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INHOUD
4 NIEUWS
Leerlijn ‘Relaties en Seksualiteit’ feestelijk 
in Utrecht gepresenteerd. De leerlijn is 
ontwikkeld in opdracht van Viataal, de 
Koninklijke Auris Groep en de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep.

10 ARTIKEL
Invloed van de vroege gehoorscreening en 
cochleaire implantatie op dove kinderen in 
Vlaanderen. Neonatale gehoorscreening, 
gekoppeld aan vroegtijdige diagnostiek en 
behandeling met daarnaast het grote aantal 
cochleaire implantaties, heeft er in Vlaanderen 
voor gezorgd dat in korte tijd de populatie 
dove kinderen sterk veranderd is. Leo de 
Raeve belicht deze veranderingen, die zich 
naar alle waarschijnlijkheid ook in ons land 
zullen gaan voordoen.

6 REPORTAGE
Op 20 en 21 april hield Siméa 
haar jaarlijkse congres in ‘de 
Werelt’ in Lunteren. Dit jaar 
bezocht Van Horen Zeggen drie 
interessante workshops en laat 
in de reportage bezoekers aan 
het woord.
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8 INTERVIEW
Jet Isarin deed onderzoek 
naar wat dove of 
slechthorende jongeren 
denken en ervaren. Zij zocht 
de jongeren op en trof hen 
aan op hun meest populaire 
medium: MSN. Van Horen 
Zeggen bezocht voor een 
interview onderzoeker Isarin 
op haar bekende terrein, 
MSN. 
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Met de zomer in het vooruitzicht valt een extra dik nummer VHZ bij u 
op de deurmat. In het midden van deze uitgave treft u een uitneembaar 
themakatern aan. Een dergelijk katern wil de redactie in het vervolg ieder 
jaar produceren. Deze eerste keer is het thema ‘ketensamenwerking’. 
Een managementbegrip, dat de redactie voor alle lezers concreet en 
hanteerbaar wil maken. En uit de publicaties in het katern blijkt het: 
denken in ketens is voor iedereen weggelegd!

Het katern heeft de vorm van een kleine Van Horen Zeggen met dezelfde 
rubrieken in een iets andere volgorde. Zo start het met een inleidend 
artikel van Rob Boerman waarin het hoe en wat van ketensamenwerking 
wordt uitgelegd. In de andere rubrieken beschrijven we enkele 
voorbeelden waarbij via ketensamenwerking het werk is of wordt 
verbeterd.

De besturen van FENAC en Siméa hebben de extra pagina’s voor 
het tijdschrift graag toegekend. Als landelijk de kennis over ketens 
wordt vergroot, groeien de kansen op samenwerking, een belangrijke 
doelstelling van beide organisaties.

De besturen hopen erop dat u het katern uitneemt en in uw 
vakantiebagage meeneemt!

Maar laat ik de reguliere uitgave van VHZ niet vergeten. In dit nummer 
voor ons belangwekkende gegevens vanuit België. Al langer dan bij ons 
worden in Vlaanderen zeer jonge kinderen op hun gehoor gescreend 
en worden baby´s geïmplanteerd met een CI. Dit proces wordt 
wetenschappelijk nauwkeurig gevolgd. De resultaten van het onderzoek 
en de conclusies uit Vlaanderen kunnen voor de Nederlandse situatie 
nieuwe inzichten opleveren.

Verder beveelt de redactie u het interview met en het boek van Jet 
Isarin aan. Zij heeft op een eigentijdse manier contact gezocht met 
slechthorende jongeren. In VHZ leest u wat die via MSN te vertellen 
hebben.

Tot slot een laatste oproep voor die instellingen die in nummer 4 in 
een uitgebreide sociale kaart vermeld willen worden. U kunt contact 
opnemen met bureau AudCom via info@audcom.nl.

Marjan Bruins
hoofdredacteur

TEN GELEIDE

Foto omslag: Marco Strik
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Een bijzondere gebeurtenis in Utrecht 
op 24 mei j.l. Na een betrekkelijk korte 
ontwikkeltijd en met inspanning van veel 
medewerkers werd de nieuwe leerlijn 
relaties en seksualiteit ten doop gehouden.
Bijzonder omdat het een product is 
geworden waaraan door medewerkers 
van alle instituten voor dove kinderen is 
meegewerkt. 
In zijn toespraak memoreerde Henk 
Bakker (Raad van Bestuur Koninklijke 
Effatha Guyot Groep) kort de reeks inci-
denten uit het recente verleden die mede 
aanleiding zijn geweest deze leerlijn zo 
snel mogelijk te laten ontwikkelen. Henk 
Bakker: “Ook internationaal is geble-
ken dat dove en ernstig slechthorende 

kinderen en jongeren veel vaker 
in aanraking komen met seksueel 
misbruik dan anderen. Daarom ook 
dat in mei 2004 hoge prioriteit is 
gegeven aan de ontwikkeling van 
deze leerlijn.” 
Projectleider Annelies van der Eijk 
is trots op de ontwikkelde leerlijn, 
maar heeft ook nog drie wensen: 
“Ik hoop dat de medewerkers die 
de leerlijn willen gebruiken kunnen 

rekenen op de steun van hun directies. 
Ik wens ook dat ze plezier gaan beleven 
aan het geven van de lessen. Dat is heel 
belangrijk. Tenslotte wens ik onze leer-
lingen toe dat ze goed geïnformeerde en 
bewuste leerlingen zullen worden; zeker 
op het kwetsbare terrein van relaties en 
seksualiteit.”

De leerlijn is verdeeld in een pakket voor 
leerlingen van vier tot en met twaalf 
jaar en een pakket voor leerlingen van 
dertien tot en met achttien jaar. Voor het 
materiaal voor leerlingen van de basis-
schoolleeftijd is gebruik gemaakt van het 
boek ‘Relaties en seksualiteit’ van seksuo-
loge Sanderijn van der Doef, die de ont-
wikkelgroep gedurende het proces heeft 
voorzien van haar deskundige adviezen.
Bij de leerlijn hoort een DVD met 
ondertitelde en getolkte interviews, fi lms 
en verhalen. De leerlijn is tot stand geko-
men in samenwerking met het Nationaal 
Instituut voor Gezondheidsbevordering 
en Ziektepreventie (NIGZ) en de 
Rutgers Nisso Groep.

FRANS MOLLEE

NIEUWS
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Onder deze titel is het brancheverslag 
2002-2005 van de FENAC verschenen. In het 
verslag wordt beschreven hoe de branche de 
afgelopen jaren op meerdere fronten tegelijk 
heeft ingespeeld op vakinhoudelijke en maat-
schappelijke ontwikkelingen. “Hiermee geeft 
de FENAC aan wat er de laatste jaren in gang 
is gezet en op welke manier ze zich voorbereidt 
op nieuwe uitdagingen’, aldus voorzitter Drs. 
Lijs-Spek in haar voorwoord. Het verslag is 
opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarbij 
alle aspecten die binnen de FENAC een rol spe-
len aan de orde komen. Zo is er aandacht voor 
de audiologische centra en de manier waarop ze 
werken en wordt er geschreven over de contac-
ten die de FENAC heeft met de vele externe 
relaties. Eén hoofdstuk is helemaal gewijd aan 
de communicatie, waarbij het eind 2004 geac-
cordeerde communicatieplan de richtinggever 
is. Al sinds jaar en dag verzorgt en verspreidt de 
FENAC voorlichtingsmateriaal. Ter illustratie 
hiervan: jaarlijks worden er zo’n 12.000 brochu-
res verspreid.
Ten slotte is er een ruime plaats ingebouwd 
voor de blik op de toekomst. De in het rapport 
beschreven ontwikkelingen hebben de basis 
gevormd voor het branchebeleidsplan 2006-
2010, dat de titel meekreeg ‘AC’s in andere 
tijden’. De FENAC wil ook in de komende 
jaren een sterke branchevereniging. De doelen 
en de actiepunten om die doelen te bereiken 
worden in het verslag toegelicht.  Bijzonder aan 
het verslag is dat er ook plaats is ingeruimd voor 
andere dienst verlenende instanties en patiënten-
organisaties waar de FENAC zijn contacten mee 
heeft. Zo komen ander andere het College voor 
Zorgverzekeringen, de voorzitter van de NVZ 
vereniging van zieken-
huizen en de NVVS 
aan het woord.
Het Brancherapport 
FENAC 2000-2005 
is verkrijgbaar bij 
Bureau Audcom 
in Utrecht; 
030-2769902.

FRANS MOLLEE

Bundeling van 
krachten

Speciale leerlijn over relaties en 
seksualiteit voor dove kinderen 
en jongeren

Projectleider Annelies van der Eijk en bestuurder Henk Bakker van KEGG tonen de nieuwe leerlijn.
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Op 3 en 4 april jl. vond in Amsterdam 
een internationale workshop plaats over 
wetenschappelijk onderzoek naar kinde-
ren met SLI (een specifi eke taalstoornis) in 
een tweetalige situatie. De workshop werd 
fi nancieel mogelijk gemaakt door NWO en 
ACLC (Amsterdam Centre for Language and 
Communication). Jan de Jong van het ACLC 
organiseerde deze workshop.
Onderzoekers uit negen landen namen deel 
aan de workshop. Het is inspirerend om 
te zien dat in al deze landen hard gewerkt 
wordt om meer te weten te komen over dit 
moeilijke onderwerp. 
De eerste dag was theoretisch van aard, de 
tweede dag was er meer aandacht voor de 
praktijk. Een van de deelnemers, die zelf 
als kind haar tweede taal op school leerde, 
kwam met een bijzondere herinnering. Zij 
ervoer het leren van de nieuwe taal niet 
zozeer als een probleem maar wel: ‘interac-
ting with other children, because you have 
to make them forget you were a weirdo who 
doesn’t talk’. Dat riep bij mij de gedachte op 
dat dat wel eens precies zou kunnen zijn wat 
meertalige kinderen, meer nog dan eentalige 

kinderen met een communicatieve handicap, 
zouden kunnen ervaren: je moet zorgen dat 
de anderen kinderen vergeten dat jij dat rare 
kind was dat niet sprak.
Kathryn Kohnert (USA, Minnesota) beveelt 
sterk aan om bij meertalige SLI-kinderen 
diagnostisch onderzoek én begeleiding te 
richten op de taalontwikkeling in álle talen 
die het kind in het dagelijks leven nodig 
heeft. Wat betreft de diagnostiek benadrukte 
zij dat men moet bedenken dat het beeld 
van het aantal talen dat het kind spreekt en 
begrijpt er bij hetzelfde kind op verschil-
lende leeftijden anders kan uit zien, afhan-
kelijk van de thuissituatie van het moment: 
verhuizingen, vakanties in het herkomstland, 
familieleden die tijdelijk in het gezin wonen, 
oudere broers of zussen die naar school gaan, 
moeder die naar taalles gaat, dat alles heeft 
invloed op de taalontwikkeling in de ver-
schillende talen.
Wat betreft de behandeling/begeleiding: het 
is aan te raden om de ouders te bemoedigen 
bij het thuis met het kind spreken van de taal 
die zij het makkelijkste spreken, de ’taal van 
het hart’.

Men kan echter verder gaan door de logo-
pedische behandeling (ook) te richten op de 
thuistaal. 
Hulp van familieleden, tolken of anderen 
(‘paraprofessionals’, noemt zij deze) is hier-
bij noodzakelijk, als de logopedist de taal in 
kwestie niet spreekt. 
Een andere mogelijkheid is om ‘peer-medi-
ated’ behandeling toe te passen. Dit is een 
werkwijze waarbij het kind in een spelsitu-
atie wordt geplaatst met een ander, beter 
sprekend kind, waarbij de spelsituatie zo 
wordt georganiseerd dat er een taalstimule-
rend effect van uit gaat. 
Kortom, Kathryn Kohnert kwam met 
 inspirerende ideeën voor de praktijk, waar-
door het mogelijk wordt om beter in te gaan 
op de bijzondere noden van deze groep 
kinderen. 

MIRJAM BLUMENTHAL, 
KENNISCENTRUM MEER TALIGHEID, KIND EN 
ONTWIKKELING, DEN HAAG

5VHZ JUNI 2006

Wat voor invloed heeft een CI op het leven 
van een dove? Moet je de nieuwste technolo-
gie altijd aanwenden om je kind mee te laten 
doen in de horende wereld? Stuart Blume 
werd met deze vragen geconfronteerd toen 
hij en zijn vrouw een doof kind kregen. Hij 
schreef er een boek over waarin hij zijn twij-
fel en dilemma’s breed uiteen zet. De socio-
loog is geen onbekende op dit terrein. Hij is 
verbonden als hoogleraar wetenschapsdyna-
mica aan de Universiteit van Amsterdam. Daar 
bestudeert hij al jaren de ontwikkelingen in 
de medische wetenschap. 
De laatste jaren is CI gemeengoed gewor-
den. Vooral door horenden wordt het gezien 
als een wondermiddel. Blume staat kritisch 

tegenover wondermiddelen 
en gaat dan ook op zoek naar 
de consequenties van het 
laten plaatsen van een CI. Hij 
ontdekt dat in Zweden dis-
cussies over CI veel rustiger 
verlopen. Een implantaat kan een hulpmid-
del zijn, maar een dove verandert niet in een 
horende. Hoe kan het dat de discussie daar 
veel minder heftig verloopt, vraagt de hoog-
leraar zich af. Hij ontdekt dat doven een veel 
betere positie in de Zweedse samenleving 
hebben dan in veel andere landen. De eigen 
taal en cultuur van doven wordt er geaccep-
teerd. Bovendien hebben ze er de bijbeho-
rende rechten.

