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Na jaren was er in het Verenigd Koninkrijk weer een internationaal 
congres vanuit de oudervereniging Afasic over ernstige spraaktaal-
stoornissen. Een delegatie van 19 personen uit Nederland nam daaraan 
deel. Zij waren allen onder de indruk en kijken met interesse uit naar 
de bundeling van lezingen die te zijner tijd zal worden gepubliceerd. 
In de rubriek NIEUWS meer hierover. Ook bij Nieuws aandacht voor 
het verschijnen van de eerste testbatterij voor gebarenschat. Uniek in 
Nederland en iets waar we trots op kunnen zijn.

Professor Ad Snik heeft voor Van Horen Zeggen zijn inaugurale rede in 
een artikel omgezet. Hiermee krijgen we een inkijk in de technologische 
ontwikkelingen ten aanzien van hoorapparatuur en de gevolgen hiervan. 
Verder wordt in dit nummer het Siméa-congres belicht en treft u een 
interview aan met de afscheid nemende Piet van der Veen. 

Het speciaal onderwijs in cluster 2 is een bodemvoorziening. Na het 
regulier onderwijs en het SBO of praktijkonderwijs is het onderwijs, 
dat met de WEC is geregeld, het laatste station voor kinderen en 
jongeren met leerproblemen als gevolg van doofheid, een auditieve 
of een communicatieve stoornis. Op het cluster 2 onderwijs rust 
daarom een zware verantwoordelijkheid. In de praktijk worden nog 
te vaak mogelijkheden om op tijd en effectief te begeleiden onbenut 
gelaten. Dat is een reden waarom VHZ dit keer gekozen heeft voor 
een themakatern ten aanzien van de samenwerking van onderwijs en 
zorg. U vindt hierin informatie en argumenten die kunnen leiden tot een 
afgestemd pakket voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Met name 
de samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie en de rol van de 
GZ-psycholoog worden belicht. 

De redactie hoopt dat de bijdrages in het themakatern u als lezer zullen 
inspireren tot samenwerking.

Marjan Bruins  
hoofdredacteur

TEN GELEIDE

Foto omslag: Frans Mollee
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Voor de huisvesting van een zestal dove 
jongvolwassenen start einde 2007 of 
begin 2008 de bouw van een bijzonder 
woningproject. Boven een medische unit 
in Rosmalen verrijzen straks zes prachtige 
appartementen. Bedoeld voor evenzovele 
dove jonge mensen, die aan zelfstandig 
wonen toe zijn. De aanzet voor deze woon-
vorm ligt bij ouders en Viataal. 
In de persoon van Noud Bongers (vader 
van Iris) en Hans Driessen (docent CVO 
Compas) kwam het tot de oprichting van de 
stichting Hoor Us. Voor de stichting gold één 
maatstaf: de jonge mensen moeten kwalitatief 
góed kunnen wonen. In de praktijk bete-
kent het dat ze in een sociale omgeving met 
doven kunnen verblijven. Tegelijkertijd moet 
hun autonomie zijn gewaarborgd. Met een 
pakket aan wensen en eisen ging Hoor Us in 
overleg met Viataal en woningbouwvereni-
ging De Kleine Meierij. Gesprekken leidden 

tot vérgaande afspraken. 
Hoor Us trof in de woningbouwcorporatie 
een partner met hart voor het belang van de 
doven. “De Kleine Meierij heeft op een bui-
tengewone manier haar verantwoordelijkheid 
genomen”, complimenteert Noud Bongers, 
“om een voor velen ‘niet haalbaar project’ 
toch te realiseren. Daaruit spreekt een grote 
sociale bewogenheid.” De zes appartementen, 
boven een medische unit in het bestem-
mingsplan De Hoef, komen bouwkundig tot 
stand zonder subsidiënten.  “Ook dat hoort 
bij autonomie”, vindt Noud Bongers. 
“Dit is in de dovenwereld nog echt een 
braakliggend gebied”, zegt Hans Driessen. 
Jong volwassen doven blijven, zo is de 
gedachtegang bij de initiatiefnemers, vaak te 
lang thuis wonen. Daarmee ontwikkelen ze 
nauwelijks of geen sociaal netwerk. In een 
constructie zoals Hoor Us die bedacht en 
deze uitwerkte gloren kansen om een zelf-

standig bestaan in te richten. 
Het project zou zo maar model kunnen staan 
voor initiatieven elders in het land, denken 
zowel Bongers als Driessen.

WILLEM GEURTS
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Van 2 tot 5 april werd in Engeland op de 
Universiteit van Warwick het 4e Afasic 
symposium gehouden. Op dit symposium 
werden recente inzichten rondom spraak- en 
taalproblemen besproken. Nederland was op 
dit belangrijke symposium vertegenwoordigd 
met een delegatie van ongeveer 20 personen. 
Vele van hen droegen aan het symposium bij 
door middel van een posterbijdrage of work-
shop. Belanghebbende onderwerpen op dit 
symposium waren het feit dat er steeds meer 
bewijs is voor erfelijkheid van spraaktaalpro-
blemen vanuit klinisch- genetisch onderzoek 
(bijdrage van Diane Willams). 
Dorothy Bishop heeft in haar onderzoek 
kunnen aantonen dat de taalproblemen 
bij kinderen met autisme een andere 
genetische achtergrond hebben dan de 
taalproblemen bij kinderen met Ernstige 
Spraaktaalproblemen (ESM). De relatie tus-
sen taalproblemen op jonge leeftijd en ont-
wikkelingsvragen op latere leeftijd blijkt zeer 
heterogeen (bijdragen van Conti-Ramsden 
en Tomblin). Er is enige samenhang tussen 

taalproblemen en 
latere  leesprestaties, 
in mindere mate 
geldt dit voor latere 
sociaal-emotionele 
problemen. De ernst 
van de taalproblemen 
blijkt eveneens geen 
goede voorspeller van 
het schooltraject dat 
een kind doorloopt 
(Julie Dockrell). Dit 
alles wijst erop dat 
die samenhang complex is waarbij meerdere 
factoren een rol spelen. 
Maggie Vance besprak het belang van onder-
zoek naar het korte termijn geheugen bij 
kinderen met taalontwikkelingsproblemen. 
Zij pleit ervoor dat dit standaard bij kinderen 
met ESM getest wordt, bijvoorbeeld door 
afname van de nonword repetition test. Bij 
medisch onderzoek bij kinderen met taal-
problemen vind je in 4% van de gevallen 
een medische afwijking (bijdrage van Gillian 

Baird). Echter, bij kinderen op speciale taal-
scholen in Engeland vind je in 26% van de 
gevallen een medische problematiek. 
Meer informatie over de onderwerpen die 
op dit symposium besproken werden is te 
vinden op de website: http://www.afasic.org.
uk/sympsite/index.htm. De hoofdlezingen 
van dit symposium zullen medio volgend 
jaar gebundeld in boekvorm verschijnen.

JOHN VAN DAAL

Afasic symposium

Unieke woonvorm voor jonge doven in Rosmalen

NIEUWS

De voltallige Nederlandse delegatie
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In Nederland zijn op dit moment nog zo’n 
5000 mensen voor wie de Nederlandse 
gebarentaal (NGT) hun eerste taal is. 
Daarnaast zijn er zo’n 15.000 mensen voor 
wie NGT de tweede taal is: horende fami-
lieleden, tolken, mensen die werken met 
doven. Nu er steeds geavanceerdere gehoor-
apparaten op de markt komen, neemt het 
aantal ‘native speakers’ van – niet alleen de 
Nederlandse – gebarentaal af.  Voor taal-
kundigen die deze bijzondere taal willen 

bestuderen, is het daarom vijf voor twaalf: ze 
moeten nú zo veel mogelijk materiaal verza-
melen. Het verzamelen van gebarentaal is de 
afgelopen jaren, door de ontwikkelingen in 
het fi lmen en opslaan van digitale beelden, 
een stuk gemakkelijker geworden. 

Binnen het Centre for Language Studies van 
de Radboud Universiteit Nijmegen doen 
Onno Crasborn, Inge Zwitserlood, Johan 
Ros en Els van der Kooij onderzoek naar 
gebarentaal. Momenteel zijn zij bezig met 
het aanleggen van het Corpus Nederlandse 
Gebarentaal. Voor dit project hebben zij van 
NWO een investeringssubsidie toegekend 
gekregen voor de duur van 24 maanden. 
Hun budget is ruim een kwart miljoen en 
het project loopt nog tot medio 2008. 
Het Corpus Nederlandse Gebarentaal zal 
tegen die tijd plusminus 75 uur aan video-
materiaal bevatten, met Nederlandse verta-
ling, dat van nut kan zijn voor zowel onder-

zoekers (taalkunde, sociale wetenschappen) 
als voor leken (bijvoorbeeld ouders die een 
dove baby krijgen en snel gebarentaal moe-
ten leren). Aan de hand van het verzamelde 
materiaal willen de Nijmeegse taalkundigen 
zelf de grammatica van de Nederlandse 
gebarentaal bestuderen; de sociolinguïstische 
variatie; de fonetische variatie en taalveran-
dering.
Dat het Corpus Nederlandse Gebarentaal 
wordt aangelegd aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen is allerminst toeval; 
het feit dat hier ook het Corpus Gesproken 
Nederlands is en het Corpus Geschreven 
Nederlands wordt aangelegd, speelt zeker een 
rol. Mensen voor wie de Nederlandse geba-
rentaal hun eerste taal is, en die mee willen 
werken aan het Corpus Nederlandse geba-
rentaal, kunnen contact opnemen met Onno 
Crasborn: o.crasborn@let.ru.nl.

FRANS MOLLEE
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In april van dit jaar is door het 
Expertisecentrum Atypische Communicatie 
(EAC) de Testbatterij Nederlandse 
Gebarentaal gepubliceerd. Deze testbatterij 
is bedoeld voor afname bij ernstige slecht-
horende en dove kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. De test bestaat uit negen subtests, 
bedoeld voor het meten van onder meer de 
vaardigheid in gebarenproductie en gebaren-
begrip, gebarenfonologie, het begrip van zin-
nen in gebarentaal en het begrip van korte 
gebarentaaltekstjes. De test is genormeerd. 
Aan het normeringonderzoek hebben in 
totaal 330 dove kinderen deelgenomen. De 
tekst wordt met behulp van een computer 
afgenomen. De test bevat een DVD met de 
items (getekend dan wel NGT-fi lmpjes), een 
handleiding en een aantal leerlingenboekjes 
en bladen met specifi eke scoringsinstructies. 
Dit alles is opgeborgen in een fraai vormge-
geven multomap. 
De Testbatterij Nederlandse Gebarentaal 
is ontwikkeld door Daan Hermans, Harry 

Knoors en Ludo Verhoeven. De ontwikke-
ling heeft in totaal 5 jaar geduurd en is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met 
de Radboud Universiteit Nijmegen, het 
Nederlands Gebarencentrum, de Hogeschool 
Utrecht en Pontem. Daarnaast hebben de 
volgende scholen ervoor gezorgd dat het 
normeringonderzoek in dit 
unieke, landelijke project tot 
stand kon komen: Talent, Dr. 
Bosschool, Effatha, Guyot, Dr. 
Polanoschool, Enkschool en 
Signis. 
In het tweetalige onderwijs aan 
ernstig slechthorende en dove 
kinderen speelt de Nederlandse 
Gebarentaal uiteraard een belangrij-
ke rol. Het is van groot belang dat de 
vaardigheid van kinderen in deze taal 
nauw gezet gevolgd kan worden. Met 
behulp van de uitgegeven testbatterij is dit 
nu mogelijk. De betrokken scholen hebben 
de testbatterij als dank voor hun deelname 

aangeboden gekregen. Andere belangstel-
lenden kunnen de T-NGT aanschaffen voor 
299 euro, een relatief bescheiden bedrag voor 
een dergelijke test. Over aanschaf kan con-
tact opgenomen worden met Daan Hermans 
(dhermans@viataal.nl).

