingen persoonlijk aan. Ze wordt

regelmatig gepest. Karin heeft moeite met ‘nee’ zeggen,

met voor zichzelf opkomen, met relativeren. Na overleg

met haar ouders wordt gestart met de observatie door de

PMT-er.
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Handelingsplan PMT
Observatiefase

PMT start met een observatiefase. Doel is na te gaan in
hoeverre de beschreven problematiek via PMT te beïn-
vloeden is en te komen tot specifieke doelen.Tijdens de
observaties wordt zowel gekeken naar datgene waar het
kind moeite mee heeft, als naar de mogelijkheden van het
kind.

Wanneer de PMT-er meent dat de beschreven proble-
matiek inderdaad via PMT positief te beïnvloeden is en
het kind bereikbaar en leerbaar is via bewegingssituaties en
lichaamsgerichte opdrachten, geeft zij het advies de behan-
deling te starten. Dit wordt met de ouders en vervolgens
met de leerkracht besproken.

Peter krijgt de opdracht om te doelen op de basket. Hij

krijgt, uit elk van de vijf hoepels die op een verschillende

afstand van de basket liggen, drie pogingen. Daarna

vraagt de therapeut hem één hoepel te kiezen en aan te

geven hoeveel hij er, van de tien pogingen die hij krijgt,

denkt raak te schieten. Peter geeft ‘tien’ als antwoord. Hij

kiest de middelste hoepel en begint enthousiast met de

opdracht.Als hij echter na twee pogingen ook de derde

mist, wordt hij druk in zijn bewegen, gooit hij de bal

steeds harder richting basket en kijkt hij boos. Na tien

pogingen, waarvan er drie raak waren, vervolgt Peter het

doelen op de basket. De therapeut geeft aan dat hij al tien

pogingen gehad heeft, maar Peter zegt dat hij door wil

gaan.Als de therapeut hem vervolgens vraagt hoe hij

vindt dat hij de opdracht gedaan heeft, antwoord hij dat

hij er tien in wilde schieten en hij kijkt er boos bij. Later,

zegt hij dat hij er van baalt dat het niet gelukt is. Hij mag

de opdracht nog een keer doen. Hij geeft opnieuw aan

dat hij tien raak denkt te schieten.Alhoewel Peter er deze

keer opnieuw drie in schiet, stelt hij het aantal tijdens de

volgende poging bij tot acht. De opdracht gaat nog een

tijdje op dezelfde manier verder. Peter is niet in staat om

op basis van de opgedane ervaring het aantal adequaat bij

te stellen. Hij blijft hoge eisen aan zichzelf stellen, waar-

mee hij zichzelf keer op keer frustreert.

De doelen binnen de PMT zullen zijn Peter te helpen

controle te krijgen over de (motorische) impulsiviteit en

zijn teveel aan energie te reguleren. Een ander doel zal

zijn een reëel zelfbeeld na te streven.Tevens zal aandacht

worden besteed aan het ontwikkelen van adequaat spelge-

drag (samenspel), in eerste instantie tussen de therapeut

en Peter.

Karin krijgt de opdracht om de therapeut, door het geven

van aanwijzingen met haar handen, dichterbij te laten

komen. Zij bepaalt daarbij zelf hoe dichtbij ze de thera-

peut wil laten komen. Opvallend is dat wanneer Karin de

therapeut binnen een afstand van ongeveer vijf meter nóg

dichterbij laat komen, ze met haar bovenlichaam achter-

over gaat hangen en een stapje achteruit maakt. Karin laat

de therapeut op een afstand van twee meter tot stilstand

komen. Ze kijkt opzij en heeft een rood hoofd.Als de

therapeut Karin teruggeeft wat zij heeft gezien aan de

lichaamshouding en mimiek van Karin, zegt Karin dat ze

eigenlijk vindt dat de therapeut te dichtbij staat en dat ze

er zenuwachtig van wordt. De therapeut geeft aan dat

Karin haar weer verder weg mag zetten, zo ver dat het

wél prettig voelt voor haar. Karin zet de therapeut op een

afstand van ongeveer vier meter en geeft aan dat ze deze

afstand prettig vindt, omdat zij en de therapeut nu op

ooghoogte van elkaar staan.