In Grenzen aan genezen behandelt Blume 
de ethische kwesties die de toepassing 
van moderne medische technieken met 
zich meebrengen. Het boek is een weer-
gave van zijn worsteling met de vraag 
of hij zijn zoon wil laten opgroeien in 

de dovencultuur en of hij een CI moet laten 
implanteren. Uiteindelijk kiezen hij en zijn 
vrouw ervoor dit niet te doen.

Stuart Blume, Grenzen aan genezen. Over 
wetenschap, technologie en de doof-
heid van een kind, Uitgeverij Bert Bakker, 
ISBN 9035130243, 25 euro

PETER VAN VEEN

Grenzen aan genezen

Internationale Workshop ‘Specifi c Language 
Impairment(SLI) in a bilingual situation’ 
Universiteit van Amsterdam

2044_VHZ3.indd   52044_VHZ3.indd   5 07-06-2006   08:32:5607-06-2006   08:32:56



VHZ JUNI 20066

Op 20 en 21 april hield Siméa haar jaarlijkse congres 
in ‘de Werelt’ in Lunteren. Dit jaar bezocht Van Horen 
Zeggen drie interessante workshops en laat in de 
reportage bezoekers aan het woord.

onderwijsaanbod overeind te houden. Toch moet dat wél!” 
Theo, die als trajectbegeleider ouders ondersteunt bij de 

indicatiestelling, was blij met de rol die ouders in de work-
shop kregen. “Als ik deze ouders hier hoor vertellen hoe 
ze hebben moeten vechten voor een indicatie voor hun 
slechthorende kind wordt het tijd voor een nieuwe lobby; 
niet voor het ESM kind dit keer, maar om het slechtho-
rende kind opnieuw op de kaart te zetten.”

Wees leuk……… of ik zap!
Karin Brouwers is als orthopedagoog verbonden aan 

Sint Marie. De 75 deelnemers die haar workshop bezoch-
ten kregen veel informatie over autisme en puberteit. 
De kern: pubers zitten middenin een veranderingsproces, 
autisten hebben moeite met verandering. Dat er dan 
ernstige problemen kunnen ontstaan ligt voor de hand. 
Karin: “Het gaat om problemen bij het ontwikkelen van de 
eigen identiteit, het volgen van onderwijs, stages en arbeid, 
het invullen van de vrije tijd, het losmaken van de ouders 
en het aangaan van vriendschappen. Ook de ontwikkeling 
van intimiteit en seksualiteit hoort daarbij.” Karin: “Wat ik 
in mijn workshop heb willen benadrukken is dat er met de 
juiste achtergrondkennis veel mogelijk is om pubers met 
autisme te helpen. Het gaat telkens om gedragsverandering 
en tegelijkertijd aanpassing van de omgeving. We moeten 
onze hersens op ‘aan’ zetten, plaatsvervangend vooruit den-
ken en de jongeren betrekken bij de beslissingen”.

André Verstijlen begeleidt voor Auris Dienstverlening 
Rotterdam leerlingen met autisme in het voortgezet 
onderwijs. Hij heeft met grote interesse de workshop 
gevolgd. “Puberteit is een leuke periode om kinderen mee 
te maken: ook bij autisten. Er komen eigenlijk dezelfde 
vragen boven als bij andere pubers. Bij deze workshop ben 
ik op zoek gegaan naar antwoorden waar ik mee verder 
kan. Vaak zijn de antwoorden moeilijk te vinden en vraagt 
de begeleiding door de complexiteit van autisme om maat-
werk. Elke autist is anders en vraagt ook om een eigen 
aanpak.” André zal in zijn werk nog regelmatig teruggrij-
pen op de geschetste problemen én mogelijke oplossingen 
die Karin Brouwers heeft laten zien.

Non-verbale leerstoornis binnen het 
ESM-onderwijs

Het is vrijdagmiddag. De laatste workshops van het con-
gres beginnen. In de Afrikazaal is het druk: Er zijn 75 con-

REPORTAGE

Het slechthorende kind op de kaart gezet.
Annemiek Voor in ’t Holt heeft op de Prof. H. 

Burgerschool voor slechthorende kinderen, het AT5 kin-
derprogramma ´BASTA!´ op bezoek gehad. In dit televi-
sieprogramma kregen de leerlingen van de Burgerschool 
de kans zelf iets te vertellen over hun school en hun han-
dicap. Annemiek wilde de DVD die van het programma 
is gemaakt op het congres tonen. De congrescommissie 
daagde haar uit naar aanleiding van de DVD een workshop 
te verzorgen over de positie van het slechthorende kind. 

Noodzakelijk vond de congrescommissie: slechthorende 
kinderen, in reguliere scholen vaak met een onzichtbare 
handicap, vallen niet op, maar hebben heel specifi eke hulp-
vragen. In cluster 2 scholen vormen ze een kleine groep 
ten opzichte van de kinderen met spraaktaalproblemen 
en soms worden ze in school gekoppeld aan dove kinde-
ren. Maar die hebben niet altijd dezelfde didactiek nodig. 
Annemiek: “Ik maak mij zorgen over het verdwijnen van 
de specifi eke SH-expertise, over de strenge regelgeving 
binnen de WEC. Ook de vergoedingen voor apparatuur 
zijn verminderd. Ik herinner mij Guido Lichtert die op het 
ICED congres in Maastricht aandacht vroeg voor de groep 
kinderen met ‘lichte’ gehoorverliezen. Die kleine verliezen 
kunnen grote gevolgen hebben”. 

Annemiek pleitte in haar workshop voor meer begrip, 
kleine klassen, goede apparatuur en meer informatie bij de 
goedhorenden. Ze werd daarin ondersteund door vier ou-
ders van slechthorende kinderen. Die vertelden over de 
problemen bij de indicatiestelling. Vaak doen de slechtho-
rende kinderen het goed in het regulier onderwijs en lijkt 
er nauwelijks sprake van een onderwijsbeperking. Maar er 
is veel hulp nodig om dat voor elkaar te krijgen en in stand 
te houden: bij de scholen, de ouders en bij de leerling.

Theo Laceulle werkt sinds 1972 in het cluster 2 onder-
wijs. Hij heeft de workshop van Annemiek Voor in ‘t Holt 
met belangstelling gevolgd. “Ik ben ervan overtuigd dat 
slechthorende kinderen een specifi eke aanpak nodig heb-
ben”. Zijn zorg verwoordt hij aldus: “Het wordt ook op mijn 
school steeds moeilijker om aparte groepen voor slechtho-
renden te handhaven. Overal zie je gecombineerde sh-esm 
groepen. Het wordt daardoor lastiger om het specifi eke 

Congres Siméa 
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gresgangers afgekomen op de workshop van Katinka 
Franken. Zij is neuropsycholoog en werkt op Sint Marie. 

Na een historisch overzicht van wetenschappelijk 
onderzoek naar de non-verbale leerstoornis (NLD) komt 
Katinka al snel op het neurologisch perspectief voor het 
beschrijven van NLD. “NLD is een structureel cerebraal-
organische stoornis. Het proces van myelinisatie in de 
hersenen is daarbij bepalend voor de ontwikkeling. Er is bij 
NLD een onbalans tussen de beide hersenhelften ontstaan. 
Op auditief gebied bijvoorbeeld zien we een sterke ont-
wikkeling, op tactiel en visueel terrein zijn er beperkingen. 
De gevolgen van een vertraagd en verstoord rijpingsproces 
zijn zo groot dat deze kinderen ernstige leerproblemen 
kunnen oplopen.”

Katinka besteedt veel aandacht aan de relatie van NLD 
met ESM. “Ondanks het feit dat kinderen met NLD heel 
veel praten, nieuwsgierig zijn, vragen stellen en wijs over-
komen met hun vaak grote woordenschat, zijn er veel 
problemen met taal. Zo zien we verbale ontwikkelingsdys-
praxie ten gevolge van motorische problemen. De sterke 
klankwaarneming kan leiden tot fonetisch spellen, er zijn 
problemen met de morfologische regels en hardnekkige 
spiegelproblemen bij het schrijven. Ze gebruiken veel ‘lege’ 
taal en hebben vaak een zwak taalbegrip. Het duidelijkst 
uit NLD zich als je kijkt naar de pragmatiek. Er doet zich 
bij kinderen met NLD een heel scala aan verschijnselen 
voor: ze spreken ongeremd, monotoon, niet functioneel 
en letterlijk. In de school merk je ook problemen met het 
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leren technisch lezen door de zwakke klank-tekenkoppe-
ling; bij begrijpend lezen valt het zwakke tekstbegrip en 
het moeilijk om kunnen gaan met nieuwe informatie op.”

Katinka pleit daarom ook voor een duidelijke plek voor 
deze kinderen binnen het cluster 2 onderwijs. Het aanbod 
van onderwijs en zorg is daar veel beter toegesneden op 
deze kinderen dan het speciale basisonderwijs waar ze nu 
meestal terechtkomen. De indicatiestelling verhindert ver-
wijzing naar cluster 2 echter veel te vaak. Ze voldoen niet 
aan de strakke criteria. “Als we bij het beschrijven van de 
problemen veel aandacht richten op de lexicaal-seman-
tische problematiek en de pragmatiek én goed aangeven 
waarom dit kind een cluster 2 indicatie nodig heeft, zie ik 
nog veel kansen voor deze groep”, aldus Katinka.

Daar is Simone Sarphati het hartgrondig mee eens. 
Ze werkt voor de Stichting Gewoon Anders in Almere 
en komt ook kinderen met NLD tegen. “Het is moeilijk 
goede informatie over NLD te achterhalen, juist door 
de veelheid van opinies over oorzaken etc. Ik vond deze 
workshop verhelderend. Ik herken verschijnselen die aan 
de orde zijn gekomen in de kinderen die wij in observatie 
nemen. Het is de kunst om met goede differentiaaldiagnos-
tiek een juiste diagnose te kunnen stellen.” Simone zou 
meer over NLD willen weten en was blij met de toezeg-
ging van Katinka Franken haar verhaal als artikel aan te 
bieden aan Van Horen Zeggen.

FRANS MOLLEE

“Samen werken of samenwerken”
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Jet Isarin: “Het belangrijkst is dat
jongeren écht het gevoel hebben dat

 er naar hen wordt geluisterd”

Het onderzoeksvoorstel waarmee Jet Isarin 
intensief aan het werk wilde, werd enthousiast 
ontvangen door de Koninklijke Effatha Guyot 

Groep. Over de aanleiding tot het onderzoek met dove en 
slechthorende jongeren zegt zij: 

“Tijdens mijn lezingen voor ouders en professionals 
uit de wereld van doven en slechthorenden merkte ik dat 
er wel onenigheid bestond over wel of niet CI bij jonge 
kinderen, maar dat iedereen het er over eens leek te zijn 
dat CI kinderen slechthorend werden. Het opmerkelijke 
daarvan was dat over slechthorende kinderen en jongeren 
zélf eigenlijk vrijwel niets bekend was. Er was precies één 
rapport van een wetenschapswinkel en het onderzoek van 
Van Eldik over de geestelijke gezondheid of eigenlijk de 
psychische problemen van dove en slechthorende jongeren. 
Veel literatuur kwam uit Amerika waar integratie van dove 
en slechthorenden in het reguliere onderwijs veel eerder is 
begonnen. En dat stemde niet vrolijk.”

De situatie in Nederland komt volgens Jet Isarin deels 
overeen met die in de VS, deels niet. 

“Wel vergelijkbaar is het voor zover integratie sociaal 
isolement betekent en leerlingen ‘doorgaan voor normaal’: 
Zij proberen dan om niet te laten merken dat ze slecht-
horend zijn en dat ze dingen missen.” 

De poging om op deze manier aansluiting te vinden 
bij de ‘horendenwereld’ bracht Isarin tot de werktitel 
‘Doorgaan voor normaal’. (Als titel voor het boek verkoos 
de uitgever een mildere benaming: ‘Hoor hen’) 

Jet Isarin vervolgt: “Deels gaat de vergelijking met de 
situatie in Nederland niet op omdat de SH-scholen zoals 

wij ze kennen in Amerika niet bestaan. Op onze sh-scho-
len zijn sh-leerlingen inmiddels in de minderheid. De 
meeste klasgenoten hebben taal en spraakproblemen of zijn 
autistisch. In het Primair Speciaal onderwijs worden vaak 
nog wel ondersteunende gebaren gebruikt, maar in het 
VSO vrijwel niet meer.