HARRY KNOORS

Testbatterij Nederlandse Gebarentaal (T-NGT)

Corpus Nederlandse Gebarentaal
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“Lang leve leren!” was dit jaar de titel van het Siméa-
congres. Een thema dat verwijst naar de snelle en 
voortdurende veranderingen in ons werk: kennis 
veroudert snel en vraagt om voortdurende verversing. 
Twee dagen Lunteren, boordevol lezingen, workshops en 
posterpresentaties heeft de congrescommissie van Siméa 
haar leden en de andere bezoekers voorgeschoteld. 
Van Horen Zeggen vroeg de commissieleden vooraf 
naar hun motieven voor dit congres en de plannen en 
werkzaamheden voor het vervolg.

Siméa congrescommissie: Lang le v

Thema: Lang leve leren
We zitten met drie leden van de congrescommissie aan 

tafel. Veronne Hendriks, Gerti Rijpma en Annet de Klerk. 
Het is de avond vóór het congres en zojuist zijn alle map-
pen van de deelnemers klaargezet. De badges zijn gereed, 
de kamers verdeeld en de workshops voorbereid.

Veronne vertelt dat het thema van elk Siméa congres 
in de regel door de congrescommissie wordt bepaald tij-
dens de eerste vergadering van het seizoen in september. 
Het gekozen thema wordt vervolgens voorgelegd aan het 
bestuur. Gerti: “We komen meestal via een brainstorm tot 
een thema en dan proberen we een pakkende titel te ver-
zinnen. Wat is op dit moment actueel, wat heeft het veld op 

dit moment nodig en wat hebben we de voorgaande jaren 
gehad, zijn vragen in die brainstorm”. Annet vult haar aan: 
“Het thema ‘Lang leve leren!’ hebben we gekozen omdat 
er op dit moment veel discussie is over leren en we binnen 
dit thema veel verschillende invalshoeken rondom leren 
kunnen belichten. De hoofdlezingen proberen we uiteraard 
passend bij het thema te vinden. Het is niet eenvoudig om 
iets te kiezen dat voor zo’n 650 mensen aansprekend is. We 
zoeken het daarom in de verscheidenheid, zodat je voor 
die drie plenaire lezingen onderwerpen hebt die een breed 
publiek aanspreken.”

Congrescommissie
De congrescommissie bestaat uit mensen uit verschil-

lende organisaties en verschillende takken van het werk-
veld. Als er iemand uit de commissie vertrekt, komt er 
bij voorkeur weer iemand uit dat vakgebied of uit die 
regio of organisatie terug. De commissieleden voelen zich 
vertegenwoordiger voor hun regio en vakgebied. Gerti: 
“Voor het congresprogramma zoeken wij naar de grootste 
gemene delers. Siméa is een brancheorganisatie en dan is 
het belangrijk dat iedereen binnen ons werkveld zich aan-
gesproken voelt op het congres.” 

Congresprogramma
De evaluatieformulieren die de deelnemers elk jaar 

trouw invullen geven de commissie richting als het gaat 
om de keuze van thema en onderwerpen. 

De samenstelling van het congresprogramma is volgens 
Annet wel een discussiepunt: “Nu worden veel lezingen 
en workshops aangebracht door de commissieleden. Die 
gaan vooral ‘ronselen’ in de eigen achterban en komen dan 
met kandidaten. Ik zou beter vinden als je wat meer zou 
werken met open inschrijvingen door middel van abstracts 
waar wij vervolgens als commissie een keus uit kunnen 
maken. Bovendien worden de organisaties waarin wij wer-
ken zo groot dat je niet meer bij machte bent om jouw 
organisatie helemaal te kennen. Vervolgens ben je niet meer 
in staat gericht mensen te benaderen.” Veronne vult aan: 
“We hebben dit jaar al in die richting gewerkt met voor 
het eerst een oproep voor sprekers in Van Horen Zeggen, 
met vragen op de website en in de nieuwsbrief. Er zijn 
daardoor dit jaar meer dan ooit onderwerpen rechtstreeks 
aangeleverd. Mensen die zich aanbieden om een workshop 
te geven of die ons op een spoor zetten. Dat werkt wel.” 

Gerti vindt het één van de charmes van dit congres dat 

REPORTAGE
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het laagdrempelig is voor collega’s die een workshop wil-
len houden. “Ze zijn vaak niet gewend om te presenteren, 
maar kunnen hier wel een podium krijgen om te laten 
zien en horen waar ze mee bezig zijn. Een persoonlijk 
contact met een commissielid kan mensen soms over de 
streep halen, zeker als je aanbiedt om te helpen.” 

Ten aanzien van het kiezen van de hoofdsprekers vertelt 
Annet: “Het is altijd goed als je mensen zelf hebt gezien 
om je oordeel te vormen, maar dat lukt vaak niet. Dan 
probeer je in contact te komen met iemand die deze spre-
ker aan het werk heeft gezien. Soms baseer je je oordeel op 
wat je hebt gelezen in kranten en dergelijke.”

Bezoekers en de inhoud
De leden van de commissie zijn zich ervan bewust dat 

er een bonte verzameling collega’s, uit alle hoeken van het 
werkveld en uit alle geledingen van de organisaties naar 
het congres komt. Van directeur-manager tot klassenas-
sistente, van logopedist tot orthopedagoog, van leerkracht 
tot ouderbegeleider. De inhoud moet zo zijn dat er voor 
iedereen iets te vinden is. Veronne geeft een voorbeeld: “In 
het algemeen is het zo dat de lezingen voor het manage-
ment niet heel druk bezocht worden, maar ze zijn er wel 
omdat er altijd collega’s zijn die voor deze onderwerpen 
belangstelling hebben.”

De congrescommissie probeert bij iedere lezing of 
workshop een niveauaanduiding te krijgen. Niet alle pro-
grammaonderdelen zijn voor alle deelnemers bedoeld of 
geschikt. Bij elke beschrijving in het programmaoverzicht 
staat aangegeven welk niveau de spreker zijn of haar lezing 
toedicht.

Posterpresentaties
Er zijn posterpresentaties waar deelnemers als apart blok 

voor kunnen kiezen. Gerti: “Er was dit jaar een overwel-
digend aantal aanmeldingen voor lezingen en we vonden 
sommige onderwerpen zo interessant dat we het jammer 
vonden dat we die niet konden brengen als lezing. We heb-
ben die aanmelders gevraagd of ze een posterpresentatie 
wilden verzorgen. Dan hebben we toch de inhoud en 
doen we recht aan iemands wens om kennis te delen. Het 
kan voor bezoekers heel prettig zijn om direct in contact te 
komen met de specialist en rechtstreeks vragen te kunnen 
stellen.” Veronne voegt eraan toe: “Er zijn veel mensen die 
wel iets willen presenteren en hun verhaal doen, maar daar 
geen uur mee kunnen vullen. Voor hen is de posterpresen-

e ve leren!
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tatie een goede vorm. We zijn benieuwd naar de ervarin-
gen die we er dit jaar mee opdoen.”

Doelen bereiken
Over de gestelde doelen en of die gehaald worden pra-

ten de drie aan tafel enthousiast door elkaar. “Een inhou-
delijk goed congres organiseren: dat is ons doel. En volgens 
ons is dat weer gelukt.” Maar er blijken meer doelen te 
zijn. Veronne: “Sommige mensen komen niet alleen naar 
het congres voor inhoudelijke verdieping, maar tevens om 
te ‘netwerken’. Die gelegenheid willen we bewust creëren. 
Het is niet voor niets dat de lunchpauze zo lang is. En op 
donderdagavond is er het etentje, de band, de drankjes. Dan 
gebeurt er veel. Het gaat naast de kennisontwikkeling en 
het delen van ervaringen ook om het ontmoeten. En dat 
lukt elk jaar prima.”

FRANS MOLLEE
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“We wilden een school voor kinderen 
met een autistische stoornis oprichten”

Eigenlijk is één beginvraag voldoende om Piet van 
der Veen een interview af te nemen van een paar 
uur. En zelfs dat is niet nodig. Van der Veen komt 

binnen, gaat zitten en vertelt. Docerend, enthousiast en 
betrokken vertelt hij over de belangrijkste ontwikkelingen 
die de laatste decennia hebben gespeeld binnen de sector. 
Dikwijls trekt hij ontwikkelingen door naar de toekomst. 
Tegelijk merkt hij op: “Ik weet niet wat ik straks ga doen, 
maar bij Auris ben ik echt weg hoor!” En met een lachje 
vertelt hij verder.

Audiologie
Tijdens zijn studie werd Van der Veen gegrepen door 

de praktische kant van de natuurkunde. Hij studeerde af 
als kernfysicus, maar de medische fysica had zijn interesse. 
Enthousiast vertelt hij over het onderzoek dat hij deed. 
Over kinderen met waterhoofden, hartlongmachines en 
hoe je zuurstofbellen in bloedvaten kunt voorkomen. “Op 
tal van manieren kun je de natuurkunde inzetten voor je 
medemens. Dat had en heeft nog steeds mijn interesse.”

Min of meer toevallig rolde Van der Veen de audiologie 
in. “Audiologie is een onderdeel van de medische fysica. 
Het lokte mij wel en via een vriend kreeg ik contacten in 
deze wereld. Ik hoorde dat er een functie vrij kwam bij 
Amman, het ging om een audioloog die geïnteresseerd 
was in management. Ik zou de directeur van het AC en de 
Ammanstichting opvolgen. Dit gebeurde acht jaar later.”

Erkenning gebarentaal
In 1980 begint Van der Veen als directeur van de 

Koninklijke Ammanstichting. Eén dag in de week bleef 
hij echter de audiologie trouw. Als directeur stuurde hij 

In juni van dit jaar neemt Piet van der Veen afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
Koninklijke Auris Groep. Bijna 35 jaar terug begon hij als audioloog bij het audiologisch centrum van 
de Ammanstichting. Hij eindigde als bestuurder, maar voelt zich nog altijd zeer betrokken bij wat er op 
de werkvloer gebeurt. ‘In Rotterdam wilde ik een school voor kinderen met een autistische stoornis 
oprichten. Helaas kregen we het niet voor elkaar.’

INTERVIEW

vijf scholen en drie audiologische centra aan. Belangrijke 
thema’s waren toen: centraliseren, een betere afstemming 
tussen onderwijs en audiologie en meer aandacht voor 
ESM en kinderen met een meervoudige handicap. Al snel 
zette hij zich in voor een school voor MG-kinderen. Dit 
resulteerde in 1987 in de S. Jonkerenschool in Rotterdam. 
Twee jaar daarvoor kwam de fi nanciering van ambu-
lante begeleiding aan kinderen met ESM rond. 
Tegelijkertijd speelde de discussie over de erkenning 
van de Nederlandse Gebarentaal. Van der Veen: 
“In 1980 bezocht ik in Hamburg een congres. Ik 
raakte onder de indruk van het niveau van doven 
en het gebruik van gebarentaal. Voor mij was dit 
een omwenteling. Ik ben me toen gaan inzetten 
voor het gebruik van gebarentaal. Wij zijn toen 
gebarencursussen gaan organiseren. Ik ben er 
van overtuigd dat als je je moedertaal goed 
beheerst het veel makkelijker is een tweede 
taal te leren. Er kwam toen gelukkig een 
eind aan onderwijs waarbij dove kinderen 
op hun handen moesten zitten.”