Voor Karin zal de PMT tot doel hebben een positieve

lichaams- en zelfbeleving te ontwikkelen, evenals plezier

in bewegen.Andere doelen zullen zijn haar zelfvertrou-

wen te stimuleren, haar een assertievere houding bij te

brengen en dat zij zich (emotioneel) durft te uiten.
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Behandelfase

Het therapeutisch proces komt niet op gang door de
activiteiten op zichzelf, maar door de wijze van aanbieden
door de psychomotorisch therapeut, de betekenis die het
kind geeft aan de aangeboden activiteiten en de interven-
ties van de PMT-er. De interventies kunnen door middel
van het materiaal of de sociale context plaatsvinden. De
PMT-er maakt ondermeer gebruik van gedragstherapeuti-
sche technieken, zoals positief bekrachtigen,“de 5 G’s”
(gebeurtenis, gevoel, gedachte, gedrag, gevolg), stappenplan
(wat – hoe – doen – hoe ging het?) en psychodynamische
technieken (inzicht in en bewustwording van eigen den-
ken, voelen en handelen en internaliseren hiervan).

Evaluatie en transfer:
Na elke tien behandelingen maakt de PMT-er een eva-

luatieverslag met een voorstel voor het vervolg. Dit wordt
door de PMT-er en de gedragskundige besproken met
ouders en vervolgens met de betrokken leerkracht.

Het kan zijn dat de PMT-er aan ouders adviezen geeft
over hoe thuis om te gaan met bepaalde situaties. De trans-
fer van de therapiesituatie naar de groep komt aan bod tij-
dens het gesprek met de leerkracht. De therapie wordt
beëindigd als de beschreven doelen behaald zijn of wan-
neer vastgesteld kan worden dat bereikt is wat maximaal
haalbaar is.

Om Peter te leren controle te krijgen over zijn impulsivi-

teit en hem te leren zijn teveel aan energie te reguleren,

krijgt hij activiteiten aangeboden, waarin het opbouwen

en afbouwen in intensiteit van bewegen van belang is.

Voorbeelden: trampolinespringen en een bal tegen de

muur schoppen. Het voordeel is dat Peter in beide activi-

teit zèlf onmiddellijk feedback krijgt.Als hij te hard in de

trampoline springt, wordt hij als het ware gelanceerd en

heeft hij geen controle over het springen. Hetzelfde geldt

voor het schoppen tegen de muur; als hij de bal te hard

schopt kan hij hem de volgende keer niet in één keer

opnieuw tegen de muur schoppen. De eerste opdracht bij

het trampolinespringen is om rustig te beginnen en ver-

volgens steeds iets hoger te springen en daarna weer

geleidelijk aan rustiger te springen, totdat hij weer stil-

staat. Later krijgt Peter de opdracht om samen met de

therapeut te springen, waarbij hij dus moet leren af te

stemmen op de ander.

Peter leert werken met een zogenaamde thermometer. Hij

leert gevoelens (in eerste instantie op fysiek niveau) her-

kennen en aan te geven met welke intensiteit hij die

beleeft. Zo staat de waarde nul voor bijvoorbeeld hele-

maal niet moe, niet boos, rustig en de waarde tien staat

voor heel erg moe, woedend, heel druk. Peter maakt een

kaart met daarop de thermometer. Hij schrijft erop dat hij

bij de waarden 1 t/m 4 nog in staat is om te stoppen. Bij

6 of hoger kan hij niet meer zelf stoppen.Als Peter dus

aangeeft dat de thermometer op 5 staat, oefent hij tijdens

de therapie met naar een rustplek gaan. Daar leert hij

zelfstandig tot rust te komen door een paar keer diep te

zuchten. Later kan hij hiermee de transfer maken naar de

klas en in de school, door op het moment dat zijn ther-

mometer op 5 staat, even uit de situatie te stappen (en

bijvoorbeeld naar de gang te gaan).