Moeilijk 
VHZ: “Dat maakt hun positie alleen maar kwetsbaarder, 

is dat wat je bedoelt?”
Jet Isarin: “Ja, uit ‘Doorgaan voor normaal’ blijkt -voor 

de scholen die ik heb onderzocht- dat juist de leerlingen 
in het voortgezet sh/esm onderwijs het moeilijk hebben. 
Moeilijker nog dan de geïntegreerde jongeren. Ze iden-
tifi ceren zich met de horende wereld, vinden dat ze geen 
gebaren nodig hebben en geen soloapparatuur, weten soms 
niet eens dat ze slechthorend zijn. Ze zoeken geen contact 
met lot- en bondgenoten, omdat ze ‘liever niet met gehan-
dicapten’ omgaan. Toch merken ze allemaal dat het in de 
horende wereld vaak ook niet echt lukt.”

Waarom de keuze voor MSN en niet in real life-
interviews? 

“Veel sh jongeren geven aan dat ze via MSN veel mak-
kelijker communiceren. Gehoorverlies valt weg, net als 
verlegenheid. Ook kunnen ze als ze dat willen gewoon 
niet zeggen dat ze sh zijn of juist gericht zoeken naar 
contact met andere sh jongeren. Wel geven ze ook aan 
dat MSN contact, het irl (in real life) contact niet kan ver-
vangen. Sterk van MSN is ook dat je moeilijke vragen, 

Over wat dove of slechthorende jongeren denken en ervaren is vrij weinig bekend. Jet Isarin deed er 
met subsidie van de Effatha Guyot Groep onderzoek naar. Zij zocht de jongeren op en trof hen aan op 
hun meest populaire medium: MSN. Bijzonder aan het onderzoek was dat de onderzochten zelf ook 
als onderzoeker meewerkten. Van Horen Zeggen bezocht voor een interview onderzoeker Isarin op 
haar bekende terrein, MSN. De volgende tekst is een weergave van een MSN-chatsessie. 
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kritische opmerkingen en dergelijke kunt verzachten met 
emoticons.”

Toch is het gebruik van MSN niet louter hosanna. “Er 
zijn natuurlijk ook tekortkomingen”, zegt Isarin daarover, 
“internet alleen is niet genoeg en iemand die op MSN 
heel vlot communiceert kan irl moeilijk te verstaan blijken 
en/of erg onhandig zijn in het contact.” 

“Jongeren uiten zich via MSN makkelijker”
Isarin kwam via drie scholen aan haar ‘medeonder-

zoekers’. Negen leerlingen van het Rotsoord, de Dr. De 
Graafschool en de Guyotschool voor VSO deden mee. Jet 
Isarin bezocht de leerlingen vijf keer op hun school en zat 
vaak achter de pc voor chatsessies. 

“Ze vertelden over hun eigen ervaringen en ze deden 
zelf (alleen of als groepje) een klein onderzoekje. Ze had-
den geen idee waar ze aan begonnen. Sommigen chatten 
heel open over hun ervaringen; anderen waren daarover 
veel terughoudender. Ik denk dat MSN relatief “veilig” 
voelt voor dit soort gesprekken. Als ik op school met de 
leerlingen sprak ging het over hun eigen onderzoekje, op 
MSN ook over hun ervaringen. Het probleem van niet 
verstaan of niet verstaan worden, valt bovendien weg op 
MSN.” 

Enthousiaste medewerking
“Een leerling van de Guyotschool maakte een fi lmpje 

over de twee horende vriendinnetjes die ze had leren 
vingerspellen. Een leerling van die school was erg tegen 
CI (‘computer in je hoofd’) en zij besloot twee mede-
leerlingen met een CI per MSN te interviewen over 
hun ervaringen. Verder maakten de scholieren van de De 
Graafschool een enquête over slechthorend zijn en stuur-
den die op aan de andere VSO’s. Er kwamen 55 ingevulde 
enquêtes terug. De antwoorden zijn in het boek verwerkt.

Leerlingen van het Rotsoord pasten de enquête aan om 
deze op internet te zetten, voor de sh jongeren die niet 
naar speciaal onderwijs gaan en niet naar speciale sh doven-
sites. Helaas is het niet gelukt de enquête online te krijgen. 
Als het goed is gebeurt dat voor de zomer alsnog.

De negen leerlingen hebben op de ontmoetingsdag die 
ik samen met SHJO Zwolle organiseerde hun bevindingen 
gepresenteerd. Op die ontmoetingsdag kwamen 65 dove 
en sh jongeren. Veel van hen kenden elkaar wel van MSN 
of Deafforum maar niet irl.

Over de resultaten tot dusverre zegt Jet Isarin: 
“Het belangrijkst was en is dat jongeren het gevoel heb-

ben dat er eindelijk eens echt naar hen wordt geluisterd en 
dat er concreet iets wordt gedaan met wat ze zeggen.

Geluisterd: er wordt met ze gesproken, ze krijgen te 
lezen wat daarover wordt opgeschreven, ze mogen wijzi-
gen, aanvullen. 

PARTICIPATIEONDERZOEK: ‘HOOR HEN!’

Gedaan: de ontmoetingsdag, die niet van tevoren was 
gepland. Die ontstond omdat jongeren daar behoefte aan 
bleken te hebben. 

Een vervolg krijgt het onderzoek ook in ‘Zo hoort het’ 
(ZHH), een project waarin de ervaringen van kinderen en 
jongeren met een CI centraal staan. Tien dove en slecht-
horende jongeren zijn als medeonderzoekers bij ZHH 
betrokken. 

Contacten lotgenoten
Volgens de onderzoeker is het van groot belang dat dove 

en slechthorende jongeren contacten onderhouden met lot-
genoten. Om dat te bewerkstelligen speelt ook het onder-
wijs een rol, meent Isarin. Ze heeft ook een suggestie: 

“Voor onderwijsgevenden in het speciaal onderwijs zou 
ik zeggen: Doe meer aan bewustwording, wijs de weg naar 
evenementen voor doven en sh, naar internetsites en maak 
gebruik van gebaren en van soloapparatuur. Als de tendens 
doorzet om steeds meer dove en sh leerlingen naar het 
reguliere onderwijs te laten gaan, dan zou ik er voor voelen 
om eens te onderzoeken of er per regio een paar mid-
delbare scholen aangewezen kunnen worden als expertise-
scholen voor deze groep. Met gebarentaal als examenvak 
(ook voor horende leerlingen die dat willen), met schrijf-
tolken, deskundigheid op gebied van solo.” 

Jet Isarin promoveerde als fi losoof op een proefschrift 
over moeders van gehandicapte kinderen. Zij gaf Filosofi e 
aan een Hogeschool. Tegenwoordig is zij onderzoeker 
‘Disability Studies’. Zij zet haar onderzoekproject ‘Zo 
hoort het’ voort tot november 2007. 

WILLEM GEURTS
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Voorgeschiedenis
William House startte in 1973 in Los Angeles met de 

implantatie van een éénkanaalssysteem bij dove volwasse-
nen. Het voorbeeld van House is vrij spoedig gevolgd door 
Chouard in Parijs, Banfai in Keulen, Hochmaier in Wenen, 
Clark in Melbourne, Offeciers en Gerssdorf in België en Van 
Olphen en Van den Broek in Nederland. Wereldwijd waren 
er in 1989 een 600-tal personen met een cochleaire inplant. 
Nu, ruim 13 jaar later, zijn er wereldwijd meer dan 100.000 
personen met een cochleaire inplant, waarvan meer dan de 
helft kinderen. 

Gezien de zeer snelle evolutie binnen cochleaire implan-
tatie, vooral bij kinderen, is het van groot belang om regel-
matig de populatie en de resultaten te evalueren. Dankzij 
de goede samenwerking tussen de Vlaamse begeleidings-

Invloed van de vroege
 gehoorscreening

en cochleaire implantatie op 
dove kinderen in Vlaanderen

Ontwikkelingen als de invoering van neonatale gehoorscreening en cochleaire implantatie hebben zich in Vlaanderen een aantal 
jaren eerder voorgedaan dan in Nederland. Zo was Vlaanderen in 1998 één van de eerste regio’s ter wereld die startte met een 
objectieve gehoorscreening van alle pasgeborenen, terwijl de invoering van deze screening in Nederland pas eind 2005 werd 
afgerond. Neonatale gehoorscreening, gekoppeld aan vroegtijdige diagnostiek en behandeling met daarnaast het grote aantal 
cochleaire implantaties, heeft er in Vlaanderen voor gezorgd dat in korte tijd de populatie dove kinderen sterk veranderd is. Leo 
de Raeve belicht deze veranderingen, die zich naar alle waarschijnlijkheid ook in ons land zullen gaan voordoen.

VHZARTIKELEN

LEO J. I. DE RAEVE 

centra, verenigd in CORA-CI [1], zijn we erin geslaagd om 
reeds twee maal de Vlaamse kinderen met een cochleaire 
inplant in kaart te brengen. 

Populatie anno 1999
In 1999 hebben we, vanuit CORA-CI, een eerste keer 

een inventaris gemaakt van alle Vlaamse dove kinderen, 
jonger dan 18 jaar met een cochleaire inplant. (De Raeve, 
2001).

We konden de gegevens van in totaal 103 kinderen ver-
zamelen, wat vermoedelijk ook alle kinderen in Vlaanderen 
betrof. De gemiddelde leeftijd waarop het gehoorverlies 
bij deze kinderen werd vastgesteld bedroeg 12 maanden. 
Het betrof hier ook de periode waarin het gehoor van de 
kinderen op een subjectieve manier (Ewingtest) gescreend 
werd op de leeftijd van 9 maanden. Gemiddeld werd 

[1]  CORA-CI= is een subwerkgroep van de Commissie voor Ontwikkeling en Research ten aanzien 
van personen met een Auditieve handicap, bestaande uit leden vanuit het Instituut Kasterlinden-
St.Agatha Berchem+RC De Poolster, Koninlijk Orthopedagogisch Centrum-Antwerpen, Koninklijk 
Instituut Spermalie-Brugge, Koninklijk Institutuut+CHS-Woluwe, St.Lievenspoort-Gent, Koninklijk 
Orthopedagogisch Centrum St.Gregorius-Gentbrugge en het Koninklijk Instituut voor Doven en 
Spraakgestoorden-Hasselt.

KINDEREN DIE OP JONGERE LEEFTIJD GEÏMPLANTEERD 

WORDEN, KOMEN TOT EEN BETERE AUDITIEVE 

PERCEPTIE EN SPRAAKONTWIKKELING
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één maand later gestart met (vroeg)begeleiding van ouders 
en kind en met het aanpassen van hoorapparaten (zie 
fi guur 1) Van de doofgeboren kinderen kreeg 25% vervol-
gens een cochleaire inplant en dit voornamelijk tussen de 
leeftijd van 2 en 5 jaar. 

Globaal werd de tendens vastgesteld dat jonger geïmplan-
teerden tot een betere auditieve perceptie en spraakontwik-
keling kwamen, wat een bevestiging was van eerder onder-
zoek door Yoshinago-Itano (2000). Anderzijds bleek ook dat 
vooral bijkomende handicaps zoals een Autisme Spectrum 
Stoornis en mentale retardatie een negatief effect hadden 
op de resultaten na cochleaire inplant. Het is belangrijk om 
hierbij te vermelden dat bij 35% van alle geïmplanteerde 
dove kinderen een bijkomende handicap werd vastgesteld. 
Deze cijfers komen overeen met eerdere onderzoeksresulta-
ten over de totale groep dove kinderen (Guy e.a., 2003).

Figuur 1:Detectie, begeleiding en aanpassing van hoorapparatuur bij Vlaamse, 

geïmplanteerde dove kinderen in 1999 en 2003 en van kinderen uit KIDS-

Hasselt in 2005.

Tevens stelden we vast dat 60% van de geïmplanteerde 
kinderen in de dagelijkse communicatie met hun omge-
ving (ter ondersteuning) gebaren gebruikte. Voor 12% 
bleek zelfs dat Vlaamse Gebarentaal hun primair communi-
catiemiddel was en bleef (zie fi guur 2)

Regulier onderwijs werd gevolgd door slechts 17% van 
de geïmplanteerden.