Auditief en communicatief
Een bezoek aan de Verenigde Staten 

en Gallaudet University bleek achteraf 
de eerste aanzet te zijn tot de oprichting 
van de Dr. Polanoschool in Rotterdam. 
De VS kennen in het onderwijs niet de 
scheiding tussen doof en slechthorend. 
Kinderen en jongeren met ESM zitten op 
reguliere scholen. “Een vorm van inclusief 
onderwijs waaraan zeker positieve kanten 
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PIET VAN DER VEEN NEEMT AFSCHEID VAN AURIS

zitten. Al ben ik wel van mening dat leerlingen met ern-
stige problemen beter af zijn in het speciaal onderwijs.” Hij 
vervolgt: “Bij ons zag je het aantal dove en slechthorende 
leerlingen dalen. Hiervoor in de plaats kwamen kinde-
ren met ESM en met een autistische stoornis. Ik ben van 
mening dat de groepen met auditieve en communicatieve 
beperkingen gescheiden les moeten krijgen. Wij hebben 
toen de Polanoschool opgericht waar dove en slechtho-
rende leerlingen onderwijs kregen. Kinderen met com-
municatieve problemen kwamen op een aparte school. Er 

is veel commentaar hierop geweest, maar je ziet het nu ook 
elders in het land terug.”

Van der Veen neemt de tijd om zijn menig te formule-
ren over de positie van kinderen met ASS in het speciaal 
onderwijs. “Ik vind dat wij veel voor ze kunnen beteke-
nen, maar dat kunnen andere clusters ook. Samen met 
vertegenwoordigers van andere clusters heb ik me in het 
verleden nog ingezet voor een school voor autisten in 
Rotterdam. De verschillende partijen konden het echter 
niet met elkaar eens worden.”

Betrokken
De scheidend voorzitter voelt zich nog altijd nauw 

betrokken bij de dingen die op de werkvloer gebeuren. “De 
inhoud is erg belangrijk. Het is de drijfveer om als manager 
bezig te zijn. Dit betekent wel dat je je kwetsbaar moet dur-
ven opstellen.” Zonder aansporing illustreert Van der Veen 
wat hij bedoelt. Spontaan vervolgt hij: “Ik vind dat je onder-
wijs moet aanpassen aan de mogelijkheden van het kind. 
In het verleden werd min of meer verondersteld dat dove 
leerlingen niet verder kwamen dan een aantal laag opgeleide 
technische beroepen. Dat begint nu te veranderen. Al treedt 
er een nieuw gevaar op. Hoog opgeleide leerlingen van onze 
scholen die aan het werk gaan op een te laag niveau omdat 
werkgevers ze niet zien zitten, hebben ook een probleem. 

Ik ben dan ook blij dat we ons niet meer beperken tot 
onderwijs, maar ook arbeidsbegeleiding verzorgen.”

Fusie
De fusie tot de Koninklijke Auris Groep 

vijf jaar terug beschouwt Van der Veen als 
een van de hoogtepunten in zijn loop-
baan. “Het is bijzonder om met een grote 
groep mensen zo’n proces te doorlopen 
en te proberen inhoudelijk met elkaar 
eens te worden.” Tegelijk betreurt hij 
het dat verwante organisaties in deze 
sector nog zo gescheiden van elkaar 
optrekken. “In het verleden was de 
sector doof dominant ten opzichte van 
slechthorend en ESM. Daar kwam een 
eind aan met de WEC, LGF en de ver-
mindering van het aantal dove leerlin-
gen. Ik pleit voor meer samenwerking.”

De tijd dwingt een eind aan het 
gesprek te maken. De scheidend 
voorzitter had graag nog een poosje 
doorverteld. Dan herhaalt hij wat al 
meerdere keren in andere woorden is 
gezegd: “Ik ben trots op Auris en op de 
medewerkers op de werkvloer.”

PETER VAN VEEN

Piet van der Veen: “Ik pleit voor meer samenwerking.”
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Inleiding

Voor de mens is horen van bijzonder belang. Immers, de 
mens bestaat uit lichaam en geest; de poort tot de geest bij 
uitstek is het gehoor. De mens is meer dan een individu, 
hij is een sociaal wezen. Om de plaats in de samenleving te 
behouden is goed horen van groot belang. Het gehoor ver-
bindt ons met de omgeving, het signaleert en informeert ons. 
Door het gehoor en onze stem kunnen wij communiceren 
en zo gevoelens overdragen, kinderen opvoeden, van anderen 
leren, etc. Onze kennis en ons gevoelsleven worden hierdoor 
verrijkt, ons denken gescherpt. Vandaar dat ernstige slechtho-
rendheid de mens treft in de essentie van zijn bestaan. 
In de huidige maatschappij worden hoge eisen gesteld aan 
onze zintuigen. Terwijl in de jaren 50 ruim 60% van de 
beroepsbevolking zijn brood verdiende met handarbeid en 
de overige 40% werk verrichte waarbij communicatie op 

de voorgrond stond, heeft vandaag de dag ruim 70% van de 
beroepsbevolking een functie waarbij communicatie voorop 
staat. In onze huidige samenleving zijn goede communica-
tieve vaardigheden meer dan ooit van essentieel belang. 
Hoortoestellen zijn vaak de enige optie om het spraakver-
staan te verbeteren; technologische innovaties hebben de 
laatste decennia gezorgd voor een spectaculaire uitbreiding 
van de mogelijkheid om met hoortoestellen slechthorende 
en dove mensen te helpen. Deze zullen besproken worden 
in relatie tot drie manieren om spraak te kunnen horen.

Slechthorend in het 
high-tech tijdperk

Op 12 januari sprak prof. dr. ir. Ad Snik op de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn inaugurale rede ‘Slechthorend in het 
high-tech tijdperk’ uit bij de aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar Audiologie. De leerstoel is ondergebracht bij 
de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde en ingesteld door de Stichting Viataal. Speciaal voor Van Horen Zeggen bewerkte 
Ad Snik zijn rede tot dit artikel.

ERNSTIGE SLECHTHORENDHEID TREFT DE MENS 

IN DE ESSENTIE VAN ZIJN BESTAAN

AD SNIK

Horen via luchtgeleiding

Figuur 1 toont een doorsnede van het oor. Het eerste deel, 
het uitwendige oor, strekt zich uit van de oorschelp tot aan 
het trommelvlies: een drukgevoelig membraan. Hierachter 
bevindt zich het middenoor waarin drie kleine botjes de 
trillingen van het trommelvlies doorgeven. Nog dieper ligt 
het binnenoor dat wegens zijn spiraalstructuur de naam 
slakkenhuis of cochlea heeft gekregen. Dit slakkenhuis is 
gevuld met vloeistof; via de middenoorbeentjes wordt de 
vloeistof in de gespiraliseerde gang in trilling gebracht. De 
aldus opgewekte drukgolf wordt in het slakkenhuis door 
sensorische elementen omgezet in zenuwimpulsen. 
Het uitwendige, midden- en binnenoor werken op een 
zeer effectieve manier samen. De functie van het mid-
denoor is impedantietransformatie. Het middenoor zorgt 
ervoor dat de akoestische trillingen in de lucht, het geluid 

ARTIKELEN

Figuur 1. Schematische doorsnede van het oor
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dus, opgevangen door het trommelvlies, worden omgezet 
in mechanische trillingen. Bij het laatste middenoorbeentje, 
de stijgbeugel, heeft de mechanische trilling voldoende 
kracht om de vloeistof in het slakkenhuis in beweging te 
zetten. Dit gebeurt via het ovale venster.

Als de stijgbeugel zijn trillingsenergie aan het slakken-
huis overdraagt, ontstaat een longitudinale drukgolf in de 
gespiraliseerde gang van het slakkenhuis, zie fi guur 2. Het 
basilaire membraan met daarin de sensorische structuren 
deelt deze gang in lengterichting in tweeën. De sensorische 
structuur bestaat uit de zogenaamde haarcellen, één rij bin-
nenste haarcellen en drie rijen buitenste haarcellen. De aan 
het ovale venster gegenereerde drukgolf zet het basilaire 
membraan in beweging. De beweging van het basilaire 
membraan zal bij een zekere afstand vanaf het ovale venster 
het grootst zijn, afhankelijk van de frequentie van de golf, 
zoals beschreven door von Bekesy. 
Indien het basilair membraan beweegt, wordt dit gede-
tecteerd door sensorische binnenste haarcellen die uniek 
gekoppeld zijn aan zenuwvezels, zodat de door het basilaire 
membraan verrichte frequentieanalyse bewaard blijft. De 
andere, buitenste haarcellen hebben een heel andere func-
tie, namelijk een motorische functie. Zij versterken kleine 
bewegingen van het basilaire membraan (bij relatief zacht 
geluid) teneinde voldoende sterke bewegingen van het 
basilaire membraan te creëren om de sensorische binnenste 
haarcellen te activeren. Het binnenoor beschikt dus voor 
relatief zacht geluid over zeer vele frequentiespecifi eke 
versterkertjes (de buitenste haarcellen) die regelbaar zijn 
en zo worden geregeld dat het ontvangen frequentie- of 
klankpatroon wordt opgescherpt. Zonder deze buitenste 
haarcellen worden zachtere geluiden niet gehoord en is 
het waargenomen klankpatroon globaal van structuur. Dit 
treedt bijvoorbeeld op bij ouderdomsslechthorendheid en 
wordt perceptieve slechthorendheid genoemd. 
Figuur 3 toont schematisch de diverse stappen volgens 
welke het akoestische signaal wordt omgezet in zenuwim-
pulsen. Deze fi guur zien we later nog terug.

Prothetisering via luchtgeleiding 

Laten we nu empirisch nagaan wat de gevolgen zijn van de 
grootte van een perceptief gehoorverlies op de mogelijk-
heid om versterkte spraak goed te verstaan. We kiezen voor 
een basale, maar zeer belangrijke luistersituatie, namelijk 
het verstaan in een rustige omgeving van laag redundante 
spraak, dat wil zeggen spraak met lage herkenbaarheid: we 
gebruiken hiervoor korte eenlettergrepige woorden en we 
scoren het foneemverstaan. Een foneem is een betekenis-
onderscheidend deel van een woord; een woord als “boot” 
heeft 3 fonemen, namelijk de medeklinkers “b” en “t” en 
de klinker “oo” . Daar waar spraakverstaanscores vermeldt 
worden, betreft dit foneemscores.