Bij Karin is vooral de eerste fase van wennen en vertrou-

wen krijgen van belang. Ze heeft de neiging om snel ‘laat

maar’ te zeggen. De therapeut laat haar ervaren dat alles

wat Karin zegt en voelt er mag zijn en nodigt Karin uit

om dat ook aan te geven. Geleidelijk wordt Karin vrijer

en opener. Ze durft meer de confrontatie aan te gaan –

ook in fysiek opzicht. Na een aantal maanden krijgt Karin

een opdracht waarin ze haar grenzen moet aangeven. Ze

moet op doel gaan staan en de ballen die de therapeut

gooit tegenhouden. Ze krijgt daarbij de opdracht om

“stop” te zeggen op het moment dat zij dit nodig vindt.

De eerste keer gooit de therapeut (zonder dit aan te kon-

digen) de ballen steeds sneller achter elkaar, op zo’n

manier dat het voor Karin onmogelijk is de ballen tegen

te houden. Karin krijgt een rood hoofd, begint onzeker te

giechelen, maar zegt niets. De therapeut stopt en vraagt

Karin naar haar ervaringen. Karin geeft aan dat ze de bal-

len niet meer tegen kon houden. De therapeut geeft aan

dat zij de ballen ook wel erg snel achter elkaar aan gooi-

de en vraagt Karin wat zij de volgende keer graag anders

zou willen. Karin stelt voor dat de therapeut de bal pas

mag gooien als zij dat aangeeft.Voordat ze de opdracht

opnieuw doen wordt Karin uitgenodigd om eerder “stop”

te zeggen. De therapeut daagt Karin hierin uit en maakt

(als Karin er aan toe is) de oefensituatie geleidelijk aan

steeds een beetje moeilijker, door bijvoorbeeld tóch te

starten voordat Karin het startsein heeft gegeven, dichtbij

het doel te gaan staan, twee ballen tegelijk te gooien, klei-

ne ballen te gebruiken. Karin leert op deze manier haar

grenzen te herkennen, erkennen en aan te geven. Stap

voor stap oefent Karin hoe ze dit kan doen, zowel in

gebarentaal (wat ze zegt) als in lichaamstaal (hoe ze het

zegt).

PMT RICHT ZICH OP LICHAAMSERVARING EN

HANDELEN IN BEWEGINGSSITUATIES
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Slotbeschouwing

Zowel de kinderen als hun ouders en betrokkenen van
de Guyotschool voor SO zijn positief over de PMT.
Kinderen zeggen het fijn te vinden naar de PMT te gaan
en kunnen adequaat aangeven wat ze geleerd hebben.
Ouders herkennen de problematiek van hun kind, voelen
zich erkend in hun eigen ervaringen (en probleemsituaties)
met hun kind en ervaren dat het gedrag van hun kind
positief verandert. Ouders vinden het prettig dat therapie
op school mogelijk is; de stap naar begeleiding binnen de
GGZ blijkt voor ouders en kinderen vaak heel groot.

Leerkrachten hadden (en hebben) tijd nodig om te wen-
nen aan een dergelijke vorm van therapie binnen de
school. De leerkrachten die inmiddels ervaring hebben
opgedaan met PMT aan één of meerdere kinderen uit hun
groep, vinden dat PMT een belangrijke bijdrage levert aan
de ontwikkeling van het kind/de kinderen.

Met contra-indicaties voor PMT hebben we nog niet te
maken gehad. In alle gevallen was sprake van een voldoen-
de veilige thuissituatie en positieve houding van de ouders
tegenover PMT. Het is, zeker in het geval van complexe
problematiek, wenselijk te investeren in samenwerking met
de GGZ. Zo kan gezamenlijk worden nagegaan welk aan-
bod gewenst en haalbaar is.

Aan het bieden van PMT zijn een aantal voorwaarden
verbonden. De therapeut van dove kinderen moet vaardig
zijn in communiceren via de Nederlandse Gebarentaal,
kennis hebben van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling
van dove kinderen en inzicht in specifieke aspecten van de
Dovencultuur. Een andere voorwaarde is, dat het bieden
van een therapievorm binnen een school ondersteund

Voor Peter is de thermometer (ook thuis) een goed hulp-

middel geweest om zijn zelfcontrole te verbeteren.Wat

betreft de transfer binnen de school en naar de groep

blijft het lange tijd lastig om met prikkelrijke situaties,

zoals op het schoolplein en tijdens de gymles, om te gaan.