Figuur 2: Primaire communicatie en onderwijssistuatie van Vlaamse, geïmplan-

teerde dove kinderen in 1999 en 2003 en van kinderen uit KIDS-Hasselt in 

2005

Populatie anno 2003
In 2003 werd bovenvermeld inventarisatieonderzoek 

door CORA-CI overgedaan en konden de gegevens van 
199 kinderen verzameld worden. Alle gegevens werden 
verwerkt door Alaerts en Boon in het kader van hun afstu-
deerscriptie in de richting Logopedie & Audiologie aan de 
Katholieke Universiteit Leuven (Alaerts & Boon , 2004). 
Rekening houdend met het offi ciële aantal implantaties 
in België, hebben we de gegevens van een 25-tal kinderen 
niet kunnen achterhalen. Dit betekent dat op vier jaar tijd 
ruim een verdubbeling van het aantal implantaties had 
plaatsgevonden. Aangezien de vroege gehoorscreening in 
Vlaanderen reeds in 1998-1999 was gestart, konden we 
de vroeggescreende kinderen met een CI (in totaal 25) als 
een aparte groep gedetailleerder bekijken (zie fi guur 1) 
Hun gehoorverlies werd niet alleen veel jonger vastgesteld 
(gemiddeld op leeftijd 1 maand tegenover 12 maanden in 
1999), maar ook de begeleiding startte gemiddeld al op 3 
maanden (13 maanden voorheen) en het eerste hoorappa-
raat werd gemiddeld op 5 maanden aangepast (13 maanden 
voorheen). 

De totale populatie dove kinderen met een cochleaire 
inplant in 2003 laat ons zien dat de meeste implantaties 
gebeuren in de leeftijdsgroep tussen 1 en 2 jaar, wat ruim 
één jaar jonger is dan bij de populatie van 1999. Op com-
municatief vlak stellen we eveneens een verschuiving 
vast: we zien een lichte toename (van 40 naar 48%) van 
het aantal primair oraal functionerende kinderen met een 
cochleaire inplant en een daling (van 12 naar 6%) van het 
aantal kinderen dat primair communiceert in Vlaamse 
Gebarentaal. Het aantal kinderen dat gebaren gebruikt ter 
ondersteuning van het spreken (Totale Communicatie of 
Nederlands met Gebaren) bleef nagenoeg ongewijzigd. 
(van 48 naar 46%). Als we alleen kijken naar de vroeg-
gescreende kinderen uit de populatie 2003, dan zien we 
dat op deze jonge leeftijd meer kinderen (56%) gebaren 
gebruiken ter ondersteuning van de (vroege) communica-
tie en dat er minder (40%) zuiver oraal gecommuniceerd 
wordt (zie fi guur 2) Dit geeft aan dat de manier van com-
municeren bij een aantal kinderen in de loop der jaren 
verandert (van oraal + gebaren naar oraal) en dat gebaren 
in de vroege communicatie van groot belang zijn.

In 2003 volgde van de gehele populatie kinderen met 
een cochleaire inplant 25% regulier onderwijs, wat een stij-
ging is van 8%. Maar als we de 25 vroeggescreende kinde-

VAN ALLE VROEG GESCREENDE DOVE KINDEREN VOLGT 

MEER DAN EEN DERDE REGULIER ONDERWIJS. DIT 

AANTAL ZAL VERDER TOENEMEN.
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ren met een cochleaire inplant nader bekijken, dan zien we 
dat binnen deze groep 33% van de schoolgaande kinderen 
(en in België kan dit vanaf 2;6j.) regulier onderwijs volgt. 
Dit percentage zal gedurende de schoolleeftijd waarschijn-
lijk nog toenemen, al moeten we er ook rekening mee 
houden, dat sommige vroeg geïntegreerde kinderen met 
een cochleaire inplant, na falen in het gewone onderwijs, 
zullen overschakelen naar het speciale onderwijs.

Aanpassingen in de vroegbegeleiding

Kinderaudiometrie
Zoals reeds eerder gemeld, zorgde de vroege 

gehoorscreening ervoor dat de gemiddelde leeftijd voor 
het aanpassen van hoorapparaten daalde van 12 maanden 
naar 5 maanden. (zie fi guur 1).

Het aanpassen van hoorapparaten op deze zeer jonge 
leeftijd is natuurlijk geen eenvoudige zaak en vraagt om 
bijsturing van de kinderaudiometrie. Wij kunnen nu wel 
al beschikken over de resultaten van meer en betere objec-
tieve gehoormetingen (zoals BERA en SSEP), maar deze 

gegevens zijn tot op heden nog steeds onvoldoende om een 
hoorapparaat op af te regelen. Hiervoor hebben we extra 
subjectieve metingen nodig, waarbij het kind zelf aangeeft 
wat het met zijn hoorapparaten waarneemt en wat niet. 

Naast de klassieke toonaudiometrie, wordt in Vlaanderen 
zeer veel gebruik gemaakt van de A§E-test, omdat we op 
die manier informatie kunnen bekomen over het waarne-
men, discrimineren en herkennen van spraakklanken. De 

Auditory Speech Sounds Evaluation (Daemers e.a., 2003) 
is een softwarepakket voor de evaluatie van geïsoleerde 
spraakklanken op detectie-, discriminatie- en identifi -
catieniveau. De test is bruikbaar vanaf een leeftijd van 6 
maanden en de discriminatietests werden genormeerd op 
horende kinderen van 9 tot 14 maanden en de identifi ca-
tietests op een horende populatie van 2 tot 4 jaar.

Kinderdagverblijf
Maar kleine kinderen hebben niet altijd evenveel zin om 

mee te werken aan een gehoormeting. Ouders moeten 
dan ook vaak heen en weer rijden naar het audiologische 
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VROEGE GEHOORSCREENING EN CI
centrum en het duurt op die manier een hele tijd, alvorens 
hoorapparaten of cochleaire inplant goed zijn afgeregeld. 
Bovendien moeten regelmatig nieuwe oorstukjes worden 
gemaakt, omdat de oortjes snel groeien en het oorstukje 
niet meer goed afsluit.

Onder andere om deze redenen hebben wij in het 
Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden 
(KIDS) te Hasselt een kinderdagverblijf opgestart met de 
naam “KIDSJE”. Dit kinderdagverblijf was oorspronkelijk 
toegankelijk voor kinderen vanaf 1 jaar, maar de vroege 
screening en de vroege cochleaire implantaties in België 
(vanaf 5 maanden) hebben de opnameleeftijd verlaagd tot 
6 maanden.

Deze kindercrèche situeert zich naast het audiologisch 
centrum en de audioloog kan dus, in samenwerking met 
de logopediste van de crèche, heel regelmatig het gehoor-
vermogen van het kind (met hoorapparaten of cochleaire 
inplant) meten en eventueel de apparaten bijstellen. Bij 
cochleaire implantaten gebeurt dit in overleg met het CI-
team dat het implantaat afregelt. Wij stellen hierdoor vast 
dat hoorapparaten of cochleaire inplant bij deze groep kin-
deren twee keer zo snel zijn afgeregeld, in vergelijking met 
kinderen die niet naar deze crèche komen.

De baby’s en peuters die naar de kindercrèche komen, 
worden niet alleen audiologisch begeleid, maar krijgen ook 
extra auditieve, communicatieve, cognitieve en motorische 
stimulatie. Dit kan zowel in groep gebeuren als individueel. 

Ouder-kind interactie
Daarnaast hechten wij enorm veel belang aan de vroege 

ouder-kind-interactie, want uit verschillende onderzoeken 
(Marschark, 2001; Lichtert, 2004; Loots, 2005) blijkt dat de 
vroege interactie een grote invloed heeft op tal van ont-
wikkelingsdomeinen zoals de taalontwikkeling, de cogni-
tieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Vermits we nog in de aanpassingsfase van de hoorappara-
tuur zitten en we bovendien op deze jonge leeftijd heel 
moeilijk kunnen voorspellen wat het kind met deze hoor-
apparatuur gaat doen, vinden wij het belangrijk dat ouders 
en begeleidend personeel voldoende gebruik maken van 
visuele communicatiestrategieën, die ook een belangrijke 
rol spelen in gebarentaal. We denken hierbij aan: 
•  het plaatsen van het object waarover je communiceert 

tussen je kind en jezelf, zodat het kind altijd kan zien 
waarover je communiceert;

•  het (aanvankelijk) groter maken van de gebaren of het 
maken van het gebaar op het object zelf;

•  visueel de aandacht trekken van je kind (door aanraken of 
te wuiven met de hand);

•  zorgen dat het kind naar je kijkt alvorens je begint te 
communiceren.

Simultane Communicatie
Daarnaast dienen we er steeds rekening mee te houden 

dat, als ouders kiezen voor hoorapparaten of een cochle-
aire inplant, dit betekent dat zij kiezen voor een auditieve 
input voor hun kind. Wij opteren ervoor om de visuele 
communicatiestrategieën te gebruiken in combinatie met 
een expressieve, gesproken taal en dit is mogelijk via het 
gebruik van Simultane Communicatie (SimCom). We spre-
ken tegen de kinderen, maar maken tegelijkertijd gebruik 
van gebaren en van eigenschappen (zoals ruimte en fl ec-
ties) van de gebarentaal. SimCom is dus geen gebarensy-
steem waar bij elk gesproken woord een gebaar gemaakt 
wordt.

Het is een gulden middenweg, die makkelijk toeganke-
lijk is voor horende ouders en die een basis kan vormen 
zowel voor de gesproken taal als voor de gebarentaal. 
Ouders, kind en omgeving zullen in de loop van de vol-
gende maanden of jaren aangeven, wat de eerste en de 
tweede taal zal worden van dit kind. Mogelijk kan dit ook 
later nog veranderen.

Het gebruik van SimCom sluit zeer goed aan bij de 
andere facetten die belangrijk zijn tijdens de preverbale 
communicatie . Wij denken hierbij aan:
• kijken naar het aangezicht van de baby;
•  nadoen van gelaatsuitdrukkingen of van brabbelgeluiden 

van de baby;
•  het volgen van het kind. Waar kijkt het naar en waar is 

het in geïnteresseerd? Hierover gaan we vervolgens com-
municeren;

•  beurtnemen stimuleren, door allerlei spelletjes (zoals 
kiekeboe), maar ook door voldoende pauzes te leggen 
zodat het kind de mogelijkheid krijgt om het initiatief te 
nemen in het gesprek;

•  spreken met een expressief gezicht, een hogere stemge-
ving, een trager tempo en met meer intonatie (zelfs wat 
zingend);

•  gebruik maken van korte zinnen en veelvuldig herhalen;
•  eenvoudige kinderrijmpjes of meebeweegliedjes.

Natuurlijk moeten we bij dove kinderen met hoorap-
paraten of cochleaire inplant er altijd voor zorgen dat de 
luisteromstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Dit kan 
door de afstand tot het kind zo kort mogelijk te maken 
als je praat en door achtergrondlawaai zoveel mogelijk te 
beperken (geen radio of TV laten aanstaan). 

Alle ouders (en hun naaste omgeving) die in KIDS-
Hasselt in vroegbegeleiding zijn en dus ook de ouders van 
de kinderen uit het kinderdagverblijf, krijgen de moge-
lijkheid om deel te nemen aan informatiecursussen rond 
bepaalde thema’s (communicatie, Dovencultuur, zorg voor 
het hoorapparaat/CI) en aan een cursus SimCom en/of 
Vlaamse Gebarentaal.
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Volgen van communicatie

Om de preverbale communicatie goed op te volgen, 
maken we halfjaarlijks een video-opname van een inter-
actiemoment van een begeleidster van de kindercrèche 
met het kind. Voor de analyse van deze video maken we 
gebruik van Tait Video Analyses. Margaret Taits’ video-ana-
lyses (Tait e.a. 1994, 1997, 2001) staan al jaren bekend als 
een zeer bruikbare observatietechniek om de preverbale 
communicatieontwikkeling van jonge kinderen met een 
gehoorverlies in de dagelijkse praktijk in kaart te brengen. 
Binnen haar video-analyses wordt de nadruk gelegd op 4 
domeinen: de beurtnemingen door het kind, die gestueel 
of vocaal kunnen zijn; het initiatief dat het kind neemt om 
te communiceren, het oogcontact en de auditieve waar-
neming van het kind tijdens de interactie. Margaret Tait 
noemt deze laatste de ’Non-looking Vocal Turns’. Het zijn 
vocale beurtnemingen door het kind, zonder voorafgaand 
naar de volwassene gekeken te hebben. Onderzoek van Tait 
(2001) toonde aan dat dove kinderen met een cochleaire 
inplant die in de preverbale fase veel initiatief nemen om te 
communiceren (en het maakte niet uit of ze dit gestueel of 
vocaal doen), enkele jaren later de beste resultaten behalen 
op het vlak van spraakperceptie.

In onderstaande fi guur 3 zien we een typische evolutie 
van een doof kindje dat op de leeftijd van 14 maanden 
een cochleaire inplant kreeg. Twee jaar na de implantatie 
zien we dat het aantal ’geen reacties’ en het aantal ’gestuele 
beurtnemingen’ sterk is afgenomen ten voordele van het 
aantal vocale beurtnemingen. Dit dove kind met een coch-
leaire inplant heeft dus in twee jaar tijd een auditieve input 
gekregen en probeert hierdoor op een meer vocale manier 
met zijn omgeving te communiceren. 

Figuur 3: Beurtnemingen volgens Tait Video Analyse bij een doof kindje dat 

op leeftijd 14 maanden een cochleaire inplant kreeg..