Als inleiding bekijken we eerst de gegevens van ruim 100 
patiënten met een symmetrisch perceptief gehoorverlies 
variërend van 40 tot 110 dB HL. Enkel patiënten met 

Figuur 2. Het uitgerolde slakkenhuis met ervoor het middenoor Figuur 3. Schematische weergave van de geluidsbewerking in het buiten, 

midden en binnenoor 

Figuur 4. Hoogste 

verstaanscores uitge-

zet als functie van 

de grootte van het 

gehoorverlies van een 

groep van ruim 100 

geselecteerde patiënten 

met perceptief gehoor-

verlies. De spraak werd 

aangeboden met de 

koptelefoon met varia-

bele intensiteit

Spraak, 

muziek

Oorschelp

gehoorgang
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relatief vlakke verliezen werden geselecteerd (preciezer: 
vlakke verliezen evenals oplopende verliezen echter met 
een helling van 10 dB per octaaf of minder; al deze patiën-
ten waren ervaren hoortoesteldragers). Het gemiddelde 
gehoorverlies van elke individuele patiënt is uitgezet langs 
de horizontale as van de fi guur 4. De individueel hoogst 
behaalde verstaanscore is weergegeven langs de verticale as. 
Hierbij zijn de woorden aangeboden met een goede kwa-
liteit koptelefoon, waarbij de sterkte van aangeboden lijsten 
met woorden werd verhoogd tot net onder het oncom-
fortabele luidheidniveau van de patiënt. De fi guur toont 
dus de hoogst mogelijke verstaanscores van deze patiënten, 
verkregen onder optimale luisteromstandigheden. 
We zien dat tot een gehoorverlies van 75 dB HL een ver-
staanscore van 80% of hoger gevonden wordt; deze neemt 
bij groter gehoorverlies echter snel af. Bij gehoorverlies 
groter dan 105 dB HL, blijkt spraakherkenning nauwelijks 
meer mogelijk, ondanks de versterking met koptelefoon. 
Dit geldt ook voor een deel van de patiënten met een 
gehoorverlies tussen 90 en 105 dB HL. Zoals de fi guur 
toont is de spreiding in dit gebied aanzienlijk. 
Boven de gestreepte lijn in fi guur 4, met label p50, ligt de 
helft van de meetpunten. Deze lijn beschouwen we als een 
fysiologische bovengrens en de lijn komt terug in latere 
fi guren.
Wat valt er nu te bereiken met hedendaagse hoortoestel-
len? Laten we kijken naar het spraakverstaan van de patiën-
ten uit de groep die ik zojuist geïntroduceerd heb en die 
recent, in de periode 2003-2006, geherprothetiseerd zijn 
met moderne digitale achter-het-oor hoortoestellen 
(n=38 patiënten).

Figuur 5 toont de verstaanscores met hoortoestel, weer-
gegeven met de kruisjes (unilaterale scores), waarbij in dit 
geval de testwoorden werden aangeboden op alledaags 
conversatieniveau, namelijk op 65 dB SPL. Hoe hoger 
de score hoe beter, hoe dichter bij de gestreepte lijn hoe 

beter de aanpassing van het hoortoestel. Die gestreepte 
lijn is geïntroduceerd in fi guur 4: het betreft de p50-lijn 
voor de maximaal haalbare verstaanscore met koptelefoon. 
De lijn waarboven de helft van de scores met hoortoestel 
(de kruisjes) valt, de nieuwe p50 lijn, is de continue lijn 
(label p50, ht). Het gebied tussen de continue en gestip-
pelde lijn geeft een verlies in spraakverstaan aan, veroor-
zaakt door de aangepaste hoortoestellen, welke blijkbaar 
niet optimaal zijn. De beperkingen in de prestaties van de 
hoortoestellen kunnen veroorzaakt zijn door vervorming 
van het geluid als gevolg van output-begrenzing. Ook kan 
de volumestand van het hoortoestel te laag gekozen zijn 
om aldus oncomfortabel hard geluid en/of rondzingen te 
voorkomen. Juist op deze punten zijn de moderne hoor-
toestellen echter veel verbeterd en verfi jnder instelbaar ten 
opzichte van vorige generaties hoortoestellen. De match 
tussen de twee p50 lijnen van fi guur 5 is fraai te noe-

men, wat betekent dat de patiënten met hun hoortoestel 
gemiddeld genomen vrijwel even goed scoren als de best 
haalbare score met de koptelefoon. De fi guur toont ook 
dat voor patiënten met een gehoorverlies boven de 95 dB 
conventionele hoortoestellen een zeer beperkt spraakver-
staan geven. 
Kortom, de belangrijkste beperking ten aanzien van het 
spraakverstaan met hedendaagse conventionele hoortoe-
stellen is fysiologisch van aard en niet meer technologisch. 
Een belangrijke, zelfs spectaculair te noemen innovatie die 
deze fysiologische beperking heeft doorbroken is cochle-
aire implantatie. Hierbij wordt de gehoorzenuw elektrisch 
gestimuleerd waarbij het middenoor en binnenoor func-
tioneel geen enkele rol spelen. Hierop kom ik terug, in de 
volgende paragraaf over elektrisch horen.
Helaas is het dragen van een hoortoestel verre van popu-
lair. Het maakt een gebrek waarvoor vele mensen zich 
schamen zichtbaar. Slechthorendheid wordt nog altijd geas-
socieerd met ouderdom en gehandicapt zijn. Vandaar dat al 
vele jaren gezocht wordt naar kleinere hoortoestellen en 
volledig implanteerbare hoortoestellen. 
Wat hebben we geleerd ten aanzien van implanteerbare 
hoortoestellen?
In een universitaire KNO-kliniek komen met regelmaat 
slechthorende patiënten met problemen die elders niet 
geholpen kunnen worden. Daaronder bevinden zich 
slechthorende patiënten die een conventioneel hoortoestel 
niet verdragen door ernstige chronische ontstekingen van 
de gehoorgang, otitis externa genaamd. Bij hen kunnen 

ARTIKELEN

HELAAS IS HET DRAGEN VAN EEN 

HOORTOESTEL VERRE VAN POPULAIR

Figuur 5. (Unilaterale) 

verstaanscores van 

38 patiënten met 

perceptief gehoorverlies 

en met digitale hoor-

toestellen, uitgezet als 

functie van de grootte 

van hun gehoorverlies. 

De spraak werd aan-

geboden in het vrije 

veld op een sterkte 

van 65 dB SPL. Bij 

het label CI staan 

in box-plot format 

de verstaanscores van 

een grote groep dove 

patiënten met een 

cochleair implantaat
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SLECHTHOREND IN HET HIGH-TECH TIJDPERK
implanteerbare maar verder “gewone” hoortoestellen wor-
den toegepast. Sinds 1996 heeft de Nijmeegse kliniek hier-
mee ervaring opgedaan als een van de eerste klinieken in 
Europa. Het toepassen van deze nieuwe interventie bij de 
selecte groep patiënten met otitis externa, waarvoor geen 
goede alternatieve behandeling bestond, stelde ons in staat 
om de mogelijkheden en beperkingen van implanteerbare 
hoortoestellen te leren kennen. Overigens, de belangrijkste 
reden van fabrikanten om implanteerbare hoortoestellen te 
ontwikkelen is van cosmetische aard. Momenteel zijn twee 
systemen commercieel verkrijgbaar, beide systemen zijn 
(nog) semi-implanteerbaar.

Figuur 6 toont het Vibrant Soundbridge (VSB) mid-
denoorimplantaat. De audioprocessor links boven is een 
gewoon hoortoestel in een aangepaste behuizing, echter 
zonder telefoon. In plaats daarvan zendt de processor het 
versterkte signaal als een FM-signaal uit. Net onder de 
gesloten huid zit een FM ontvanger (VORP). Aan deze 
ontvanger zit de transducer (FMT) welke bevestigd is 
aan het aambeeld. Deze mechanische triller kan aldus 
de gehoorbeenketen stimuleren. Naast de VSB is er nog 
een ander grotendeels vergelijkbaar systeem op de markt, 
namelijk de Otologics MET. Beide systemen beïnvloeden 
de normale functie van het middenoor nauwelijks. Dit 
betekent dat na implantatie het oor nog hoort zoals voor 
de operatie. 

Het Otologics MET-systeem heeft een wat grotere capa-
citeit, hoofdzakelijk door de grotere transducer. De VSB 
is echter operatief eenvoudiger te plaatsen, vandaar dat er 
plaats lijkt te zijn voor beide systemen. Ik beperk ik me tot 
spraakverstaanscores verkregen met het meest toegepaste 
systeem, de VSB.

De opzet van de fi guur 7 kent u inmiddels. 
Spraakverstaanscores van 30 Nijmeegse VSB-patiënten 
zijn weergegeven (wederom patiënten met redelijk vlakke 
gehoorverliezen). De driehoekjes geven individuele ver-
staanscores weer; de woordjes werden aangeboden op nor-
maal conversatieniveau, net zoals eerder beschreven voor 
de conventionele hoortoestellen. De lijn waarboven de 
helft van de meetpunten zich bevindt is de gestippelde lijn. 
De continue lijn is de p50-lijn en komt uit de evaluatie 
met die conventionele hoortoestellen (fi guur 5). Figuur 7 
suggereert dat het toepassingsgebied van deze technologi-
sche innovatie een duidelijke bovengrens heeft; op onge-
veer 65 dB HL. Soortgelijke gegevens verkregen met het 
andere middenoor-implantaat, de Otologics MET, zijn wat 
beter, dat wil zeggen dat de bovengrens ongeveer 75 dB 
HL is. Geconcludeerd moet worden dat het spraakverstaan 
met middenoorimplantaten nog tegenvalt. Studies zullen 
uitwijzen of dit primair veroorzaakt wordt door de capaci-
teit van de transducer, de FM-link of wellicht de koppeling 
van de transducer aan de gehoorbeentjes. 
De genoemde middenoorimplantaten zijn semi-implan-
teerbaar; ten aanzien van volledig implanteerbare hoor-
toestellen zijn de ontwikkelingen nog moeizaam. De 
transducer en het pakketje met elektronica onder de huid 
plaatsen, levert geen grote problemen meer op. Tevens is 
het probleem van een oplaadbare batterij, die ook mee 
geïmplanteerd moet worden, opgelost. Het grootste res-
terende probleem is de microfoon onder de huid en dan 
vooral de mechanische isolatie van omliggend weefsel om 
rondzingen te voorkomen.

Figuur 6. Schematische weergave van een oor met middenoorimplantaat 

(Vibrant Soundbridge) met audioprocessor, onderhuidse ontvanger (VORP) en 

de transducer bevestigd aan het aambeeld (de z.g. fl oating-mass transducer

Figuur 7. (Unilaterale) 
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Een drietal oplossingen is in klinische studies bekeken:
De microfoon onder de huid in de gehoorgang. Het 
plaatsen van de microfoon op deze plek is operatief 
gecompliceerd. Het grote probleem bleek het akoestisch 
rondzingen te zijn wat slechts voorkomen kon worden 
door de gehoorbeenketen door te nemen (Tica-systeem). 
Een andere oplossing is een trillingsopnemer geplaatst in 
het mastoid, welke verbonden is aan het eerste midden-
oorbeentje, de hamer. Deze oplossing is eveneens complex 
vanuit chirurgisch oogpunt. Ook hier moet de gehoor-
beenketen verbroken worden (Envoy-systeem). De derde 
oplossing is de microfoon onder de huid, achter/boven 
de oorschelp (Otologics FIMOS). Deze oplossing is ope-
ratief wellicht de simpelste. Ook bij deze toepassing is 
er sprake van rondzingen; het betreft terugkoppeling via 
mechanische trillingen door het weefsel. Deze terugkop-
peling beperkt de versterking. De eerste resultaten bij een 
Nijmeegse patiënt laten zien dat met deze oplossing onge-
veer de helft van de versterking mogelijk is van die verkre-
gen met de semi-implanteerbare voorlopers.
Kortom, de te implanteren microfoon is de bottleneck. 
Vooralsnog lijkt het feedback probleem niet simpel 
oplosbaar en daarmee blijft het onzichtbare hoortoestel 
toekomstmuziek. Dit wordt verder versterkt door de nog 
altijd betere spraakverstaansresultaten met conventionele 
hoortoestellen. 