Hij heeft dan zelf wel door dat hij drukker wordt, maar

hij is nog niet in staat op tijd uit de situatie te stappen als

dat nodig is. Zowel thuis als op school is Peter beter aan

te spreken op zijn gedrag en zijn boze buien zijn van kor-

tere duur. De ouders van Peter geven aan dat Peter veel

rustiger is vergeleken met een jaar geleden:“In de maan-

den november en december (vanwege Sint Maarten,

Sinterklaas en Kerst) was er anders geen land met hem te

bezeilen. Nu is Peter rustiger en beter aanspreekbaar op

zijn gedrag. Het is thuis gezelliger”.

Karin is in het contact met de therapeut vrijer en opener

geworden en ze durft meer de confrontatie aan te gaan,

ook in fysiek opzicht.Tijdens wedstrijdvormen pakt zij zo

nu en dan de therapeut vast om te voorkomen dat deze

kan scoren. Karin geniet van het spelen en bewegen en

brengt variatie aan in haar activiteitenkeuze. In verschil-

lende opdrachten is lichaamshouding aan bod geweest.

Karin vindt dit spannend, maar ze herkent (en erkent)

gaandeweg steeds meer het belang ervan. Ze is beter in

staat om haar grenzen aan te geven. Moeder geeft aan dat

Karin thuis vaker aangeeft wat zij wel en niet wil. Dat is

even wennen voor moeder, maar zij begrijpt dat dit een

belangrijke ontwikkeling is voor Karin.

VHZ DECEMBER 2005
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Samenvatting

Op de Guyotschool voor SO bestaat de mogelijkheid psy-

chomotorische therapie (PMT) in te zetten bij individuele

gedragsproblematiek en problemen in de groepsinteractie.

De PMT gaat er van uit dat problemen op psychosociaal

of psychiatrisch gebied zichtbaar zijn in het bewegen en

richt zich op de lichaamservaring en het handelen in

bewegingssituaties. Dove kinderen uiten zich primair via

bewegen en lichaamstaal en worden door de PMT direct

aangesproken. Inmiddels is op de Guyotschool voor SO

twee jaar ervaring opgedaan met individuele en groeps-

gewijze PMT bij kinderen met verschillende vormen van

gedragsproblematiek.Aan de hand van praktijkvoorbeel-

den wordt het proces van probleemsignalering, indicatie-

stelling, behandeling en evaluatie besproken. De ervarin-

gen van de kinderen, hun ouders en betrokkenen van de

school zijn positief. PMT blijkt een vorm van therapeuti-

sche begeleiding die heel goed past bij dove kinderen met

sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek.Tot slot

wordt, naast een aantal andere evaluatieve punten, aange-

geven dat PMT breder toepasbaar zou kunnen zijn bin-

nen cluster 2 dan alleen bij dove kinderen.
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Bianca Boomsma is psychomotorisch therapeut, werkzaam bij de afdeling Ambulante Zorg Noord-/Midden-

Nederland van de Effatha Guyot Groep. Daarnaast is zij leerkracht bewegingsonderwijs op de Guyotschool voor SO

in Haren, basisschool voor dove kinderen (B.Boomsma@KEGG.nl).

Katja Sterkman is orthopedagoog op de Guyotschool voor SO in Haren (K.Sterkman@KEGG.nl).

De Guyotschool voor SO is onderdeel van de Koninklijke Effatha Guyot Groep

wordt door de directie en het team van de school. Het is
belangrijk vanuit een gedeelde visie naar het gedrag van
kinderen te kijken en met dat gedrag om te gaan. Niet
alleen voor het adequaat signaleren van probleemgedrag,
maar ook voor een goede transfer naar de school- en klas-
sensituatie.

Naast PMT zijn speltherapie en creatieve therapie (beel-
dend en drama) ook behandelvormen waarbij de directe
ervaring als uitgangspunt genomen wordt en die niet pri-
mair verbaal van aard zijn.Welke therapievorm (en dus
welk middel) het beste past bij een kind wordt bepaald
door leeftijd, interesse en kwaliteiten van het kind en de
aanwezige problematiek. Naar onze ervaring is PMT een
vorm van therapeutische begeleiding die past bij dove kin-
deren van alle leeftijden én bij verschillende vormen van
sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek. Zoals ver-
wacht is bewegen en lichamelijkheid een geschikt aangrij-
pingspunt voor therapie bij dove kinderen.

