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Het Audiologisch Centrum van het UMC St. 
Radboud was in 1957 het eerste Audiologisch 
Centrum van Nederland en bestaat vijftig jaar. 
Het wordt gevierd met een symposium en een 
jubileumboek.

Nic van Son schrijft naar aanleiding van het 
nationaal debat ‘Arbeid en gehoor’ over de 
problematiek van werken en slechthorendheid.

Sieneke Goorhuis-Brouwer vertelt over 
Gereviseerde Minimum Spreeknormen 
(G-MS): een combinatie van de SNEL 
en de GMS.

Vier dagen kennisuitwisseling tussen 400 mensen 
uit verschillende landen en disciplines: Joining 
Forces op het European Congress on Mental 
Health and Deafness.

Marc Marschark van het National Technical 
Institute for the Deaf in Rochester (VS) en 
schrijver van het boek “Raising and Educating 
a Deaf Child” over zijn nieuwste boek en over 
de vraag hoe we het gat tussen onderzoek en 
(onderwijs)praktijk kunnen dichten.
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Begin september vond het internationale congres over geestelijke 
gezondheidszorg bij doven en ernstig slechthorenden ‘Joining Forces’ 
in Haarlem plaats. Van Horen Zeggen besteedt daar in dit nummer 
aandacht aan. Door middel van een reportage én het interview. Het 
congres lijkt vooral bezocht te zijn door behandelaars: degenen die 
interveniëren als het kwaad al geschied is. Van Horen Zeggen wil de 
aandacht van al die anderen op de mogelijke problematiek van dove 
kinderen richten. Leraren, groepsleiders, begeleiders die in preventieve 
zin invloed kunnen uitoefenen op de geestelijke gezondheid van pupillen 
en leerlingen.  

Uniek was onze kans om professor Marc Marschark te interviewen. 
Hij was gastspreker op het congres. Met zijn nieuw verschenen boek 
probeert hij in klare taal wetenschappelijke verworvenheden voor de 
praktijk bruikbaar te maken. Hij doet in het interview een duit in de zak 
van de discussie over Passend Onderwijs. 

Eerder dit jaar is het nationale debat ‘Arbeid en Gehoor’ gehouden. In 
het eerste artikel wordt duidelijk waarom dit een belangrijk debat was. 
Er ligt nog veel werk op onze sector te wachten. 

Professor Sieneke Goorhuis biedt ons op de vertrouwde heldere wijze 
inzicht in de hernieuwde Groninger spreeknormen. Net als waarschijnlijk 
vele anderen, hoopt zij op een snelle invoering van een methodiek voor 
vroegtijdige onderkenning van taalspraakproblemen. 

Over het onderzoek van TNO naar het screeningsinstrumentarium, waar 
Van Horen Zeggen dit voorjaar van berichtte, is echter niets bekend 
gemaakt. Het rapport is bij het ter perse gaan van deze VHZ nóg niet 
openbaar. Het lijkt of de politiek geen keuze durft te maken of het belang 
van vroegtijdige onderkenning toch nog niet voldoende inziet. 

Tot slot treft u bij deze VHZ de nieuwe VHZ-kaart aan. De besturen van 
FENAC en Siméa hebben getracht deze kaart zo compleet mogelijk 
te maken. Mochten er toch nog omissies zijn: geef die dan door aan 
vanhorenzeggen@audcom.nl

Marjan Bruins  

hoofdredacteur

TEN GELEIDE

Foto omslag: John Voermans
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“De behandeling van ernstige dyslexie bij 
kinderen moet in het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet worden opgenomen. 
Deze lees- en spellingsstoornis brengt name-
lijk grote leerproblemen met zich mee en 
staat een normale ontwikkeling in de weg. 
Of een kind lijdt aan dyslexie is goed vast te 
stellen. Bovendien is de stoornis effectief te 
behandelen”. Dit staat in het advies rapport 

Dyslexie: van zorg verzekerd? dat het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ) aan de 
minister van VWS heeft aangeboden.
Tien procent van de 200 duizend kinderen 
die jaarlijks het basisonderwijs instromen, 
ontwikkelt lees- en spellingproblemen. 
Wanneer extra begeleiding door de school 
niet leidt tot verbetering, kan de school het 
kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek. 
Het CVZ schat dat er jaarlijks 7.200 ernstig 
dyslectische kinderen bijkomen, waarvan de 
helft (3.600) zich ook daadwerkelijk zal laten 
behandelen.

De behandeling van ernstige dyslexie duurt 
twaalf tot achttien maanden en is inten-
sief: naast de behandelsessies van één uur 
per week moet het kind dagelijks thuis 
tien à twintig minuten oefenen. Dit vraagt 
bovendien een directe betrokkenheid van 
de ouders en verzorgers. In Nederland zijn 

verschillende gespecialiseerde praktijken en 
instituten voor hulpverlening bij dyslexie, 
die werken met multidisciplinaire teams van 
psychologen en orthopedagogen. Ook vrij-
gevestigde zorgverleners bieden de behande-
ling aan.
Het CVZ schat de totale kosten voor dia-
gnostiek en behandeling van ernstig dyslecti-
sche kinderen op N 23 miljoen per jaar.

In maart 2007 heeft het CVZ het Protocol 
Dyslexie Diagnostiek en Behandeling aan de 
minister van VWS aangeboden. Het protocol 
bevat een leidraad om (ernstige) dyslexie vast 
te stellen en te behandelen bij kinderen in de 
basisschoolleeftijd van 6 tot en met 12 jaar 
(groep 3 t/m 8).