Elektrisch horen

Behalve horen via luchtgeleiding is er nog een optie bij 
perceptieve slechthorendheid, namelijk horen door mid-
del van stimulatie met elektrische stroompjes van en in het 
slakkenhuis. Deze vorm van horen wordt toegepast bij vol-
ledige perceptieve doofheid; het hulpmiddel dat hiervoor 
nodig is heet een cochleair implantaat of CI, zie fi guur 8. 
Alle eerder genoemde structuren in midden- en binnenoor 
worden hierbij gepasseerd. Met behulp van een rij kleine 
elektroden op een drager (elektrode array), geplaatst in 
het slakkenhuis, kunnen elektrische stroompjes aangebo-
den worden. Op die wijze wordt het slakkenhuis selectief 

gestimuleerd met de bedoeling dat de zenuwuiteinden 
van de gehoorzenuw die nog gekoppeld zijn aan de (niet-
werkende) haarcellen, direct elektrisch geprikkeld worden. 
Een spraakprocessor, welke achter het oor gedragen wordt, 
maakt digitaal een frequentieanalyse van het opgevangen 
geluid; met andere woorden de processor bepaalt snel en 
vaak het “klankpatroon” naar analogie van de frequentie-
analyse zoals die in een normaal binnenoor plaatsvindt. 
Het klankpatroon wordt nu afgebeeld in de cochlea via de 
elektrodes van het elektrode array; die elektrodes worden 
kortstondig geactiveerd welke in het slakkenhuis liggen op 
de natuurlijke gevoelige plaats voor de betreffende karakte-
ristieke frequenties uit het klankpatroon. 

Geheel rechts in de fi guur 5, bij het label CI van cochleair 
implantaat, ziet u de spraakverstaanscores van een grote 
groep dove volwassen patiënten met een meerkanaals CI, 
geïmplanteerd te Nijmegen tussen 1998 en 2004. Het 
spraakverstaan is precies zo gemeten als bij de patiënten met 
de conventionele hoortoestellen, en wel één jaar na implan-
tatie. De mediane verstaanscore op normaal conversatieni-
veau van de dove CI gebruikers bedraagt 74%. Vergelijkbare 
spectaculair hoge scores worden ook door andere onder-
zoeksgroepen gerapporteerd. Vergelijken we de 74% met 
de verstaanscores van de slechthorende patiënten met een 
modern hoortoestel dan zien we dat bij een verlies van 75 
dB HL en meer, een CI in plaats van het hoortoestel moge-
lijk tot beter spraakverstaan zou hebben geleid.
Om een beter verantwoord criterium te vinden, rekening 
houdend met de interindividuele spreiding in de scores, 
gaan we uit van de eveneens vermelde p10 waarde. Deze 
is 42%, wat betekent dat 90% van onze CI-gebruikers ten-
minste 42% spraakverstaan scoort met zijn CI. De fi guur 
toont dat dezelfde of slechtere scores worden gevonden bij 
slechthorende patiënten met hoortoestellen met een verlies 

ARTIKELEN

SPRAAKVERSTAAN MET MIDDENOOR-

IMPLANTATEN VALT NOG TEGEN

Figuur 8. Schematische weergave van een oor met cochleair implantaat
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van 95 dB HL en slechter; met andere woorden, de analyse 
geeft dus aan dat bij een verlies van 95 dB HL of groter 
met redelijke zekerheid een CI beter spraakverstaan zal 
opleveren dan een modern conventioneel hoortoestel. Dit 
betekent dat een CI behalve bij doofheid ook toegepast 
kan worden - en ook daadwerkelijk wordt - bij ernstige 
slechthorendheid. De lijn bij 42% zult u nog terugzien.

Horen via beengeleiding

Naast het elektrische horen en het horen via de oorschelp 
en middenoor, het horen-via-luchtgeleiding, kunnen we 
ook horen met ons hele hoofd. Deze derde vorm van horen 
is veel minder effectief dan horen via luchtgeleiding, maar 
niet onbelangrijk bij slechthorendheid. Indien wij in een 
geluidsveld komen trilt ons hoofd mee met de akoestische 
trillingen; deze trillingen van de schedel kunnen door het 
slakkenhuis waargenomen worden. Het precieze mechanisme 
van dit “horen-via-beengeleiding” is niet geheel duidelijk. 
Liefst zeven mogelijke manieren waarop trillingen van het 
hoofd kunnen resulteren in vloeistofbewegingen in het slak-
kenhuis zijn beschreven (Stenfelt en Goode, 2005). 
Waarschijnlijk de meest dominante bijdrage is die van de 
traagheid van bewegende vloeistof in het slakkenhuis. Als de 
schedel trilt, trilt eveneens de vloeistof; door de compliante 
vensters en de massatraagheid van de vloeistof ontstaat er 
vloeistofbeweging. Zonder de vensters zou de vloeistof slechts 
in fase meetrillen met de schedel, immers water is niet samen-
drukbaar. De beweging van de vloeistof valt vast te stellen aan 
de vensters; deze buiken in en uit en wel met gelijke volume-
verplaatsing en onderling in tegenfase. Aldus ontstaat een lon-
gitudinale vloeistofgolf, gelijk aan die welke opgewekt wordt 
door de stijgbeugel bij “gewoon” horen via luchtgeleiding. 

Indien het middenoor niet werkt, is er sprake van een 
geleidingsverlies of een conductief gehoorverlies. Oorzaken 
van een geleidingsverlies zijn bijvoorbeeld een aangeboren 
gehoorgangatresie, een geperforeerd trommelvlies of chro-
nische ontsteking van het middenoor. 
Een geleidingsverlies betekent dat de omzetting van akoes-
tische geluidstrillingen naar longitudinale vloeistofgolven 
in het slakkenhuis niet langer effectief verloopt. Dit leidt 
tot verzwakt horen van maximaal 50 tot 60 dB. 
Wordt echter bij een patiënt met een geleidingsverlies 
geluid voldoende versterkt aangeboden, dan zal dit nor-
maal waargenomen worden. Dit in tegenstelling tot een 
perceptief gehoorverlies. Immers, het slakkenhuis is onbe-
schadigd en werkt dus geheel normaal. Het benodigde 
hulpmiddel om beter te horen lijkt simpel, namelijk een 
conventioneel hoortoestel met een versterking ter grootte 
van het geleidingsverlies. Echter, een conventioneel hoor-
toestel kan niet toegepast worden bij een gehoorgangatre-
sie of chronische ontsteking van het middenoor. 

Prothetisering van een conductief 

gehoorverlies

Figuur 9 toont een speciale oplossing, namelijk een 
hoortoestel werkend via beengeleiding. De opgevangen 
akoestische geluidsgolven worden daarbij versterkt aange-
boden aan de schedel waarna de trillingen het slakkenhuis 
bereiken via beengeleiding. Het meest effi ciënte beengelei-
dingshoortoestel op de markt is de BAHA (bone-anchored 
hearing aid), waarbij de versterkte geluidstrillingen zonder 
dempende huid direct overgebracht worden op de sche-
del met behulp van een percutaan titanium implantaat, 
zie fi guur 10. De BAHA is ontwikkeld in de tachtiger 
jaren door Hakansson, Tjellstrom en collega’s en uitvoe-
rig toegepast in Nijmegen. Beengeleidingshoortoestellen 
zijn de enige oplossing voor slechthorende patiënten met 
een chronisch ontstoken middenoren en met inoperabele 
gehoorgangatresie. 

Figuur 10 toont de gegevens van 27 Nijmeegse BAHA 
Cordelle-gebruikers (hardste type BAHA dat beschikbaar 
is). Het betreft patiënten met een gemengd gehoorverlies; 
een perceptief gehoorverlies met daarop een conductieve 
component in de meeste gevallen als gevolg van chronische 
ontstekingen.

Figuur 9. 

Schematische weer-

gave van een oor met 

BAHA toestel beves-

tigd aan het transcu-

tane implantaat

IN DIT HIGH-TECH TIJDPERK IS HET 

AANTAL MOGELIJKHEDEN OM BETER TE 

HOREN SPECTACULAIR VERGROOT
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Wederom betreft het patiënten met redelijk vlakke percep-
tieve verliezen.
De verstaanscores zijn weergegeven met vierkantjes. De 
fi guur toont dat met het beengeleidingshoortoestel, de 
BAHA Cordelle, redelijke scores mogelijk zijn bij per-
ceptieve verliezen tot 55-60 dB HL. Als gevolg van de 
chronische middenoorproblemen is een andere oplossing 
vaak niet mogelijk zodat de BAHA Cordelle ook toegepast 
wordt bij grotere perceptieve gehoorverliezen dan 55-60 

dB HL, overigens met beperkt resultaat. 
Stellen we ons tot slot nog de vraag wanneer implantatie 
met een CI hoogstwaarschijnlijk effectiever is dan toepas-
sing van de BAHA en gebruiken we hiervoor weer de eer-
der geïntroduceerde grens van 42%, dan is de bovengrens 
voor toepassing van de BAHA 65 dB HL perceptief verlies.

Overzicht

Figuur 11, een update van fi guur 3, toont, als overzicht, de 
diverse typen hoorhulpmiddelen en waar ze precies het 
gehoorsysteem stimuleren. Een conventioneel hoortoestel 
(AHO/IHO) is een audioversterker; middenoorimplanta-
ten zetten geluid om in mechanische trillingen welke de 
middenoorbeentjes stimuleren. Beengeleidingshoortoestel
len stimuleren rechtstreeks het slakkenhuis en cochleaire-
implantaten zetten geluid om in elektrische signalen die 
rechtstreeks de gehoorzenuw stimuleren. Nieuw in deze 
fi guur is de ABI, of wel het hersenstamimplantaat. Indien 
bij een dove patiënt de gehoorzenuw niet aanwezig is, 

heeft een CI geen zin. In dat geval kan elektrische stimu-
latie plaatsvinden via een aangepaste elektrode, geplaatst 
achter het slakkenhuis in de hersenstam, op de nucleus 
cochlearis. De resultaten bij de eerste Nijmeegse patiënt 
met een ABI zijn hoopgevend. Echter, zoals algemeen 
gerapporteerd wordt, is open spraakverstaan slechts beperkt 
mogelijk; met de ABI wordt een spraakscore gehaald van 
23%, 2 jaar na implantatie. Dit is hoog in vergelijking met 
de literatuur. In het algemeen worden met een ABI minder 
goede resultaten verwacht dan met een CI.
Tot slot, in het high-tech tijdperk waarin wij leven is het 
aantal mogelijkheden voor de slechthorende en dove mens 
om beter te horen, spectaculair vergroot. Met de conven-
tionele luchtgeleidingshoortoestellen zijn binnen de fysio-
logische mogelijkheden vrij optimale resultaten mogelijk. 
Van bijzonder belang is cochleaire implantatie voor dove 
en ernstig slechthorende patiënten, evenals, hoewel minder 
spectaculair maar voor de patiënten uiterst belangrijk, de 
toepassing van de BAHA voor slechthorende patiënten 
met chronisch ontstoken oren en het middenoorimplantaat 
voor slechthorende patiënten met chronische otitis externa. 
Diverse studies, onder andere van onze onderzoeksgroep, 
hebben laten zien dat deze innovaties doelmatig zijn voor 
de onderzochte patiëntgroepen. Deze innovaties leiden 
tot een hogere kwaliteit van leven tegen acceptabele kos-
ten. Echter, al deze oplossingen, hoe technologisch fraai 
dan ook maken van de slechthorende geen goedhorende. 
Het verstaan in een rustige omgeving verbetert binnen de 
aangegeven grenzen, echter de digitale techniek heeft de 
slechthorende nog niet de beloofde verbetering gebracht 
ten aanzien van het verstaan van spraak in rumoer. Juist 
op dit vlak zou digitale signaalbewerking kunnen helpen, 
bijvoorbeeld door bijgeluiden te herkennen en vervol-
gens weg te drukken waardoor het verstaan van spraak 
in rumoer verbeterd zou kunnen worden. Zelfs de meest 
geavanceerde hoortoestellen hebben op dit vlak nog wei-
nig te bieden. Bemoedigend zijn ontwikkelingen rondom 
adaptieve toepassing van richtingsgevoelige microfoons en, 
zeer recent, de introductie van hoortoestellen voor linker 
en rechter oor die (draadloos) met elkaar communiceren. 