Onze ervaring geldt auditief beperkte kinderen, maar
geeft aanleiding te veronderstellen dat PMT ook een pas-
sende therapievorm kan zijn voor kinderen met communi-
catieve beperkingen (ESM-en SH-kinderen). PMT doet
immers niet primair een beroep op de verbale vaardighe-
den van een kind.

De positieve ervaringen met PMT op de Guyotschool
voor SO hebben er toe geleid dat de aanvankelijk op tijde-
lijke basis toegekende uren voor PMT structureel worden.
Daarnaast stelt de afdeling Ambulante Zorg Noord-/Mid-
den uren beschikbaar voor het ontwikkelen en aanbieden
van PMT op andere scholen binnen de regio. VHZ

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE
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Miniwoordenboek Nederlandse Gebarentaal

Het nieuwe Prisma miniwoordenboek Nederlandse Gebarentaal is
gericht op horende mensen die graag een begin willen maken met
het leren van Gebarentaal.

Er zijn op dit moment in Nederland 1,5 miljoen mensen met
gehoorproblemen, variërend van slechthorendheid tot totale doof-
heid.Als meer horenden een beetje gebarentaal zouden leren, zou
dat de maatschappelijke integratie en betrokkenheid van doven
aanzienlijk vergroten.

Voor veel doven in Nederland is gebarentaal de moedertaal. Het
Nederlands waarmee horenden opgroeien is voor hen daarom een
tweede taal. Het heeft veel tijd en energie gekost om dat inzicht in
brede kring te laten doordringen. Maar niet zonder succes: de
belangstelling voor gebarentaal is de laatste jaren sterk toegeno-
men.Toch zijn we er nog niet, want in Nederland is gebarentaal
nog steeds niet officieel erkend, ook al wordt daar hard aan
gewerkt. Er bestaan nog hardnekkige misverstanden over gebaren-
taal.Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden wordt
geprobeerd deze uit de weg te ruimen.
Dit woordenboek vormt een bijdrage om in de groeiende behoef-
te aan informatie te voorzien. Het bevat 122 gebaren die thema-
tisch zijn gerangschikt. Het biedt horenden een opstapje om op
een elementaire manier met doven te communiceren. Het spreekt
vanzelf dat voor een intensiever contact veel meer nodig is.
Verder bevat dit boek informatie over een aantal kenmerken van
Nederlandse Gebarentaal.Voor degenen die daarover meer willen
weten of een cursus gebarentaal willen volgen, staan achterin ver-
wijzingen opgenomen.

Prisma Miniwoordenboek
Nederlandse Gebarentaal
Samenstelling: Mathilde de
Geus en Joni Oyserman 
ISBN: 90-274-2303-2
Prijs: E 7,95

Oren en horen

“In brede kring
het inzicht bevor-
deren in de actuele
en toekomstige
ontwikkeling en
toepassing van de
biowetenschappen,
in het bijzonder
met het oog op de
betekenis en gevol-
gen voor mens en
maatschappij.”
Dat is de doelstel-
ling van de onaf-
hankelijke stichting
Bio-Wetenschap-
pen en Maatschappij (BWM). Het voornaamste instrument daar-
voor zijn de cahiers, themaboekjes die steeds één actueel thema
van alle kanten belichten. Er verschijnen vier van zulke cahiers per
jaar. Ze onderscheiden zich van veel populair-wetenschappelijke
uitgaven doordat ze worden geschreven door vooraanstaande
wetenschappers die zich in ons land met het betreffende thema
bezighouden.
Dit pas verschenen dubbelcahier biedt een uitgebreide tocht door
het gehele gehoororgaan: vanaf de oorschelp tot en met de auditie-
ve cortex en zelfs de verbindingen met nog andere hersendelen
komen aan bod. Het is niet alleen een caleidoscoop van hoe het
allemaal werkt en wat de consequenties zijn, maar geeft ook de
nieuwste wetenschappelijke inzichten en snufjes, met hier en daar
een weidse blik in de toekomst.