Omdat we weten dat de populatie dove kinderen een 
bijzondere heterogene groep is en ruim 30% bijkomende 
problemen (onder meer mentale achterstand, concentra-
tiestoornis, Autisme Spectrum Stoornis,) heeft naast het 
gehoorverlies, vinden we het heel belangrijk dat deze kin-
deren op een multidisciplinaire manier worden opgevolgd. 
Wij hebben dan ook een eigen ‘monitor’ ontwikkeld, 
waarbij er aandacht besteed wordt aan: auditieve, cogni-
tieve, communicatieve, motorische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Door de kinderen om de 6 maanden in 
kaart te brengen, zien we vrij snel hoe ze evolueren en is 
het ook mogelijk om eventuele keuzes (bijvoorbeeld rond 
onderwijs) of beslissingen extra te ondersteunen vanuit 
deze ‘monitor’ of om de begeleiding bij te sturen. Ouders 
worden dan ook intensief betrokken in de begeleiding van 
hun kind en zijn een belangrijke gesprekspartner op de 
halfjaarlijkse handelingsplan besprekingen.

Dat alle genoemde aanpassingen van het dagelijks peda-
gogisch handelen met dove kinderen in de vroegbegelei-
ding noodzakelijk waren en ook hun vruchten beginnen af 
te werpen, blijkt duidelijk als wij de huidige populatie wat 
nader bekijken.

Situatie in 2005
Alhoewel we over 2005 geen algemene Vlaamse cijfers 

kunnen voorleggen, zouden we toch graag wat informatie 
geven over de situatie eind 2005, omdat we dagelijkse erva-
ren dat de populatie dove kinderen de laatste twee jaar nog 
sterk is veranderd. Daarom hebben wij de groep dove kin-
deren jonger dan 6 jaar die sinds de vroege gehoorscree-
ning begeleid wordt vanuit het Koninklijk Instituut voor 
Doven en Spraakgestoorden (KIDS) te Hasselt, in kaart 
gebracht. Het gaat in totaal om 30 dove kinderen. Onder 
doof ’’ wordt hier verstaan ’een ‘gemiddeld gehoorverlies 
van minimaal 90 dB aan het beste oor. Als wij deze popu-
latie nader bekijken, dan stellen we vast dat van deze groep 
80% een cochleaire inplant heeft (zie fi guur 4)

Opvallend is dat alle dove kinderen van één en twee 
jaar en zelfs 80% van de kinderen in de leeftijd van 6 en 
12 maanden een cochleaire inplant heeft. Daarnaast valt 
het ook op dat van de groep 3-4 jarigen slechts 50% geïm-
planteerd is. Dit lagere percentage wordt onder andere ver-
oorzaakt door twee niet-geïmplanteerde kinderen van dove 
ouders. Dit geeft aan dat het voor dove ouders nog steeds 
zeer moeilijk is om voor cochleaire implantatie te kiezen.

Van deze 30 kinderen zijn er 15 al langer dan 3 jaar 
geïmplanteerd en van hen kunnen we dus al een aantal 
gegevens in kaart brengen. De studie heeft echter maar 
betrekking op 12 van deze 15 kinderen, aangezien drie van 
hen een bijkomende handicap hebben. Van deze 12 kinde-
ren waren er 8 geïmplanteerd tussen 10 en 18 maanden en 
4 tussen 24 en 30 maanden. 

DOVE KINDEREN DIE VOORAFGAAND AAN DE 

IMPLNANTATIE GOED COMMUNICEREN HALEN ENKELE 

JAREN NA IMPLANTATIE BETERE RESULTATEN OP HET 

VLAK VAN SPRAAKPERCEPTIE 
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Figuur 4: Aantal dove kinderen met een cochleaire inplant per leeftijdscategorie 

in KIDS-Hasselt.

Uit fi guren 5 en 6 blijkt duidelijk dat de actie-
ve (gesproken) taalontwikkeling, gemeten met de 
Nederlandse Non Speech Test (NNST) en/of de Reynell 
Taalontwikkelingsschaal (RTOS), in beide groepen erg 
verschillend evolueert. De actieve taalontwikkeling van 
de normaalbegaafde dove kinderen, geïmplanteerd tus-
sen 24 en 30 maanden, ontwikkelt zich na de implantatie 
in eenzelfde tempo als een normaalhorend kind, maar de 
opgelopen achterstand wordt v??r de leeftijd van 4 jaar niet 
ingehaald. Bij de kinderen die geïmplanteerd zijn tussen 
10 en 18 maanden, stellen we vast dat 5 van de 8 kinderen 
de opgelopen achterstand op het vlak van de actieve taal al 
onmiddellijk aan het wegwerken zijn. Vier van de in totaal 
15 kinderen (27%) bereiken reeds op vierjarige leeftijd (= 
drie jaar na implantatie) hetzelfde actieve taalniveau als een 
horend kind.

Figuur 5: Actieve taalontwikkeling (gemeten met NNST en/of RTOS) van 

4 dove kinderen die geïmplanteerd werden tussen 24 en 30 maanden.

Figuur 6: Actieve taalontwikkeling (gemeten met NNST en/of RTOS) van 

8 dove kinderen die geïmplanteerd werden tussen 10 en 18 maanden.

Zelfs beneden de leeftijd van 30 maanden speelt dus 
de leeftijd van implantatie nog een belangrijke rol, in het 
voordeel van de jonger geïmplanteerden. De plasticiteit van 
de hersenen en de perceptuele ontwikkeling in de eerste 
levensmaanden zijn hierbij cruciale factoren. Natuurlijk is 
dit maar een studie met een beperkte groep kinderen en is 
wetenschappelijk onderzoek met een grotere groep nood-
zakelijk, maar de tendens is al duidelijk merkbaar.

Risico’s
Bovenvermelde resultaten zouden misschien de indruk 

kunnen wekken dat het implanteren van dove kinderen op 
zeer jonge leeftijd alleen maar voordelen heeft. Dit is zeker 
niet zo, want er zitten ook een aantal risico‘s in verscholen 
waarvan we ons bewust moeten zijn

We moeten in eerste instantie zeker zijn dat het kind 
doof is en dat het met gewone hoorapparaten onvoldoende 
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spraak zal kunnen herkennen. Dit is niet eenvoudig, want 
objectieve gehoormetingen zijn niet altijd sluitend, subjec-
tieve metingen zijn moeilijk uit te voeren en de proefpe-
riode met hoorapparaten is vrij kort. In sommige gevallen 
kan het dan ook een wijze beslissing zijn om de situatie 
nog enkele maanden aan te zien en nog extra audiologi-
sche evaluaties in te lassen. 

Ouders, wiens doof kind op zeer jonge leeftijd (tussen 
6 en 12 maanden) wordt geïmplanteerd, kunnen in de 
korte periode tussen de onderkenning van de doofheid tot 
aan de implantatie mogelijk onvoldoende geïnformeerd 

worden over alle facetten van doofheid en hebben zelf 
nauwelijks met hun kind ervaren wat doofheid werkelijk is. 
De kans bestaat dan ook dat ouders cochleaire implantatie 
gaan zien als een vlugge oplossing voor de doofheid en 
dat zij als gevolg hiervan veel te hoge verwachtingen gaan 
creëren. Zij gaan soms verwachten dat hun kind met de 
inplant vlot zal leren praten en dat het onmiddellijk naar 
het reguliere onderwijs zal kunnen gaan. Sommige ouders 
gaan zich hierdoor zelfs niet meer verder informeren rond 
doofheid (gaan niet meer deelnemen aan informatieavon-
den of gebarenlessen) en denken dat met een implantaat 
alles is opgelost. Ouders kunnen alleen tot realistische 
verwachtingen komen, als zij vooraf over voldoende en 
objectieve informatie beschikken over cochleaire implanta-
tie en dovenpedagogiek. De operatie is slechts de start van 
een proces dat jaren in beslag zal nemen. Sininger (2002) 
schrijft hierover het volgende: “Children from families who 
expect that cochlear implant surgery will provide an easy, 
fast fi x for deafness, will not make good candidates.”. David 
Luterman (2002) durft in dit verband zelfs de uitspraak 

KINDEREN WAARVAN DE OUDERS 

VERWACHTEN DAT EEN IMPLANTAAT DE 

DOOFHEID OPLOST, ZIJN GEEN GOEDE 

KANDIDAATJES VOOR IMPLANTATIE
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Samenvatting

Vlaanderen was in 1998 één van de eerste regio’s ter wereld die startte met 
een objectieve gehoorscreening van alle pasgeborenen. Deze vroege scree-
ning, gekoppeld aan vroegtijdige diagnostiek en behandeling met daarnaast 
de evolutie op het vlak van cochleaire implantatie, heeft ervoor gezorgd dat 
in korte tijd de populatie dove kinderen op verschillende vlakken grote wij-
zigingen ondergaat. 

Dit blijkt uit een vergelijking van Vlaamse onderzoeksresultaten van dove 
kinderen met een cochleaire inplant (CI) die verzameld werden in 1999, 
2003 en 2005. We zien vooral een vroegere diagnose van het gehoorpro-
bleem, een grote toename van het aantal kinderen met een cochleaire inplant 
en een verbetering van de gesproken taal bij deze kinderen. Bij de vroeg-
gescreende dove kinderen, die vóór de leeftijd van 18 maanden zijn geïm-
planteerd, bereikt zelfs 27% op vierjarige leeftijd een actief taalniveau dat 
overeenkomt met dat van een horend kind. Onder andere ten gevolge hier-
van neemt het aantal dove kinderen dat regulier onderwijs volgt, stelselmatig 
toe. Maar dit wil anderzijds niet zeggen dat deze dove kinderen kunnen 
functioneren als een horend kind en dat zij later op een hoger lexicaal niveau 
of bij het begrijpend lezen, geen problemen meer gaan ondervinden.

Tevens stellen we vast dat binnen de groep dove kinderen met een cochleaire 
inplant eenderde bijkomende moeilijkheden heeft, die de communicatieve 
ontwikkeling en het schoolse leren negatief kunnen beïnvloeden. Gezien de 
heterogeniteit van de populatie en de enorme spreiding van de resultaten na 
implantatie, moeten wij erg voorzichtig zijn in het maken van voorspellingen 
op zeer jonge leeftijd. Multidisciplinaire begeleiding en follow-up is dan ook, 
zeker in het begin, voor alle kinderen noodzakelijk. Vanuit deze noodzaak 
hebben wij in het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden 
te Hasselt, het kinderdagverblijf “het KIDSJE” opgestart. Een eerste evalu-
atie hiervan toont aan dat de afregeling van hoorapparaten en/of cochleaire 
inplant bij deze kinderen twee keer zo snel verloopt en dat de multidiscipli-
naire follow-up ons toelaat om het merendeel van de extra moeilijkheden 
vroegtijdig op te sporen en vervolgens ook weer te begeleiden.

doen: “When emotions are high, cognition is low.“. Dit 
alles kan tot gevolg hebben dat het ‘aanvaardingsproces‘ van 
de doofheid van hun kind bij deze ouders (even) wordt 
uitgesteld en hierdoor later op gang zal komen. 

Zoals reeds eerder in deze publicatie werd aangehaald, 
heeft 30 tot 40% van de dove kinderen een bijkomende 
handicap. Vele van deze handicaps zijn op heel jonge leef-
tijd niet of nauwelijks zichtbaar en zullen in de loop van 
de ontwikkeling manifest worden. In dit opzicht is het dan 
ook erg belangrijk dat deze dove kinderen met een coch-
leaire inplant multidisciplinair worden gevolgd en begeleid, 
zodat eventuele bijkomende moeilijkheden snel worden 
vastgesteld en de begeleiding en eventueel ook de ver-
wachtingen van ouders kunnen worden bijgestuurd. 

Een belangrijke recente vaststelling op het vlak van 
leermoeilijkheden, is het feit dat we nu ook vaststellen dat 
er dove kinderen zijn met een NLD-profi el (Nonverbal 
Learning Disorder). Dat wil zeggen dove kinderen bij wie 
het spreken en de gesproken taal vrij vlot ontwikkeld, maar 
met niet-verbale (vooral ruimtelijke) moeilijkheden, die 
gaan leiden tot leerstoornissen (dyscalculie, dyslexie) Op 
dit vlak is zeker nog verder onderzoek noodzakelijk.

Als wij echter voldoende rekening houden met boven-
vermelde risico’s en het geïmplanteerde kind multidisci-
plinair begeleiden, kunnen we eventuele moeilijkheden 
onmiddellijk aanpakken en het negatief effect tot een 
minimum beperken.