Over de auteur

Prof.dr.ir. A.F.M. Snik is sinds 1989 als audioloog en wetenschappelijk onderzoeker 

verbonden aan de afdeling KNO en sinds 2000 hoofd van het Audiologisch Centrum 

Nijmegen. Hij is bereikbaar via a.snik@kno.umcn.nl

ALLE FRAAIE TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN MAKEN 

VAN EEN SLECHTHORENDE GEEN GOEDHORENDE

Figuur 10. 
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Figuur 11. Een overzicht van de diverse typen hoorhulpmiddelen in relatie tot 

de plaats van activatie in het oor. AHO staat voor achter-het-oor hoortoestel, 

IHO voor in-het-oor hoortoestel, MEI voor middenoor implantaat. BAHA 

voor bone-anchored hearing aid, CI voor cochleair implantaat en ABI voor 

hersenstam implantaat
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In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over het 
wat en waarom van inclusief onderwijs. Hoe kun je 
daar als school en leraar vorm aan geven? Daarover 
lezen we nauwelijks iets. Aanleiding voor SLO, het 
nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, 
om een verkennend onderzoek te doen naar welke 
factoren van invloed zijn op een succesvolle integratie 
van kinderen met speciale onderwijsbehoeften (‘speci-
ale’ leerlingen) in het primair onderwijs.
Wat vraagt integratie van kinderen met speciale 
onderwijsbehoeftes op schoolniveau? 
Wat vraagt integratie van kinderen met speciale 
onderwijsbehoeftes voor het werken in de groep/klas? 
Welke dilemma’s en knelpunten ervaren leerlingen, 
leraren, ouders en scholen bij integratie van leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeftes in het regulier basison-
derwijs? Wat zijn voor scholen grenzen bij integratie 
van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes in het 
regulier basisonderwijs?   
SLO heeft vanuit een leerplankundig perspectief de 
mogelijkheden en problemen onderzocht, die scholen 
ervaren bij de vormgeving van de integratie van kin-
deren met speciale onderwijsbehoeftes in het regulier 
basisonderwijs. Zowel in Nederland als in Vlaanderen, 
Denemarken en Engeland.
Het volledige onderzoeksrapport is rechtstreeks van de 
site van SLO te downloaden: www.slo.nl

Sorry, wat zeg je?

Op woensdag 6 juni jl. is tijdens een bijeenkomst in Amsterdam de DVD 
‘Sorry, wat zeg je?’ gepresenteerd. Op deze voorlichtingsfi lm, gemaakt 
door de Stichting ZieZo, worden zeven slechthorenden geportretteerd in 
verschillende fasen van hun leven. Zij laten zien hoe zij opgroeien tussen 
horend en doof.  
De DVD is in eerste instantie bedoeld voor ouders die net weten dat hun 
kind slechthorend is, maar is tevens geschikt voor iedereen die met slecht-
horenden en slechthorendheid te maken heeft. De fi lm wil een beeld geven 
van de verschillende wegen die slechthorenden kiezen om zo goed moge-
lijk met anderen te communiceren. Er is gedacht aan het bereiken van ook 
allochtone ouders; bij het bekijken van de DVD kan worden gekozen uit 
ondertiteling in Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans-Arabisch.
De DVD is te bestellen bij de Stichting ZieZO: www.zie-zo.nl. 

Tussen apart en samen

29 JUNI 2007  AUTISM IN AN 

EDUCATIONAL PERSPECTIVE

Congres ter gelegenheid van het emeritaat 
van Prof. Dr. Ina van Berckelaer-Onnes
Plaats: Pieterskerk, Leiden
Informatie: www.orthopedagogiek.
leidenuniv.nl

16 JULI T/M 22 JULI 2007  

WFD CONGRESS “HUMAN RIGHTS 

THROUGH SIGN LANGUAGE”

Het 15e Wereld Congres van de Wereldfede-
ratie van Doven Organisatie: WFD/CNSE
Plaats: Madrid, Spanje
Informatie: www.wfdcongress.org

6 SEPTEMBER 2007  CURSUS 

OBJECTIEVE AUDIOMETRIE: multi 
dimensioneel overzicht, nieuwe inzichten 
Plaats: Leids Universitair Medisch Centrum
Informatie: www.fenac.nl

11 -14 SEPTEMBER 2007  JOINING 

FORCES

7th European Congress on Mental Health 
and Deafness 
Plaats: Haarlem
Informatie: www.esmhdcongress2007.com

19 OKTOBER 2007  BREDE ZORG 

VOOR JONGE KINDEREN

Congres van onder meer het Seminarium 
voor Orthopedagogiek met workshops 
over diverse aspecten van de opvang van 
jonge risicokinderen
Plaats: Holiday Inn, Leiden
Informatie: www.seminarium.nl

AGENDA

GESIGNALEERD

HKH Prinses Laurentien heeft op 14 april jl. 
tijdens de nationale leesvertelwedstrijd het eer-
ste exemplaar van het Gebarenwoordenboek 
deel 2 in ontvangst genomen. 
Net als het gebarenwoordenboek deel 1, is 
deel 2 een gebarenwoordenboek met gestan-
daardiseerde gebaren uit de Nederlandse 
Gebarentaal, speciaal gericht op kinderen. 
Elke tekening is goedgekeurd door het 
Nederlands Gebarencentrum.
Het boek bestaat uit 600 gebaren en beslaat 
ca. 170 pagina’s. De gebaren sluiten aan bij 
module NmG 2 die is uitgegeven door het 
Nederlands Gebarencentrum. Thema’s zijn: 
Spelletjes, sprookjes, familie, seizoenen, die-
ren, boodschappen doen, klokkijken, verkeer, 
hoofdsteden, gevoelens en nog veel meer.

Het boek is een 
initiatief van de 
Stichting ‘Maak 
een Leuk Gebaar’ 
en is in samen-
werking met 
het Nederlands 
Gebarencentrum 
uitgebracht met 
fi nanciële steun 
van o.a. het 
Revalidatiefonds en de NSGK.
Het boek is te bestellen via de website van het 
Nederlands Gebarencentrum www.gebaren-
centrum.nl voor de introductieprijs van 
€ 21,50 (inclusief verzendkosten).
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Pronkvogel
Moeders. Wat weet ik nou van moeders? 
Tja, bij tijd en wijle stuur ik een knipoog 
en glimlach met een tedere gedachte mee 
het zwerk in. Een plotse herinnering aan 
mijn eigen moeder. Verder…, ik verhief een 
vrouw tot de status van moeder van mijn 
eigen kinderen. Zover reikt –kortgezegd- 
mijn kénnis over moeders. De rest steunt 
op waarnemingen.

Een avond, zoals die er zo talrijk zijn. 
Jonge mensen die hun vertrouwde 
schoolomgeving gaan verlaten. Voor immer 
de koers verleggen. Een doorgaans breed 
uitgemeten en feestelijk aangekleed feit. 
Toneel, dans, rap, declameren, diverse 
kunst- en uitingsvormen geven  kleur 
en geluid aan het slotstuk van een 
leerzame jeugdepisode. Op de voorste 
rijen moeders. Vaders ook, opmerkelijk 
onopvallend anoniemer.

Er is geschuifel, zenuwachtig blikken 
naar links en rechts. Gekunstelde 
spontaniteit. Kleding voor de zoveelste 
keer herschikt. Glimlachen (we houden 
het bij de moeders) zijn eerder strak 
dan ontspannen. De sociale omgeving 
ondergaat een laatste inspectie. 
Dan… Het volglicht fl oept aan. 
Moeders moeten wel lijden op zulke 
momenten. Niets en niemand kan meer 
terug.

Ze komen op. Zonen of dochters. In een 
groep of individueel. Zie dán de moeders… 
Hun harteklop is bijna hoorbaar. De 
ingestudeerde bewegingen, gebaren en 
teksten van kindlief vormen ze in hun 
verbeelding mee. Voorhoofden glimmen 
ineens opvallend meer dan voordien. Een 
lichte hapering trekt ruwe rimpelingen over 
de rug. “Als het maar goed gaat…” spreken 
verschrikte ogen in vertwijfelde, ontluikende 
wanhoop. Het ritueel gaat door. Anderhalve 
minuut, twee minuten. Minieme fracties 
slechts in een mensenleven. Zó defi nitief in 
het geheugen gekerfd. Bij moeders. 

De ontlading. Na de laatste beat, de 
laatste klank, de laatste zwaai, de 
laatste draai. Ogen van moeders krijgen 
een glanzende fl oerse fi lm, wangen 
bollen, mondhoeken krullen omhoog, 
neusvleugels vertonen een lichte trilling, 
een nieuwe roserode tint kleurt het gezicht. 
Niets ontgaat hen van het applaus, van 
geestdriftige kreten uit het publiek, de 
glorie van het moment.  

Míjn zoon. Míjn dochter. Dat denken ze.

Moeders.

WILLEM GEURTS

COLUMN
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In januari 2003 introduceerde de Nationale 
Hoorstichting de Nationale Hoortest. 
Een test waarmee je via de telefoon zelf 
je gehoor kunt checken. De test werd een 
doorslaand succes: binnen een half jaar was 
hij al honderdduizend maal uitgevoerd. 
Reden voor de Nationale Hoorstichting 
om hem ook op internet uit te brengen. 
Tevens werd er voor het internet een speci-
ale jongerentest en een kindertest ontwor-
pen. Resultaat tot nu toe: een half miljoen 
uitgevoerde testen.
Nieuw is de bedrijfsoorcheck die op 23 
april jl. tijdens de conferentie ‘Arbeid en 
Gehoor’ offi cieel is geïntroduceerd. Hij is 
op internet te vinden: www.bedrijfsoor-
check.nl. Het is een test waarbij de kwaliteit 
van het binnenoor gescreend kan worden 
en is geen volwaardig alternatief voor gede-
gen hooronderzoek. De test is in opdracht 
van de Nationale Hoorstichting ontwikkeld 
door het Audiologisch Centrum van het 
Leids Universitair Centrum (LUMC). Hij 
is gericht op mensen die werkzaam zijn in 
lawaaiige omgevingen en kon gerealiseerd 
worden dankzij bijdragen van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
de stichting ARBOUW. De bedrijfsoor-
check kent twee versies: een algemene, 
voor iedereen toegankelijke oorcheck en 
een oorcheck die uitsluitend toegankelijk is 
voor medewerkers in een bepaalde branche.
Gehoorschade door lawaai op het werk treft 
jaarlijks duizenden jongeren en werkenden. 
Gehooraandoeningen staan op de tweede 
plaats van de meest gemelde beroepsziekten. 
Het gaat hierbij om meer dan 25% van alle 
meldingen.