De volgende hoofdstukken komen in het cahier aan bod:
- Het gehoor van Nederland
- Trillende lucht 
- Akoestiek: de kunst van verstaanbaarheid
- Horen en slecht(er) horen
- Erfelijke slechthorendheid
- Testen en meten van baby tot bejaarde
- Hoortoestellen van toeter tot pinda
- Chirurgische hulp
- Taalgeluid ontcijferen

Met bijdragen van ondermeer J.J. Grote, E.M.H.W. Koenen,
J.A.P.M. de Laat,W.J. Rietveld,W. Soede, J.H.M. Frijns,
Y. Hilhorst-Hofstee, R.J.C.Admiraal, J.A.H. Eekhof,
H. de Ridder-Sluiter, R. van der Wilk,A. van Dijk, R. Bastiaanse.

Dubbelcahier ‘Oren en horen’. Prijs: E 11,- euro incl. verzendkosten.
www.biomaatschappij.nl
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De geheime bunker

“Op een dag vindt Loranne vlak bij
de boerderij van haar ouders een bun-
ker, waarin een dagboek ligt. Ze leest
er in en besluit de dagboekschrijver
(die ondertekent met R.) terug te
schrijven via het dagboek. R. schrijft
haar weer terug en zo krijgt ze steeds
meer te horen over de achtergronden
van R. Die heeft allerlei geheimzin-
nige problemen en loopt na een tijd-
je zelfs weg van huis! 
Hoewel Lorannes beste vriendin
Chantal na een ziekte plotseling slechthorend wordt, belet dit haar
niet om Loranne en R. te helpen. Het boek gaat op ontspannen
wijze in op enkele problemen waar Chantal en haar omgeving
tegenaan lopen nu ze slechthorend geworden is”.

De geheime bunker is een spannend kinderboek voor kinderen
vanaf ongeveer 8 jaar. Het is een spannend avontuur, waarin onder-
werpen als vriendschap en verliefdheid, maar ook meer serieuze
thema’s als slechthorendheid en pesten een plek krijgen….
De auteur is Elsewine Rietveld. Zij werkt als logopedist in het spe-
ciaal basisonderwijs en heeft veel gewerkt met kinderen met
spraak/taal- en hoorproblemen. Het feit dat er nog zo weinig
romans voor kinderen zijn die over slechthorendheid gaan, inspi-
reerde haar tot het schrijven van dit boek.

Elsewine Rietveld: De geheime bunker. Uitgeverij Free Musketeers
ISBN nummer: 90-8539-165-2. Prijs: E 16,95. www.geheimebunker.nl

VANHORENZEGGEN@AUDCOM.NL

Op vrijdag 10 februari 2006 organiseert het Werkverband Am-
sterdamse Psycholinguïsten een symposium met de titel ‘NT2 revi-
sited’.We maken de balans op na ruim 25 jaar onderzoek over en
onderwijs in Nederlands als tweede taal.Wat weten we nu eigenlijk
over grammaticale ontwikkeling, woordenschatopbouw en innova-
tieve toepassingen in het tweede taalonderwijs? En wat betekent dat
voor het onderwijs?
Jan Hulstijn (hoogleraar Tweedetaalverwerving) en Folkert Kuiken
(bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal) bespreken de
belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied tweedetaalverwer-
ving (van het Nederlands).Verder zijn er drie parallelsessies met pre-
sentaties van onderzoek over tweedetaalverwerving in VVE, basison-
derwijs en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie. Bovendien
zijn er digitale en/of interactieve posterpresentaties over nieuwe

ontwikkelingen, materialen en methodes op het gebied van
Nederlands als tweede taal.
Het symposium zal plaatsvinden op 10 februari 2006, in het
gebouw van de Hogeschool INHOLLAND in Diemen (Bergwijk-
dreef 6) en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer én per
auto. Deelname kost E 100,- voor niet-Wapleden; E 75,- voor
WAPleden; E 45,00 voor studenten, op vertoon van hun college-
kaart) en is inclusief lunch en een CD-ROM met (een selectie uit)
de gepresenteerde lezingen en posters.