Besluit
We hebben in dit artikel willen aangeven dat de popula-

tie dove kinderen in Vlaanderen sinds 1998 erg snel veran-
dert. De oorzaken zijn vooral de vroege gehoorscreening 
en cochleaire implantatie (op steeds jongere leeftijd). Dit 
heeft tot gevolg dat meer dove kinderen de gesproken taal 
verwerven, een hoger schools niveau bereiken en zullen 
integreren in het reguliere onderwijs. Deze verschuiving 
van de populatie vraagt dan ook om een bijsturing van 
onderwijs, revalidatie en begeleiding van deze dove kin-
deren. Maar het brengt ook nieuwe vragen met zich mee: 
hoe moeten we ouders van jonge dove kinderen na de 
vroege gehoorscreening optimaal begeleiden? Hoe kunnen 
we tijdig bijkomende (leer)moeilijkheden ontdekken? Hoe 
kunnen deze geïntegreerde leerlingen nog contact houden 
met andere dove kinderen? Hoe zullen deze kinderen op 
sociaal-emotioneel vlak ontwikkelen? Wat is de plaats van 
gebarentaal in de begeleiding van kinderen met een coch-
leaire inplant? We weten op dit ogenblik al heel wat over 
dove kinderen met een cochleaire inplant, maar er is ook 
nog veel degelijk wetenschappelijk onderzoek nodig om 
op bovenvermelde vragen in de nabije toekomst een ant-
woord te geven.
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Interview Margreet Luinge in Taalschrift

Van de tien kinderen worden er vier 
naar de logopedist doorverwezen 
omdat ze een of andere stoornis 
zouden vertonen in hun taalont-
wikkeling. Maar er zijn zoveel 

verschillende tests op de markt om taalstoornissen te 
meten dat niemand weet hoeveel kinderen daadwer-
kelijk een stoornis hebben. Met SNEL ontwikkelde 
Margreet Luinge een test die zo eenvoudig is dat elke 
ouder hem in drie minuten kan uitvoeren.
Op de website www.taalschrift.org staat een interview 
met Margreet Luinge over de SNEL-test.
Taalschrift is een maandelijkse uitgave over maatschap-
pelijke kwesties op het gebied van taal en taalbeleid. 
Taalschrift wordt uitgegeven door de Nederlandse 
Taalunie.

Bij Harcourt Test 
Publishers verscheen 
onlangs de handleiding 
van de Taalstandaard. Een 
instrument dat inge-
schakeld kan worden bij 
de eerste vraag waarbij 

een klinisch onderzoeker van kinderen met 
spraak- of taalproblemen wordt geconfron-
teerd: wanneer is ‘later leren praten’ en wan-
neer is ‘niet op de gebruikelijke manier pra-
ten’ werkelijk een probleem. De Taalstandaard 
is een onderzoeksinstrument dat is ontstaan 
in een samenwerking tussen verschillende 
disciplines en is ontwikkeld voor professionele 
observatie terwijl het onderzoek gaande is. 
De klinische observaties van de spraak en taal 
van het kind worden door gebruik van de 
Taalstandaard gesystematiseerd.
Een observatie met de Taalstandaard is uit te 
voeren door een deskundige op het gebied 
van diagnostiek van spraak- en taalontwik-
kelingsstoornissen bij kinderen: een logope-
dist, een linguïst, een spraak/ taalpatholoog. 
De items bestaan uit observeerbaar gedrag of 

gedrag dat eenvoudig bij de ouders is na te 
vragen. Er wordt ook observatie gevraagd van 
andere aspecten dan de spraak en taal zelf. Het 
ingevulde observatieformulier maakt daardoor 
zichtbaar hoe een spraak/taalprobleem moge-
lijk ingebed is in de totale ontwikkeling van 
het kind.
Het instrument bestaat uit vijf verschillende 
observatieformulieren voor vijf leeftijds-
groepen van een half jaar tussen de 1;6-4;0 
jaar. Scoring vindt plaats met behulp van een 
observatieschaal. Deze is geordend in zeven 
subschalen. Daarnaast is er een afzonderlijke 
rubriek (‘Predisponerende Factoren’), waarin 
waarden zijn samengebracht die niet het 
observeerbare gedrag betreffen maar facto-
ren waarvan bekend is dat er co-morbiditeit 
bestaat met de taalontwikkeling.

Claartje F. Slofstra-Bremer, 
Sjoeke van der Meulen en Henk C. lutje 
Spelberg, Taalstandaard
Uitgeverij Harcourt Test Publishers, 
Postbus 78, 1000 AB Amsterdam
website: www.harcourt.nl

Taalstandaard

16-17 JUNI 2006 FESTIVAL MUNDIAL
In de editie 2006 worden weer festival-
activiteiten georganiseerd die voor doven 
en slechthorenden toegankelijk en aan-
trekkelijk zijn.
Plaats: Tilburg
Meer informatie op www.festivalmundial.nl
17-20 AUGUSTUS 2006 FLEVO 
FESTIVAL 2006
Plaats: Landgoed Velder, Liempde
Meer info op de site van Flevo Festival: 
www.fl evofestival.nl/2006
3-7 SEPTEMBER 2006 INTER NATIO-
NAL CONFERENCE ON AUDIOLOGY 
Plaats: Innsbruck, Oostenrijk
Informatie: www.icaud2006.at
23 SEPTEMBER 2006 WERELD 
DOVEN DAG 2006 
De jaarlijkse Wereld Doven Dag wordt dit 
jaar georganiseerd door Dovenschap i.s.m. 
SUDO (Utrecht)
28-29 SEPTEMBER 2006 VROEG-
TIJDIGE BEHANDELING EN SPECIAAL 
ONDERWIJS VAN KINDEREN TOT 
8 JAAR 
Deze nationale conferentie wil een brug 
slaan tussen theorie en praktijk en hand-
vatten bieden tot interdisciplinair denken 
in de zorg, de revalidatie en het onderwijs 
aan het chronisch zieke kind en het kind 
met een lichamelijke of meervoudige 
beperking.
Plaats: Hotel- en congrescentrum 
Papendal, Arnhem
Informatie: www.eurlyaidconferentie.nl en 
bij het Landelijk Bureau van de BOSK, 
tel.: 030-2459090

AGENDA

Over doofblindheid, 
communicatie en omgang

Een nieuw boek, geschreven door m.m.v. Anneke Balder, Rick van Dijk, 
Lieve Roets, Trude Schermer en Ton Stiekema. Volgens onderzoek in 1994 
leven in Nederland tussen 4000 en 19000 doofblinde mensen, de meeste zijn 
ouder dan 75 jaar. De term doofblindheid heeft betrekking op mensen met 
zowel auditieve als visuele problemen, de ernst van de zintuiglijke beperkin-
gen afzonderlijk kan variëren. Belangrijk is dat twee zintuiglijke functiebeper-
kingen elkaar versterken en een ernstige handicap veroorzaken die uniek is 
en niet vergeleken kan worden met een enkelvoudige zintuiglijke beperking. 
In dit boek algemene informatie, praktische tips en aandacht voor het leven 
en de identiteit van doofblinde mensen. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan 
communicatie met doofblinde mensen en ethiek. Het boek is bestemd voor 
tolken, docenten en hulverleners 
maar ook voor begeleiders en 
familieleden. 
Irma Bosman e.a., Over doof-
blindheid, communicatie en 
omgang, Uitgeverij Agiel, 
ISBN 90-77834-12-5
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Vluchtplan
Al wie werkzaam is in het onderwijs 
ontkomt er haast niet aan zich af te vragen 
of een net begonnen vakantie inderdaad 
voldoende bijeenverdiend is in de korte 
eraan voorafgaande periode, zó weinig 
gestructureerd volgen die vrije dagen 
elkaar op in dit voorjaar. Hoe dan ook, ik 
zat in een vliegtuig. 

De stem van de purser, niet metalig als 
in boeken. Haar boodschap in Engels 
en Nederlands was als een klontje zo 
helder. Of de passagiers elektronische 
apparatuur wilden uitschakelen. Vanwege 
mogelijk storende krachten, invloed van 
magnetische velden op oversensibele 
computergestuurde apparatuur, 
vermoedde ik. Her en der pulkten vingers 
oorstukjes uit oren, eraan verbonden 
MP-3 spelers verdwenen in handtassen. 
Een tevoren al met enige argwaan of 
argusogen -dat onderscheid kon ik niet 
maken in de kooi van Faraday- door 
jeugdige toeristen aangegaapte ruime 
vijftiger in driekwarts broek schakelde 
diens inmiddels in onbruik geraakte 
discman uit. Opeens fl oepte bij mij een 
lampje aan. Figuurlijk. De komende 
aanhalingstekens verbeelden een 
letterlijke weergave van een gedachte. 
Niets meer hoor, de woorden zijn 
nooit gesproken uit vrees dat ze van 
een ongeloofl ijke onbenulligheid en 
onwetendheid getuigen.

“Stel dat er in dit vliegtuig een 
onafhankelijke, ondernemende en 
reisbeluste dove jong volwassene in zijn 
uppie meereist. Een CI-drager. Iemand 
die door het omgevingsgeluid van 
kwekkende, want uitgelaten, reisgenoten 
de net gesproken mededeling mist. Wat 
dan? Zo’n apparaatje vormt toch ook de 
behuizing van fragiele, uiterst ingenieuze 
techniek, eveneens computergestuurd. 
Is deze reiziger dan een potentiële 
veroorzaker van een luchtramp? Of, en 
dan niet minder belangrijk, hoe kan hij (of 
zij, vrouwen vliegen immers ook) wéten 
dat het fantastische hulpmiddel zelfs een 
bedreiging kan betekenen?”

“De radiogolven -zo die er zijn, dat 
voorbehoud moet ik vooralsnog maken- 
zijn nooit zo sterk dat die het systeem 
van een Airbus zullen verstoren”, stelde ik 
mezelf gerust. 

Intussen ben ik weer aan het werk. In een 
gegarandeerd veilige omgeving. Omringd 
met frisse, van energie bruisende mensen. 

WILLEM GEURTS

COLUMN
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Nieuwe website Landelijk 
Netwerk Autisme

De website van het Landelijk 
Netwerk Autisme is vernieuwd. 
Bovendien is er een nieuw boek 
en binnenkort een Kennisbank 
voor scholen.
Naast achtergrondinformatie over 
autisme biedt de vernieuwde 
site een actueel overzicht met 
alle Steunpunten Autisme in 
Nederland, informatie over 
onderwijsaanpak, arbeidstoelei-
ding, etc.

‘Leerlingen met autisme in het 
voortgezet onderwijs’ is een 
nieuwe uitgave van het LNA. 
Het boek biedt docenten, mento-
ren en zorgcoördinatoren in het 
voortgezet onderwijs praktische 
handreikingen voor het omgaan 
met leerlingen met autisme. 
In de loop van dit jaar gaat op 
een besloten deel van de website 
de interactieve Kennisbank autis-
me ‘Scholen voor scholen’ van 
start. In deze kennisbank kunnen 
scholen online vragen voorleg-
gen aan, expertise uitwisselen en 
samenwerken met collega scho-
len in heel Nederland. 

Het LNA stimuleert aangepast 
onderwijs en goede ondersteu-
ning voor leerlingen met autisme 
in het regulier en speciaal basis-
onderwijs, voorgezet onderwijs 
en beroepsonderwijs door des-
kundigheidsbevordering en uit-
wisseling van kennis en ervaring.
Meer informatie: www.lande-
lijknetwerkautisme.nl 

Weetal.nl is vernieuwd met 
weetalwereld.nl. 

Weetal.nl is een 
site voor dove en 
slechthorende jon-
geren over intimi-
teit, seksualiteit en 
relaties. Weetal.nl 
geeft laagdrempe-
lige informatie. De 

interactieve stripverhalen zoomen in op weerbaarheid 
en grensoverschrijdend gedrag. Door keuzen te maken 
kunnen de jongeren zelf het verloop het verhaal 
beïnvloeden, zo leren zij hoe zij zichzelf weerbaarder 
kunnen opstellen. In de digitale werkplaats kunnen 
jongeren zelf strips en werkstukken maken. 
Weetal maakt nu onderdeel uit van Weetal Wereld: een 
trefpunt voor allerlei initiatieven die de laatste tijd in 
de dovenwereld ondernomen zijn. Het Weetal-onder-
deel voor jongeren heet nu ‘Weetal club’

Ouders, die voor hun kind een plek in het spe-
ciaal onderwijs of leerlinggebonden fi nanciering 
(Rugzak) willen regelen, hebben veel klachten over 
het aanvragen van de indicatie bij de Commissie 
voor Indicatiestelling (CvI). Vanaf 18 april kunnen 
zij daarmee terecht bij het Meld- en Adviespunt 
Indicatiestelling LGF. Het Meld- en Adviespunt LGF 
zoekt oplossingen voor ouders en bemiddelt tussen 
hen en het CvI of een Regionaal Expertisecentrum 
(REC). Het meldpunt is bereikbaar op nummer 
030 291 66 36 en is geopend op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. De 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 
(CG-Raad), de Federatie van Ouderverenigingen 
(FvO) en de WEC-Raad zijn verantwoordelijk voor 
het Meld- en Adviespunt LGF. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opdrachtgever.