Altijd Taaltijd

Eind van het jaar 1998 verscheen het theo-
rieboek ‘Kinderen met ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden op school’, en kort daarop 
de eerste delen van het ‘Praktijkboek’ in 
1999: ‘Taalontwikkeling’, ‘Kringgesprekken’ 
en ‘Voorlezen’. Nu, negen jaar later, komt 
uitgeverij Agiel met een geheel vernieuwd 
en aangepast praktijkboek: ‘Altijd Taaltijd’. 
(De werk titel van het boek was ‘Klare taal?’)
‘Altijd Taaltijd’ gaat over communicatie 
en moedertaalverwerving. Het is bestemd 
voor leraren, ouders, logopedisten, ambulant 
begeleiders en anderen die werken met kin-
deren die problemen hebben bij de verwer-
ving van de moedertaal.
De vernieuwing is tot stand gekomen op 
basis van eigen ervaringen, van verande-
ringen in de maatschappij en in het onder-
wijs, maar ook op basis van reacties uit het 
onderwijsveld.
In de inhoudsopgave vinden we aandacht voor 
een veelheid van aandachtsgebieden: taalsti-
mulering, kringgesprekken, voorlezen, woor-
denschatonderwijs, computergebruik, sociaal 
emotionele ontwikkeling, voortgezet speciaal 
onderwijs en ESM, sensomotoriek, wereldori-
entatie, lezen, stellen, rekenen en de ouders.
“Altijd Taaltijd’ verschijnt in augustus en zal 
€ 97,50 gaan kosten. Voorintekening levert 
korting op. 

C. Constandse, M. Elzer en M. Mildenberg: 
Altijd Taaltijd
Uitgeverij Agiel; ISBN 978-90-77834-30-5

Bedrijfsoorcheck
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TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol. 50, 

april 2007.

“Speed of processing, working memory and language impairment in 
children” is de titel van een artikel van de hand van Leonard, Tomblin 
en anderen. Zij hebben de relatie onderzocht tussen snelheid van 
informatieverwerking en het werkgeheugen bij kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden. Uit de resultaten komt naar voren dat 
het tempo van informatieverwerking en het werkgeheugen twee te 
onderscheiden factoren zijn. Bovendien bleek verwerking van taalsti-
muli een andere factor te zijn dan verwerking van andere vormen van 
informatie. Tot slot bleek uit het onderzoek dat verschillen in verbaal 
werkgeheugen het grootste gedeelte van de variatie in taalbegrip bij 
kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden kan verklaren. 

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol. 50, 

februari 2007.

Smith, Mirenda en Zaidman-Zait hebben “Predictors of expressive 
vocabulary growth in children with autims” geschreven. Het gaat om 
een exploratief onderzoek naar voorspellers van actieve woordenschat 
in autistische kinderen. Het aantal woorden dat de kinderen konden 
zeggen blijkt na interventie samen te hangen met de aanwezigheid 
van verbale imitatievaardigheden, symbolisch spel met objecten en 
het aantal gesticulaties om gemeenschappelijke aandacht te bewerk-
stelligen. Het onderzoek laat zien hoe heterogeen de taalontwikkeling 
verloopt in jonge kinderen met autisme, maar ook dat heel specifi eke 

voortalige vaardigheden de ontwikkeling van woordenschat kunnen 
voorspellen.

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, vol.12,2, Spring 

2007. 

”The transition from fi ngerspelling to English print: facilitating 
English decoding” is de titel van het artikel van Haptonstall en Schick. 
Uit onderzoek is reeds bekend dat dove  kinderen  gevingerspelde 
woorden in het begin meestal als lexicale eenheden beschouwen en 
niet als letterreeksen die orthografi e representeren. Pas later beginnen 
ze te leren om handvormen te koppelen aan grafemen. 
Het artikel beschrijft een onderzoek, waarin gepoogd is via gerichte 
training dove kinderen vaardiger te maken in het leren van de ortho-
grafi e en vingerspelling van geschreven woorden. Door in deze trai-
ning vingerspelling te gebruiken kunnen dove kinderen geschreven 
woorden beter herkennen en schrijven. 

In hetzelfde tijdschriftnummer staat “Educational responses to varying 
objectives of parents of deaf children: a Dutch perspective” van Harry 
Knoors. 
In het artikel wordt ingegaan op een aantal dilemma’s, waarmee het 
Nederlandse dovenonderwijs wordt geconfronteerd en een mogelijke 
manier om met deze dilemma’s in pedagogisch en onderwijskundig 
opzicht om te gaan. 

In Stem- Spraak- en Taalpathologie, maart 2007 berichten Van 
Weerdenburg en Verhoeven over Classifi catie van Ernstige Spraak- en/of 
taalMoeilijkheden. Zij onderscheiden de factoren lexicaal-semantische 
vaardigheden, auditieve conceptualisatie, grammaticale vaardigheden 
en spraakproductie bij zes- en achtjarige kinderen met ESM die een 
cluster 2 school bezoeken of Ambulante Begeleiding vanuit het cluster 
2 onderwijs ontvangen. Binnen eenzelfde kind kan op meerdere taal-
domeinen een achterstand aanwezig zijn, de ernst op de verschillende 
taaldomeinen kan verschillen en in de tijd veranderen. Toekomstig taal-
onderzoek is nodig om de interactie tussen biologische eigenschappen 
en omgeving in beeld te brengen evenals de relatie tussen de pragma-
tiekscore en de taalproblemen en mogelijke afwijkingen in de hersen-
functies bij de verschillende linguïstische profi elen. 
Luinge, Post en Goorhuis-Brouwer beschrijven de SNEL, een screenings-
instrument dat mijlpalen in de taalontwikkeling van kinderen van 1 
tot 6 jaar identifi ceert. Verder onderzoek is nodig om met de SNEL-
schaal niet alleen taalproductie maar ook bijvoorbeeld taalbegripspro-
blemen in kaart te kunnen brengen. 
Buekers en Degens presenteren het MAC-AC, een Multi Axial 
Classifi cation-model voor het Audiologisch Centrum. Ongeveer 
één derde van de groep kinderen met taalontwikkelingsstoornissen 
kan geclassifi ceerd worden op problemen met begrip en productie 
van taal en één derde van de groep op vooral spraakproductie. Bij 
eenderde van de kinderen zijn cognitieve problemen aanwezig, de 
groep kinderen met een ondergemiddelde intelligentie en de groep 
met een signifi catie discrepantie tussen verbale en non-verbale intel-

ligentie zijn min of meer gelijk. De schrijvers relativeren 
de score meertaligheid als een nadelige factor. Het clas-
sifi catiemodel kan binnen enkele jaren een schat aan 
informatie en onderzoeksmateriaal opleveren. 
In Tijdschrift voor Orthopedagogiek van april 2007 
een literatuurstudie van Boddeüs, Goorhuis-Brouwer en 
Nakken naar Nederlandse opvoedingsprogramma’s voor 
ouders van kinderen met een taalprobleem. Vanuit peda-
gogisch perspectief bieden de Hanen Oudercursus en 
het Portage Programma Nederland de beste ondersteu-
ning en begeleiding aan ouders die problemen ervaren bij 
de opvoeding van een kind met een taalontwikkelings-
stoornis. De schrijvers bevelen een inventarisatie aan naar 
de behoeften van de ouders aan ondersteuning in de 
opvoeding van een kind met een taalontwikkelingsstoor-
nis, waarbij de leeftijd van het kind, informatie over nor-
male ontwikkeling van gedrag en taal en erkenning van 
de deskundigheid van ouders belangrijke factoren zijn. 
In Logopedie en Foniatrie van maart 2007 lichten 
Besems en van de Ree de term dysfatische ontwikkeling toe 
door een korte inhoud van het begrip en de diagnostiek 
en behandeling. De relatie tussen de taalontwikkeling en 
de linker- en rechterhemisfeer spelen in behandeling een 
belangrijke rol. Schrijvers bepleiten de term ‘dysfatische 
ontwikkeling’ omdat hiermee de neurologische oorzaak 
van de stoornis wordt aangegeven.
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In memoriam Leen Pille

Op 20 april is op 87-jarige leeftijd Leen 
Pille overleden. Hij was initiatiefnemer tot 
de oprichting en oud-directeur van de A.G. 
Bellschool in Amsterdam, oud-directeur van 
het Gemeentelijk Audiologisch Centrum te 
Amsterdam, oprichter van de VeBOSS (nu 
Siméa) en oud-directeur van de Opleiding 
Logopedie te Amsterdam.

Leen Pille kwam door toeval in het onder-
wijs voor doven en slechthorenden terecht. 
Nadat hij in de oorlogsjaren zijn onderwij-
zersakte had behaald en vervolgens, na een 
periode van onderduiken, op diverse scholen 
had gewerkt hoorde hij over de Professor 
Burgerschool: een lagere school voor slecht-
horende kinderen in Amsterdam. Hij werd 
er aangenomen, trouwde en mocht er op 
de zolder wonen. In dit onderwijs en bij 
deze kinderen vond hij zijn bestemming. Hij 
zorgde ervoor dat slimme kinderen naar de 
Montessorimulo konden, bleef hen begelei-
den, vroeg hen bij hem thuis en leerde hen 
de vele obstakels in een samenleving van 
horenden te overwinnen.
Hij ging logopedie studeren aan de 
Opleiding Logopedie in Amsterdam, waar hij 
later docent en directeur werd. Hij kreeg het 
idee om een middelbare school voor slecht-
horenden op te richten: de A.G. Bellschool 
werd in 1965 geopend. Hij haalde de aktes 
wiskunde en Frans om die vakken zelf te 
kunnen geven en werd er directeur.

Zijn grote voorbeelden waren Theo Thijssen, 
de schrijver van Kees de Jongen, en Jan 
Ligthart die schreef: ‘De hele opvoeding is 
een kwestie van liefde, geduld en wijsheid’. 
Leen Pille schilderde, tekende en sneed hou-
ten beeldjes. Hij was kalligraaf en boekbinder, 
schreef dagboeken en bleef bevriend met oud-
leerlingen die vertellen dat ze door ‘de meester 
in plusfour en tweedjasje’ bereikt hebben wat 
zonder hem nooit gelukt zou zijn.

Het onderwijs aan auditief gehandicapten heeft 
veel aan de grote inzet, vakbekwaamheid en 
betrokkenheid van Leen Pille te danken.

Frans Mollee

Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, 

belangenbehartiger namens personen en instellin-

gen voor  communicatief beperkten, slechthorenden 
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100 dagen
Honderd dagen lang bezochten de leden van 
het nieuwe kabinet de werkvloeren. Proefden 
zij datgene wat de werkers elke dag ervaren, 
hoorden zij aan waar die werkers tegenaan 
lopen, dachten zij mee met mogelijke oplos-
singen voor gesignaleerde knelpunten. Die 
honderd dagen zijn nu voorbij en wij wachten 
– tegen beter weten in? – op de concrete kabi-
netsplannen. Wij, van het onderwijs, verwachten 
wel het nodige van deze nieuwe PvdA/CDA 
ploeg. Dijksma kan niet achterover blijven 
leunen en de houding van haar voorgangster 
kopiëren. Wij, het speciaal onderwijs, verwach-
ten daden; rekenen op een staatssecretaris die 
gaat voor haar werkers in het veld. Kritisch en 
bevlogen; daadkrachtig en oog houdend op de 
belangen van de klant, ons kind, onze leerling.
Het jaarverslag van de inspectie over 2006 toont 
een berg van kritiek op het speciaal onderwijs. 
De werkers in het veld stellen vast dat zij alles 
uit de kast halen om hun leerlingen dat onder-
wijs en die pedagogische aandacht te geven, 
waar het kind, de leerling, de jongvolwassene 
om vraagt. Begeleiding op maat is ons devies, 
maar was dat eigenlijk al jaren. 
Natuurlijk valt er nog veel te schaven aan de 
inhoud van ons speciaal onderwijs; kwaliteits-
ontwikkeling en systematische leerlingenzorg 
komen niet zomaar van de grond. Maar als je als 
inspecterende instelling vergeet dat onze pupil-
len primair beperkt zijn door hun auditieve 
en/of communicatieve problematiek, dan zou 
het niet verkeerd zijn om dat gegeven mee te 
wegen in de beoordeling van ons onderwijs en 
ambulante dienstverlening.
Misschien dat onze nieuwe staatssecretaris daar 
in haar plannen eens rekening mee wil houden. 
Speciaal onderwijs bestaat bij de gratie van het 
ontbreken van adequate zorg in het reguliere 
systeem; dat is volgens mij echt een ander pro-
bleem!
Wel of geen plannen; ik wens u allen een 
hele goede zomervakantie en weer veel inspi-
ratie voor het nieuwe schooljaar.