Aanmelding door overmaking van het juiste bedrag op rekening-
nummer: 4123651 tnv WAP-symposiumcommissie, Pythagorasstraat
125-hs, 1098 GA Amsterdam, ovv Symposium + naam en
(email)adres van de betreffende deelnemer.

Symposium Alle Taal Centraal 2006 

Op dinsdag 21 maart 2006 organiseren
orthopedagogisch centrum Sint Marie en
de gemeenschap van scholen voor (voort-
gezet) speciaal onderwijs De Taalbrug hun
tweejaarlijks symposium over spraaktaal-
problemen, slechthorendheid en autisme.

Dit symposium is interessant voor iedereen die zich beroepsmatig
bezighoudt met kinderen en jongeren met auditieve en communi-
catieve beperkingen, zoals leerkrachten, logopedisten, medewerkers
van audiologische centra en medewerkers in de eerste- en tweede-
lijns gezondheidszorg. Het symposium wordt wederom georgani-
seerd in Conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven.
Hoofddoel van het symposium is om nieuwe kennis en voort-
schrijdend inzicht te delen met vakgenoten in ons werkgebied.
Professor Dorothy Bishop van Oxford University zal als keynote
spreker een lezing verzorgen in het plenaire programma. Dorothy
Bishop doet reeds dertig jaar wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van spraaktaalstoornissen en autisme. Daarnaast is ze actief
op het gebied van testontwikkeling.
De symposiumcommissie is daarnaast bezig een aantrekkelijk pro-
gramma samen te stellen voor de deelnemers. Daarbij zal in de
subsessies ruime gelegenheid worden geboden voor verdieping van
kennis. Een vooraankondiging van het programma zal in december
aan onze relaties worden toegezonden.
Het symposium is toegankelijk voor maximaal 600 personen. De
inschrijving start begin januari 2006.Voor meer informatie kunt u
nu reeds contact opnemen met Hanneke Bastiaans, projectleider
symposium, Sint Marie Eindhoven, telefoon (040) 264 70 04,
e-mail h.bastiaans@sintmarie.nl

WAP-symposium NT2 revisited... 25 jaar ‘Nederlands als tweede taal’: de stand van zaken
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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,
Dhr. D. Hoeben, Dhr. W. Geurts, Dhr. J. van Daal, Mevr. C. Blad,
Mw. C. Constandse-van Dijk 

• 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

Redactielid gevraagd

Heb je werkervaring binnen een audiologisch centrum en schrijf je met
gemak of ben je in staat over leesbaarheid van teksten te oordelen?

De redactie van Van Horen Zeggen is op zoek naar een kandidaat redactie-
lid met deze achtergrond. De werkzaamheden bestaan uit het vergaren van
nieuws, het redigeren van artikelen en het schrijven van berichten of inter-
views. Binnen de redactie worden taken onderling verdeeld.

Interessant?
Meld je als kandidaat of vraag om meer informatie bij Marjan Bruins,
hoofdredacteur, tel. 06-29022726 of e-mail vanhorenzeggen@audcom.nl.

Het redactielid wordt benoemd door de besturen van FENAC en Siméa.

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.
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Siméa congres 2006
20 & 21 april

Samen werken of
samenwerken

Locatie: Congreshotel ‘De Werelt’ te Lunteren

Siméa staat bekend om inhoudelijk sterke congressen. In 2005 werd het programma
nog met een 7,5 gewaardeerd door de congresgangers. Zoals u van ons gewend bent,
worden ook in 2006 ruim 40 minilezingen gehouden over actuele onderwerpen op het
gebied van zorg, onderwijs, diagnostiek en begeleiding van mensen met een communi-
catieve beperking, slechthorenden en doven.

Om u alvast in de gelegenheid te stellen de congresdata in uw agenda te reserveren
doen wij hiermee een vooraankondiging voor ons jaarlijks congres.