Start Meld- en Adviespunt 
Indicatiestelling Leerlinggebonden 
Financiering
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TIJDSCHRIFTEN
De samenwerking tussen onderzoekers van Viataal en de Radboud 
Universiteit Nijmegen heeft onlangs geleid tot de publicatie van een 
tweetal artikelen in Amerikaanse tijdschriften. 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 
2006, Vol. 11, No.1, 238-251.
“Language Development in Deaf Children’s 
Interactions with Deaf and Hearing Adults: A Dutch 
Longitudinal Study” is de titel van het artikel van Jetske 

Klatter-Folmer, Esther Kolen, Roeland van Hout en Ludo Verhoeven. 
De taalontwikkeling van twee dove meisjes en vier dove jongens 
in zowel de Nederlandse Gebarentaal als het gesproken Nederlands 
wordt beschreven op basis van een longitudinale studie. Aan het begin 
van het onderzoek waren de kinderen gemiddeld een half jaar oud. 
Semi-gestructureerde gesprekken tussen individuele kinderen en 
dove en horende volwassenen werden op video vastgelegd en dien-
den als onderzoeksdata. Het onderzoek heeft zich enerzijds gericht 
op lexicale rijkdom en syntactische complexiteit en anderzijds op 
taaldominantie en participatie in de interactie. Alle kinderen volgden 
onderwijs op School Talent ten tijde van de start van het tweetalig 
onderwijs aldaar. Lexicale rijkdom en syntactische complexiteit lijken 
over de tijd genomen toe te nemen. Dat geldt ook voor de partici-
patie van kinderen in gesprekken. De syntactische complexiteit is het 
grootste in uitingen waarin kinderen spraak en gebaren combineren. 
De Nederlandse Gebarentaal is de dominante taal als het gaat om 

frequentie van gebruik, maar noch lexicale rijkdom noch syntactische 
complexiteit in deze taal is groter dan in het gesproken Nederlands of 
Nederlands met Gebaren. 

American Journal of Medical Genetics, 140A: 851-862, 2006
Mathijs Vervloed, Marella Hoevenaars-van den Boom, Harry Knoors, Conny 
van Ravenswaaij en Ronald Admiraal tekenen voor het arti-
kel “CHARGE Syndrome: Relations Between Behavioural 
Characteristics and Medical Conditions”.  De medische pro-
blematiek en het gedrag van 27 personen met CHARGE syn-
droom werden bestudeerd. De hypothese was dat gedragingen 
van deze personen deels het gevolg zijn van hun medische problematiek. 
Cerebrale afwijkingen bleken samen te hangen met opstandig en met 
teruggetrokken gedrag en met stemmingswisselingen. Doofblindheid 
bleek samen te hangen met achterstanden in de taalproductie en in 
communicatief vermogen, terwijl frequent optredende middenoorinfec-
ties samenhingen met achterstanden in geschreven taal. Het ondergaan 
van een hartoperatie en sondevoeding bleken samen te hangen met 
meer positieve gedragingen. Dat gold ook voor de duur van zieken-
huisopnames. Het kan zijn dat hartchirurgie en ziekenhuisopnames op 
zichzelf protectieve factoren zijn, maar de onderzoekers sluiten ook niet 
uit dat verminderde vitaliteit of veranderingen in ouder-kindinteracties 
na chirurgie of ziekenhuisopnames leiden tot meer positief gedrag. Het 
onderzoek kon signifi cante associaties tussen medische problemen en 
autisme, zoals die in eerdere onderzoeken gevonden werden, niet beves-

In Logopedie en Foniatrie van maart 2006 
een artikel over de relatie tussen taalstoornissen en 
gedragsstoornissen door Ch. Njiokiktjien. De relatie 
tussen taal en gedrag is complex: taal en gedrag beïn-
vloeden elkaar op sociaal-emotioneel ontwikkelings-

niveau en op opvoedingsniveau, maar ook op neurologisch niveau 
zijn taal en gedrag gerelateerd. Wanneer een kind een taalstoornis 
heeft, is een analyse van de gedragstoornis noodzakelijk voor een 
optimale behandeling. Andersom is het bij een gedragsstoornis nood-
zakelijk om ook de taalontwikkeling te onderzoeken. Helaas is er in 
de (kinder-) psychiatrie te weinig aandacht en kennis over taal en 
taalstoornissen, aldus de schrijver. 

In hetzelfde nummer een katern Xtra staat een overzicht van 
8 screeningsinstrumenten met een beschrijving van de test, het leef-
tijdsbereik, de ouderdom, duur, betrouwbaarheid, validiteit en bijzon-
derheden over het instrument. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek van april 2006 is een special 
over taal in relatie tot lezen en spellen. In de artikelen komt naar 
voren dat niet alle problemen op het gebied van leren lezen en spel-
len als dyslexie mogen worden gediagnosticeerd en dat de kwaliteit 
van de leerkracht voor goed (lees)onderwijs cruciaal is en blijft. 

Vernooy beschrijft twee leesinterventieprojecten voor het speciaal 
basisonderwijs, LISBO en VLOT. De uitgangspunten zijn dat vlot 
lezen en begrijpend luisteren - mondelinge taal/woordenschat - 
doorslaggevende factoren zijn voor begrijpend lezen. Opvallend in 
de projecten is dat er hoog ingezet werd wat betreft de vooruitgang 

van de leerlingen en dat deze verwachtingen waargemaakt worden. 
In het speciaal basisonderwijs zijn er veel risicolezers maar, anders dan 
dyslectische kinderen, laten zij bij positief werkende factoren in korte 
tijd een grote leesontwikkeling zien. 

Struiksma, Scheltinga en van Efferen-Wiersma beschrijven 
‘Radslag’, een intensief, geprotocolleerd remediërend lees-
traject met als doelen: terugbrengen van het percentage 
leesuitval en de leeftijd waarop dyslexie wordt gesignaleerd. 
De aanpak van technisch lezen en woordenschatuitbreiding, 
begrijpend en studerend lezen en leesbevordering moeten 
eigenlijk geïntegreerd worden uitgevoerd. Vroegtijdig onderscheid 
tussen leerlingen met leesproblemen en dyslectische kinderen geeft 
hen een betere behandeling, minder frustratie en uiteindelijk een 
betere basis voor maatschappelijk functioneren. Radslag werd uitge-
voerd in scholen voor speciaal basisonderwijs aangezien daar taal- en 
leesproblemen een lage prioriteit lijken te hebben ten opzichte van 
gedragsproblemen. Als onderdeel van het project werden kennis en 
vaardigheden over leesinterventies systematisch binnen de deelne-
mende scholen verspreid, waardoor het leestraject niet afhankelijk was 
van een of twee personen.

In Horen, maart/april 2006, een praktisch over-
zicht van mogelijkheden van en technische tips over 
mobiele telefoons voor slechthorenden en doven. Een 
mobiele teksttelefoon waarmee je kunt bellen, sms-
en, e-mailen en teksttelefoneren verkeert nog in de 
proeffase. 
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Al eens op de website van de FENAC 

www.fenac.nl ‘gesnuffeld’? We raden het u aan! De 

site van FENAC en Siméa  worden door bureau 

AudCom van inhoud voorzien. Die inhoud wordt 

uiteraard grotendeels verzameld door onze ogen 

en oren open te houden, maar wordt ook ‘gevuld’ 

door ontwikkelingen die door medewerkers uit 

het veld worden gesignaleerd. We kunnen soms 

nieuws ‘maken’. Leuker is natuurlijk wanneer er 

ook nieuws is. We nodigen u allen uit om uw 

nieuws met ons te delen via info@audcom.nl.

We delen ook graag nieuws met u. De FENAC 

heeft net haar brancherapport 2000-2005 uitge-

bracht. Alle instellingen binnen ons veld en relaties 

rondom ons veld hebben het rapport ontvangen. 

In het rapport wordt beschreven hoe de branche 

de afgelopen jaren op meerdere fronten tegelijk en 

eensgezind heeft ingespeeld op vakinhoudelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Diverse organi-

saties waarmee de FENAC samenwerkt komen zelf 

in het rapport aan het woord. Naast verslaglegging 

over het verleden maakt het brancheverslag even-

eens melding van de huidige activiteiten op tal van 

gebieden – communicatie, kwaliteit,automatisering 

etc. -  én wordt een redelijk gedetailleerde blik op 

de toekomst gegeven. Het lezen waard! Mocht u 

het rapport niet kennen, maar wel graag willen 

lezen, vraag het aan via info@fenac.nl. Of nog 

makkelijker, zoek het rapport op de FENAC site! 

Wanneer u dit stukje leest is het rapport inmiddels 

integraal via de site te downloaden.

Nog een nieuwtje. Mw. Laanen, raad van bestuur 

van St. Marie, heeft in de ledenvergadering van 

april afscheid genomen van het bestuur van 

de FENAC. Zij is inmiddels opgevolgd door 

dhr. Knoors. De FENAC is blij dat dhr. Knoors 

zijn kennis en kunde de komende tijd zal inbren-

gen in het bestuur van de FENAC.

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

• Hoofdredactie Marjan Bruins
• Eindredactie Frans Mollee
•  Redactie Cora Blad, Coosje Constandse-van Dijk, 
John van Daal, Willem Geurts, Dirk Hoeben, Nini 
Hoiting, Harry Knoors, Peter van Veen
 

•  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)

•  Fotografi e Harry Op den Kamp
•  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 12 april - 14 juni - 
30 augustus, 4 oktober.
Kopij kan worden ingediend conform de auteursricht-
lijnen. Deze zijn opvraagbaar bij de redactie. Op de 
eerstvolgende redactievergadering zal worden beslo-
ten of en wanneer de kopij zal worden gepubliceerd.

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

Wilt u een artikel voor Van Horen Zeggen insturen?
Vraag dan de uitgebreide auteursrichtlijnen aan via 
vanhorenzeggen@audcom.nl of kijk op www.simea.nl.
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Van het bestuur
Kansen creëren, kansen pakken

Verantwoording afl eggen over het gevoerde inhou-

delijke en fi nanciële beleid staat in mijn eigen 

organisatie, de Koninklijke Auris Groep, altijd in 

de maand mei op de rol. De bestuurders geven 

aan hoe de fi nanciële middelen zijn ingezet om de 

primaire en innovatieve taken in het voorgaande 

jaar waar te maken. Ook in Siméa leggen wij 

als bestuur die verantwoording af in de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering tijdens het congres in 

Lunteren. Door de in 2004 in gevoerde beleidscy-

clus kan de ALV veel meer op inhoud de resulta-

ten van de vereniging beoordelen. In sterke mate 

wordt dan ook de inzet van ons landelijk bureau 

en de beleidsondersteuning getoetst. 

Een groot deel van de doelstellingen uit het jaar-

plan 2005 zijn gerealiseerd binnen de vastgestelde 

fi nanciële kaders. Toch maakte de penningmeester 

in het bestuur, Leo Bode, zich zorgen over de 

toekomst. Vanaf 2007 is er geen echte buffer meer 

om bijvoorbeeld stijging van de personele lasten 

op te vangen, terwijl de ambitie van de vereniging 

als branchebehartiger onderwijs cluster 2 dat wel 

zou eisen. Siméa is geen door het rijk of anderszins 

gesubsidieerde organisatie. En dat is maar goed ook, 

want wij willen onafhankelijk kunnen opereren. De 

sector zal het er “dus” voor over moeten hebben. 

De kerntaak voor de komende jaren is het zicht-

baar blijven maken van de meerwaarde van cluster 

2 t.b.v. onderwijs en dienstverlening gezien haar 

expertise. Dit vraagt om landelijke krachtenbunde-

ling. Ook al staat dit soms wat op gespannen voet 

met de focus op onze regionale zorgstructuren.
Met grote tevredenheid kan ik hier nog melding 

maken van het zeer constructieve overleg tus-

sen Siméa en de belangenorganisaties FODOK 

en Dovenschap als het gaat over de vraag hoe wij 

goed onderwijs realiseren voor dove leerlingen. De 

expertisedag op 17 mei jl. is wat Siméa betreft het 

startsein voor een intensieve samenwerking op dit 

gebied. Voor de kleine doelgroep is samenwerking 

tussen alle betrokkenen niet alleen wenselijk, maar 

een absolute noodzaak. Dat alle organisaties deze 

gedachte steunen, geeft hoop voor de toekomst. 