Theo van Munnen
voorzitter

Van de voorzitter

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON

8547_VHZ_juni.indd   218547_VHZ_juni.indd   21 05-06-2007   09:58:4805-06-2007   09:58:48



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, 

 Prof. J.J. Groenstichting“ Zangvogelweg 150 3815 DP 033-4726854 033-4755133 secretariaat@acamersfoort.nl 

AMSTERDAM AMC KNO Audiologisch Centrum Meibergdreef 9,  P.B. 22660 1100 DD A’dam 1105 AZ 020-5664013 020-5669068 

AMSTERDAM Audologisch Centrum Academisch Ziekenhuis VU De Boelelaan 1117, P.B. 7057 1007 MB A’dam 1081 HV 020-4440969 020-4440983 audiologie@vumc.nl; saca@effathaguyot.nl

AMSTERDAM Audiologisch Centrum Amsterdam Derkinderenstraat 1, P.B. 69188 1060 CG A’dam 1062 BE 020-6171814 020-6691003 info@ac-amsterdam.nl 

DEN HAAG Haags Audiologisch Centrum Lange Lombardstraat 35, P.B. 848 2501 CV Den Haag 2512 PV 070-3848300 070-3805634 hace@effatha.nl 

EINDHOVEN Samenwerkende Audiologische Centra Eindhoven Casteliëlaan 8, P.B. 1322 5602 BH Eindhoven 5629 CH 040-2911888 040-2911889 info@ac-eindhoven .nl 

EINDHOVEN Sint Marie Casteliëlaan 8, P.B. 1447 5602 BK Eindhoven 5629 CH 040-2647000 040-2647070 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@srl.nl 

LEEUWARDEN Stichting Audiologisch Centrum Friesland Verlengde Schrans 35 8932 NJ 058-2801586 058-2801361 acinfo@acfriesland.nl 

LEIDEN Audiologisch Centrum van het 

 Leids Univertair Medisch Centrum Albinusdreef 2, P.B. 9600 2300 RC Leiden 2333 ZA 071-5262440 071-5248201 audc@lumc.nl 

MAASTRICHT Audiologisch Centrum Academisch 

 Ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan 25, P.B. 5800 6202 AZ Maastricht 6229 HX 043-3877580 043-3875580 sec@kno.azh.nl 

NIJMEGEN Audiologisch Centrum van het 

 St. Radboudziekenhuis Nijmegen Ph. Van Leijdenlaan 15, 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 Audiologisch Centrum Tilburg e.o. Dr. Deelenlaan 15 5042 AD 013-4628700 013-5361104 info@actilburg.nl 

UTRECHT Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 KNO Audiologisch Centrum Heidelberglaan 100, P.B. 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

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

AMSTERDAM Alex. Roozendaalschool Jan Tooropstraat 13 1062 BK 020-3460111  020-6172901 info@roozendaalschool.nl

AMSTERDAM Alex G. Bellschool-VSO Burg. Eliasstraat 76 1063 EX 020-6131133  020-6149273 info@agbell.nl

AMSTERDAM Signis Jan Tooropstraat 1 1062 BK 020-5110555  020-5110556 signis@effathaguyot.nl

AMSTERDAM REC 2 Holland-Flevoland Postbus 9853 1006 AN 020-6400982  020-4535265 rec2hf@oog.nl

AMSTERDAM  Prof. H. Burgerschool Jan Sluijterstraat 5 1062 CJ 020-3460230  020-6176021 info@burgerschool.nl

ARNHEM Dr. P.C.M. Bosschool Hommelseweg 403-A 6821 LK 026-4423293  026-3702277 drbosschool@sec-arnhem.nl

ARNHEM De Stijgbeugel Hommelseweg 403 6821 LK 026-4454497  026-4450661 destijgbeugel@sec-arnhem.nl

BREDA De Spreekhoorn  Dirk Hartogstraat 10 4812 GE 076-5212352  076-5142325 info@spreekhoorn.nl

DORDRECHT Ammanschool Postbus 9161 3301 AD 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 dienstverleningdriebergen @auris.nl

EINDHOVEN School de Beemden Toledolaan 1 5629 CC 040-2424255  040-2422365 debeemden@taalbrug.nl

EINDHOVEN Ekkersbeek-VSO Toledolaan 5 5629 CC 040-2423355  040-2483884 ekkersbeek@taalbrug.nl

EINDHOVEN School de Horst Toledolaan 3 5629 CC 040-2429402  040-2483479 dehorst@taalbrug.nl

EINDHOVEN Sint Marie Casteliliëlaan 8 5629 CH 040-2647000  040-2647070 info@sintmarie.nl

ENSCHEDE Stichting Het Maatman Maatmanweg 15 7522 AN 053-4803050  053-4403053 infoso@stg-maatman.nl, infovso@stg-maatman.nl

GOES De Kring Tiendendreef 5 4461 DS 0113-213407  0113-228717 dekring.so@auris.nl

GOES Auris Dienstverlening Goes Nassaulaan 8 4461 SX 0113-323264  0113-323684 aurisdienstverleninggoes@auris.nl

GOUDA Regionaal Expertisecentrum MZW Bachstraat 9 2807 HZ 0182-591082   info@auris.nl

 ’S-GRAVENHAGE Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW 070-3948994  070-3962000 info@cor-emous.net

GROESBEEK Mgr. Terwindtschool Nijmeegsebaan 21 a 6561 KE 024-6841790  024-6841473 mtw@viataal.nl

GRONINGEN Dr. J. de Graafschool-VSO Ina Boudierplantsoen 9 9721 XB 050-5255190  050-5261265 info@degraafschool.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 voor SO Rijkstraatweg 63  9752 AC 050-5331800  050-5331801 guyot@effathaguyot.nl

HAREN (Gr.) REC Noord Nederland Rijkstraatweg 63 b 9752 AC 050-5343941  050-5343378

HAREN (Gr.) Dienst AB KEGG Postbus 55 9750 AB 050-5331816   dienstab@effathaguyot.nl

LEIDEN De Weerklank Robijnstraat 100 2332 KV 071-5765149  071-5720330 administratie@deweerklank.nl

NIJMEGEN Martinus van Beekschool IJsbeerstraat 31 6531 PL 024-3559584  024-3502214 martinusvanbeek@viataal.nl

NIJMEGEN de Marwindt-VSO Nijlpaardstraat 4 6531 RR 024-3567765  024-3540043 vsodemarwindt@viataal.nl

NIJMEGEN Dienst Amb. Begeleiding Viataal IJsbeerstraat 31 6531 PL 024-3557437   dabnijmegen@viataal.nl

RIJSWIJK (ZH) De Voorde Bazuinlan 2a 2287 EE 070-3943042  070-3944629 school@voorde.scoh.nl

ROTTERDAM L.W. Hildernisseschool Pierre Baylestraat 2 3011 CN 010-4135651  010-4110113 hildernisseschool@auris.nl

ROTTERDAM Ammancollege Malmöpad 60 3067 PW 010-4552318 010-4558407 010-4202674 ammancollege@auris.nl

ROTTERDAM S. Jonkerenschool Guido Gezelleweg 12 3007 MA 010-4329377  010-4196627 jonkerenschool@auris.nl

ROTTERDAM Dr. F. Hogewindschool Kraayeveldstraat 2 3078 PE 010-4821088  010-4821885 hogewinds

ROTTERDAM Dr. M. Polanoschool Witte Hertstraat 1 3061 CT 010-2041515 010-2041519 010-2041518 polanoschool@auris.nl

SINT MICHIELSGESTEL Rafaël Theerestraat 42 5271 GD 073-5588243 073-5588246 073-5588245 adm.rafael@viataal.nl

SINT MICHIELSGESTEL CVO Compas VSO Theerestraat 42 5271 GD 073-558 8182 073-5588181 073-5588182 cvocompas@viataal.nl

SINT MICHIELSGESTEL REC ZeON Postbus 7 5270 BA 073-5588180  073-5588181 073 558 81 82

UTRECHT  Het Rotsoord-SO Rotsoord 36 3523 CL 030-2525000  030-2520786 info@rotsoord.nlr

UTRECHT De Taalkring Agavedreef 92 3563 EN 030-2660875  030-2613419 detaalkring@auris.nl

UTRECHT Alfonso Cortischool Boadreef 2 3563 EP 030-2621227  030-2618385 alfonsocortischool@auris.nl

UTRECHT Bertha Muller school Santa Cruzdreef 30 3563 VJ 030-2612404  030-2662024 berthamullerschool@auris.nl

VUGHT Viataal Talent Helvoirtseweg 189 5263 EE 073-5588552  073-5588516 talent@viataal.nl

VUGHT Mariëlla Laagstraat 1 5261 LB 073-5588651 073-5588615 073 5588640 mariella@viataal.nl

UTRECHT Bureau Arbeid Utrecht Oudenoord 115 3513 EM 030-2398001  030-2398003 info@bureauarbeid.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

ADRESSENLIJST Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen, 

telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van scholen 

en instituten direct door aan de eindredactie
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Hbo-master Logopedie
specialisatie Communicatieve en/of Auditieve Beperkingen

Voor logopedisten die werkzaam zijn in instellingen en het onderwijs. 

diagnostiek - behandelcyclus t.a.v. de individuele leerling en groepstherapie -
multidisciplinaire samenwerking - advisering/coaching - 

positionering van het vak in de eigen organisatie - 
innoveren en reflectie op eigen professionele ontwikkeling

De docenten zijn gekwalificeerd voor het opleiden en begeleiden van
professionals en zijn experts binnen het domein van de zorg voor

kinderen met ernstige communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Een tweejarige Hbo-master SEN (deeltijd) die aansluit op de 
Hbo-bachelor Logopedie. 

Lesplaatsen: Eindhoven en/of Utrecht.

Meer informatie en inschrijving zie www.fontys.nl\oso

Een samenwerkingsproject van:

oso@fontys.nl
telefoon 0877 877 133
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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 € 2,00
2005, 13e druk, 24 pagina’s

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

Horen met één oor € 2,00
2005, 9e druk, 20 pagina’s

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

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

Kinderen met spraak- en taalproblemen € 2,00
2005, 3e druk, 36 pagina’s

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

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

Muis in je oor € 2,00
2003, 1e druk, 66 pagina’s

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

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

Technische hulpmiddelen voor slechthorenden € 2,00
2005, 4e druk, 32 pagina’s

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

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

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

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

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

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

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

Uw baby hoort niet goed, wat nu? € 2,00
2005, 2e druk, 25 pagina’s

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

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

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

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

Auditieve aspecten van Arbo-zorg 1997, 1997, 90 pagina’s € 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 omschrijving 
van de inhoud van de brochures.
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