Begin 2006 volgt nadere informatie over het definitieve programma.Vanaf dat moment
kunt u zich ook inschrijven voor het congres. Hiervoor kunt u terecht op
www.simea.nl

De Congrescommissie
Inge van Kampen,Annet de Klerk, Esther Kolen,
Gerti Rijpma, Fred Saan,Arie Terpstra & Carla Vernooij

Contactadres: Bureau AudCom
Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Tel.: 030 – 276 99 02
Fax: 030 – 271 28 92
Email: info@simea.nl



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

11 JANUARI 2006
PROMOTIE DRS. MARJOLIJN VAN
WEERDENBURG 
Proefschrift “Language and literacy deve-
lopment in children with specific langu-
age impairment”
Plaats: De aula van de Radboud
Universiteit Nijmegen; om 13.30 uur

10 FEBRUARI 2006
WAP-SYMPOSIUM NT2 REVISITED...
25 jaar ‘Nederlands als tweede taal’: de
stand van zaken
Plaats: Hogeschool INHOLLAND,
Diemen
Info:WAP-symposiumcommissie,
Pythagorasstraat 125-hs,
1098 GA Amsterdam

21 MAART 2006
SYMPOSIUM ALLE TAAL CENTRAAL
2006
Tweejaarlijks symposium over spraaktaal-
problemen, slechthorendheid en autisme.
Plaats: Conferentiecentrum Koningshof in
Veldhoven
Info: Hanneke Bastiaans, Sint Marie
Eindhoven, telefoon (040) 264 70 04, e-
mail h.bastiaans@sintmarie.nl

20-21 APRIL 2006
SAMEN WERKEN OF
SAMENWERKEN
Jaarlijks congres van Siméa
Plaats: Congreshotel de Werelt, Lunteren
Info: www.simea.nl

CARTOON

VHZAGENDA

Bouwval
Als onderwijs niet ‘uw ding’ is, dan biedt deze column u weinig
belangwekkends. Jammer, of, blijf tóch even! Eind september dook een
persbericht op, dat in brede kring klaarblijkelijk onopgemerkt bleef. De
inhoud echter heeft het in zich om vloeren van klas- en vergaderlokalen
te laten bewegen. Tot heden bleef het wonderlijk stil. Geen golf van
verontwaardiging die door ‘speciaal onderwijs’land stoof.

Onze hoogsteigen, door deze of gene zelfs geliefde Minister van OC&W
Van der Hoeven wil het wettelijk onderscheid tussen reguliere en
speciale scholen laten vervallen. De beminnelijke bewindsvrouwe (hier
volgt een citaat) ‘wil het mes zetten in het woud aan regels voor de
huidige speciale scholen’. Bravo Excellentie, U heeft een decennialang
uitgesproken bede aanhoord. U ruimt tenminste alles op wat afleidt van
het primaire proces. De minister wil het speciaal onderwijs afschaffen.
In 2010. Tot dan moeten we ons nog even behelpen…
Op Van der Hoeven’s schouders rust de beslist niet geringe opdracht
het onderwijs in Nederland op een hoger plan te brengen (de
‘handafdruk’ van haar regeerperiode voor het nageslacht is een
afgeleide). Zij laat zich, gelijk het beleidsmakers betaamt, influisteren
door deskundigen. Mensen die absoluut ook of vooral weten hoe een
organisátie er behoort uit te zien. Rijksambtenaren die in deze tijden
van gelijkheid-voor-iedereen handelen conform het adagium ‘vrije keuze
voor eenieder’.

Over een jaartje of vijf kent Nederland één indicatie. Glunderend van de
toebedeelde vrijheid stappen kind en ouders dan dankbaar de school
naar hun dromen binnen. Schuiven op een stoeltje naast hun buurjon-
gen/-meisje. Reguliere scholen  die anno 2010 gedijen als prei in een
vochtrijke vroegzomer, vanwege een hogere bekostiging. Díe plaatjes
passen.

Maar vervolgens, innemend glimlachende minister, wat mogen we ons
voorstellen met passend en kansrijk onderwijs voor – laten we het
gewoon zo noemen – kwetsbare groepen scholieren? Want dát vragen
ze, de leerlingen en ook hun ouders – in het jaar des Heren 2005 tot in
lengte der dagen – zelfs al hoor je ze niet. Bedenk asjeblief Den Haag,
een minister is er maar voor éven, onderwijs krijgt ieder voor het léven.

WILLEM GEURTS

COLUMN