Theo W.J. van Munnen

bestuursvoorzitter

Van de voorzitter

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON
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ADRESSENLIJST Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen, 
telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van scholen 
en instituten direct door aan de eindredactie

P L A A T S  N A A M  A D R E S  P O S T C O D E  T E L E F O O N  F A X  E - M A I L
Alkmaar  Audiologisch Centrum Holland Noord  Rubenslaan 2-6  1816 MB  072-5141050  072-5141060 achn@nsdsk.nl
Amersfoort  Audiologisch Centrum Amersfoort      secretariaat@acamersfoort.nl
 Prof. J.J. Groen Stichting Zangvogelweg 150  3815 DP  033-4726854  033-4755133  secretariaat@profgroenstichting.nl
Amsterdam  AMC KNO Audiologisch Centrum  Meibergdreef 9,  P.B. 22660, 1100 DD, Amsterdam 1105 AZ  020-5664013  020-5669068 
Amsterdam Audiologisch Centrum  De Boelelaan 1117 
 Academisch Ziekenhuis VU P.B. 7057, 1007 MB, Amsterdam 1081 HV  020-4440969  020-4440983  audiologie@vumc.nl
Amsterdam Audiologisch Centrum Amsterdam  Derkinderenstraat 1    saca@effathaguyot.nl
  P.B. 69188, 1060 CG, Amsterdam 1062 BE 020-6171814  020-6691003  info@ac-amsterdam.nl
Den Haag  Haags Audiologisch Centrum Lange Lombardstr. 35,  P.B. 848, 2501 CV, Den Haag 25 12 VP  070-3848300  070-3805634  hace@effatha.n
Eindhoven  Samenwerkende Audiologische  Castiliëlaan 8, 
 Centra Eindhoven P.B. 1322, 5602 BH, Eindhoven 5629 CH  040-2911888  040-2911889  info@ac-eindhoven.nl
Eindhoven  Sint Marie  Castiliälaan 8, P.B. 1447, 5602 BK, Eindhoven 5629 CH  040-2413515  040-2412285  info@sintmarie.nl
Groningen  Academisch Ziekenhuis Groningen KNO  Hanzeplein 1, P.B 30001, 9700 RB, Groningen 9713 GZ  050-3612700  050-3611792
Hengelo  Stichting Audiologisch Centrum Twente  Geerdinksweg 139-35,  P.B. 446, 7750 AK, Hengelo 7555 DL 074-2917301  074-2503822  info@actwente.nl
Hoensbroek  Hoensbroeck Audiologisch Centrum  Zandbergsweg 111, P.B. 88, 6430 AB, Hoensbroek  6432 CC  045-5282900 045-5282909  ac-hoensbroeck@ach.nl
Leeuwarden Stichting Audiologisch Centrum Friesland Verlengde Schrans 35  8932 NJ 058-2801586  058-2801361  acfi nfo@acfriesland.nl
Leiden  Audiologisch Centrum van  Albinusdreef 2 
 het Leids Universitair Medisch Centrum P.B. 9600, 2300 RC, Leiden 2333 ZA 071-5262440  071-5248201 audc@lumc.nl
Maastricht  Audiologisch Centrum Academisch  P. Debyelaan 25,
 Ziekenhuis Maastricht P.B. 5800, 6202 AZ, Maastricht 6229 HX 043-3877580  043-3875580 secr@kno.azh.nl
Nijmegen Audiologisch Centrum van het  Ph.Van Leijdenlaan 15
 St. Radboudziekenhuis Nijmegen P.B. 9101, 6500 HB Nijmegen 6525 EX  024-3617208  024-3617715
Rotterdam  Audiologisch Centrum Erasmus
 Universitair Centrum Rotterdam Dr. Molewaterplein 40  3015 GD  010-4633290  010-4634240  vandervelden@audi.azr.nl
Rotterdam  Audiologisch Centrum Rotterdam  Ammanplein 6 3031 BA  010-4132280  010-4149483  acrotterdam@auris.nl
Sint-Michielsgestel  Diagnostisch centrum Viataal  Theerestraat 42, P.B. 7, 5270 BA, Sint Michielsgestel  5271 GD  073-5588111  073-5588440  DC@Viataal.nl
Tilburg  Stichting Audiologisch  Centrum Tilburg e.o., Dr. Deelenlaan 15 5042 AD  013-4628700 013-5361104  info@actilburg.nl
Utrecht  Universitair Medisch Centrum Utrecht  Heidelberglaan 100 
 KNO audiologisch Centrum Postbus 85500, 3508 GA, Utrecht 3584 CX  030-2507720  030-2522627
Zwolle  Stichting Audiologisch Centrum Zwolle  Oosterlaan 20 8011 GC  038-4255322  038-4255321  secretariaat@aczwolle.nl
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P L A A T S  N A A M  A D R E S  P O S T C O D E  T E L E F O O N  F A X  E - M A I L
Amersfoort  Prof. Groenschool  Kortenaerstraat 10  3814 TL  033-4794488  033-4700305  prof.groenschool@auris.nl
Amersfoort  Prof. Groenschool  Darthuizerberg 131  3825 BN  033-4794488  033-4700305  prof.groenschool@auris.nl
Amsterdam  Prof. H. Burgerschool  Jan Sluijterstraat 5  1062 CJ  020-3460230  020-6176021  info@burgerschool.nl
Amsterdam  Signis Jan Sluijterstraat 9  1062 CJ  020-6178617  020-6178637  signis@effathaguyot.nl
Amsterdam  Signis Herman de Manstr. 1  1064 BX  020-6132801  020-4110428  signis@effathaguyot.nl
Amsterdam  Alex. G. Bellschool - V.S.O.  Burg. Eliasstraat 76  1063 EX  020-6131133  020-6149273  info@agbell.nl
Amsterdam  Alex. Roozendaalschool  Jan Tooropstraat 13  1062 BK  020-3460111  020-6172901  a.roozendaalschool@worldonline.nl
Amsterdam  Signis Jan Tooropstraat 11  1062 BK  020-6179696  020-6151156  signis@effathaguyot.nl
Arnhem  Dr. P.C.M. Bosschool  Hommelseweg 403-A  6821 LK  026-4423293  026-3702277  pcmbosschool@wxs.nl
Arnhem  De Stijgbeugel - V.S.O.  Hommelseweg 403  6821 LK  026-4454497  026-4450661  vsostijg@bart.nl
Breda  De Spreekhoorn  Dirk Hartogstraat 10  4812 GE  076-5212352  076-5142325  info@spreekhoorn.nl
Dordrecht  Ammanschool  Meidoornlaan 2a  3319 HR  078-6137671  078-6137681  ammanschool@auris.nl
Drachten  De Skelp  Wetterwille 70  9207 BK  0512-514974  0512-515340  info@skelp.nl
Driebergen  Auris Dienstverlening  Hoofdstraat 78  3972 LB  0343-513320  0343-452366  aurisdienstverleningutrecht@auris.nl
Dindhoven  Sint Marie  Castiliâlaan 8  5629 CH  040-2413515  040-2412285  info@sintmarie.nl
Eindhoven  School de Horst  Toledolaan 3  5629 CC  040-2429402  040-2483479  dehorst@taalbrug.nl
Eindhoven  School de Beemden (8-20 jr.)  Toledolaan 1  5629 CC  040-2424255  040-2422365  beemden@taalbrug.nl
Eindhoven  School de Beemden (3-8 jr.)  Leuvenlaan 23  5628 WE  040-2425728  040-2416538  debeemden@taalbrug.nl
Eindhoven  Ekkersbeek - V.S.O.  Toledolaan 5  5629 CC  040-2423355  040-2483884  ekkersbeek@taalbrug.nl
Enschede  St.  Het Maatman - (V).S.O.  Postbus 667  7500 AR  053-4803051  053-4803053  a.tenijenhuis@stg-maatman.nl
Goes  De Kring - S.O.  Postbus 2049  4461 DS  0113-213407  0113-228717  dekring.so@auris.nl
Goes  De Kring - V.S.O.  Postbus 2049  4460 MA  0113-213407  0113-216147  dekring.vso@auris.nl
’s-Gravenhage  Cor Emousschool  Twickelstraat 5  2531 PW  070-3948994  070-3962000  cor-emous@planet.nl
Groesbeek  Mgr. Terwindtschool  Nijmeegsebaan 21a  6561 KE  024-6841790  024-6841473  mtw@viataal.nl
Groningen  Dr. J. de Graafschool - V.S.O.  Ina Boudierplantsoen 9  9721 XB  050-5255190  050-5261265  degraafschool@effathaguyot.nl
Groningen  Tine Marcusschool  Jaltadaheerd 163  9737 HK  050-5470888  050-5470881  info@tinemarcus.nl
Haarlem  Prof. van Gilseschool  Daslookweg 2  2015 KN  023-5246150  023-5246797  info@vangilseschool.nl
Haren (Gr.) Guyotschool - S.O  Rijksstraatweg 63b 9752 AC 050-5343711  050-5350449  info@effathaguyot.nl
Haren (Gr.) Guyotschool - V.S.O  Rijksstraatweg 63b 9752 AC 050-5343622  050-5350454  info@effathaguyot.nl
Leiden  De Weerklank  Robijnstraat 100  2332 KV  071-5765149  071-5720330  administratie@deweerklank.nl
Leiden  De Weerklank - V.S.O.  Obrechtstraat 4  2324 VN  071-5761990  071-5769679  vso@deweerklank.nl
Nijmegen  Martinus van Beekschool  IJsbeerstraat 31  6531 PL  024-3559584  024-3502214  martinusvanbeek@viataal.nl
Nijmegen  De Marwindt - V.S.O.  Nijlpaardstraat 4  6531 RR  024-3567765  024-3540043  vsodemarwindt@viataal.nl
Nijmegen  Viataal Ambulante Dienstverlening  IJsbeerstraat 31 6531 PL  024-3557437   DABNijmegen@viataal.nl
Rotterdam  L.W. Hildernisseschool  Pierre Baylestraat 2  3011 CN  010-4135651  010-4110113  hildernisseschool@auris.nl
Rotterdam  Dr. F. Hogewindschool  Kraayeveldstraat 2  3078 PE  010-4821088  010-4821885  hogewindschool@auris.nl
Rotterdam  Amman College - V.S.O.  Malmîpad 60  3067 PW  010-4552318  010-4558407  ammancollege@auris.nl
Rotterdam  S. Jonkerenschool  Guido Gezelleweg 12 3007 MA 010-4329377 
  P.B. 91030 3076 EB  010-4196627   jonkerenschool@auris.nl
Rotterdam  Dr. M. Polanoschool  Witte Hertstraat 1  3061 CT  010-2041515  010-2041519  polanoschool@auris.nl
Rijswijk  De Voorde  Bazuinlaan 2a  2287 EE  070-3943042  070-3944629  school@voorde.scoh.nl
Schagen  Burg. de Wildeschool  Meerkoet 25  1740 AK 0224-214896
  P.B.430 1742 KM  0224-298945   admin@burgemeesterde wilde-school.nl
St-Michielsgestel Rafaël (doofblinden)  Theerestraat 42  5271 GD  073-5588243  073-5588246  adm.rafael@viataal.nl
Utrecht  Het Rotsoord  Rotsoord 36  3523 CL  030-2525000  030-2525000  info@rotsoord.nl
Utrecht  Het Rotsoord - V.S.O.  Slotlaan 37  3523 HB  030-2888747  030-2888747  info@rotsoord.nl
Utrecht  Bertha Muller school  Santa Cruzdreef 30  3563 VJ  030-2612404  030-2662024  berthamullerschool@auris.nl
Utrecht  De Taalkring  Agavedreef 92  3563 EN  030-2660875  030-2613419  detaalkring@auris.nl
Utrecht  Alfonso Corti school - V.S.O.  Boadreef 2  3563 EP  030-2621227  030-2618385  alfonsocortischool@auris.nl
Vught  COO Talent  Helvoirtseweg 189  5263 EE  073-5588552  073-5588516  talent@viataal.nl
Vught  Mariëlla  Laagstraat 1  5261 LB  073-5588651  073-5588615  mariella@viataal.nl
Zoetermeer  Scholengemeenschap Effatha  Zalkerbos 330  2716 KS  079-3294500  079-3294600  info@effathaguyot.nl
Zwolle  Enkschool  Jan Buschstraat 6  8022 DZ  038-4554400  038-4218088  enk@enkschool.nl
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Het tijdschrift Van Horen Zeggen is nu ook op internet 
te vinden. 

Op de websites van Fenac en Simea vindt u informatie 
over het tijdschrift, waaronder een overzicht van de 
inhoud van Van Horen Zeggen sinds 2002. 

De reportages, interviews en artikelen van de tijdschrif-
ten die minimaal een jaar geleden gepubliceerd zijn, 
zijn via email digitaal te bestellen. Voor de nummers 
die in 2005 verschenen zijn, kunt u de reportages, 
interviews en artikelen rechtstreeks downloaden van de 
websites.

Voor auteurs zijn de richtlijnen voor het indienen van 
een artikel ook via de websites op te vragen.

www.simea.nl en www.fenac.nl

Van Horen Zeggen op de websites
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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 slechthorend kind in het reguliere onderwijs g 2,00
2005, 13e druk, 24 pagina’s

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

Horen met één oor g 2,00
2005, 9e 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
2005, 3e druk, 36 pagina’s

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor g 2,00
2005, 4e druk, 28 pagina’s

Leidraad voor hoortoestelgebruikers g 2,00
2005, 16e druk, 36 pagina’s

Muis in je oor g 6,00
2003, 1e druk, 66 pagina’s

Ouderen en slechthorendheid g 2,00
2005, 5e druk, 28 pagina’s

Slechthorende peuters g 2,00
2006, 4e druk, 28 pagina’s

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden g 2,00
2005, 4e druk, 32 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

Tinnitus (oorsuizen) g 2,00
2006, 1e druk, 25 pagina’s

Uw baby hoort niet goed, wat nu? g 2,00
2005, 2e druk, 25 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 
voorbe houden) 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 omschrij-
ving van de inhoud van de brochures.
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