Bron: Persbericht CVZ
Op de website www.cvz.nl is het gehele 
rapport als PFD beschikbaar
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In audiologische centra wordt deskundig en 
met toewijding gewerkt. De uitdaging is om 
de kwaliteit in audiologische centra beter 
zichtbaar te maken en te borgen. Dit is kort 
gezegd een belangrijke conclusie uit een 
ronde van kwaliteitstoetsing in audiologische 
centra in het voorjaar 2007.

Deze kwaliteitstoetsing is het resultaat van 
een traject waarin de centra gezamenlijk 
werken aan FENAC-kwaliteitsbeleid. In 
2005 heeft de FENAC een kwaliteitskader 
vastgesteld met eisen waaraan audiologische 
centra moeten voldoen. De FENAC heeft 
Prismant (bureau voor zakelijke dienstver-
lening in de zorg) opdracht gegeven om de 
centra aan dit kwaliteitskader te toetsen. De 
volgende stap is om een FENAC-keurmerk 
te koppelen aan de kwaliteitstoetsing. Het 
behalen en behouden van het keurmerk 
wordt voorwaarde voor lidmaatschap van de 
FENAC. Met ingang van 2009 worden de 
centra periodiek getoetst door een onafhan-
kelijk bureau.

Tot het zover is, hebben de centra individu-
eel en in FENAC-verband nog het nodige 
te doen. De centra hebben een individueel 
toetsingsrapport gehad met aanbevelingen 
voor verbeteracties. Daarnaast heeft Prismant 
een algemene rapportage uitgebracht met 
aanbevelingen voor het kwaliteitsbeleid in 
FENAC-verband.
Een algemeen punt van aanbeveling is om 
meer met de kwaliteitscyclus: plan-do-

check-act te werken en dit ook aantoonbaar 
te maken in kwaliteitsdocumenten.
Andere werkpunten waarmee de FENAC 
aan de slag gaat, zijn onder meer:
•  Ontwikkelen van prestatie-indicatoren 

waarmee het kwaliteitskader aangescherpt 
wordt.

•  Periodiek tevredenheidsonderzoek onder 
cliënten en verwijzers.

•  Concretiseren van multidisciplinair/
interdisciplinair werken.
•  Verhelderen van de positie van audio-
logische centra als partner in de zorg-
keten.

Werken aan kwaliteit is nooit af. Kwaliteit 
is een reis en geen eindstation. De audiolo-
gische centra verenigd in de FENAC, heb-
ben in 2007 een belangrijke stap gezet op 
het pad van de gezamenlijke kwaliteitsreis.

DRS. SIMONE VAN DIJK,
KWALITEITS COÖRDINATOR IN OPDRACHT 
VAN DE FENAC

Kwaliteit in audiologische centra wordt zichtbaar!

Behandeling van dyslexie in het basispakket?
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Zeggen wat je doet en 
laten zien dat je doet 
wat je zegt
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Financiers
Overheden
Collega’s
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De Nederlandse Stichting voor het Dove 
en Slechthorende Kind (NSDSK) ontving 
eind 2004 de Nationale Revalidatieprijs. 
Het aan deze prijs verbonden geldbedrag 
is gebruikt voor een exploratief onderzoek 
waarin is nagegaan hoe het huidige functi-
oneren en de kwaliteit van leven van dove 
en slechthorende kinderen wordt beleefd 
door ouders/verzorgers en de kinderen 
zelf die ooit in zorg waren bij de Stichting 
Gezinsbegeleiding Amsterdam (SGA) en bij 
het Audiologisch Centrum Holland Noord 
(ACHN) te Alkmaar. Een tweede centrale 
vraag in het onderzoek was hoe de overgang 
van zorg naar onderwijs is verlopen en welke 
knelpunten ouders/verzorgers hierbij 
hebben ervaren. In het rapport dat nu is 
verschenen wordt hiervan verslag gedaan.

Resultaten

De (ernstig) slechthorende kinderen die 
ooit zorg hebben gehad bij de Stichting 

Gezinsbegeleiding Amsterdam en bij het 
Audiologisch Centrum Holland Noord 
maken het goed: ze maken veel vrienden, ze 
voelen zich ‘happy’ op school en ook in alge-
mene zin voelen ze zich (redelijk) gelukkig.
De onderzoekers plaatsen deze bevindingen 
in een wat breder referentiekader en consta-
teren dat er nog maar weinig onderzoek is 
gedaan op dit terrein. Bovendien levert het 
geringe aantal onderzoeken dat verricht is 
een weinig consistent beeld op.
Voor de ernstig slechthorende kinderen in 
zorg bij de SGA geldt dat het merendeel 
van deze kinderen speciaal onderwijs volgt, 
terwijl voor slechthorende kinderen in zorg 
bij het ACHN geldt dat deze nagenoeg gelij-
kelijk verdeeld terecht zijn gekomen in het 
speciaal dan wel regulier onderwijs 
(respectievelijk: 41% en 59%).

Het zou zo kunnen zijn dat het relatief grote 
aantal plaatsingen in het speciaal onderwijs 

te maken heeft met het feit dat het hier gaat 
om kinderen met auditieve beperkingen die 
laat zijn opgespoord (tussen één en twee jaar 
oud) en bij wie de interventie laat gestart 
is. De onderzoekspopulatie van deze studie 
bestaat vooral uit kinderen, die opgespoord 
zijn op de leeftijd van één tot twee jaar oud. 
Door de steeds eerder gestarte interventies 
worden er betere ontwikkelingskansen 
gecreëerd, vooral met betrekking tot de 
spraaktaalontwikkeling.
Veel ouders/verzorgers gaven aan onder-
steuning nodig te hebben bij de overgang 
van zorg naar school. De meest genoemde 
begeleiding voor deze periode betreft opvoe-
dingsondersteuning.

Het onderzoek is verricht door 
V. Wenners-Lo-A-Njoe, J. Meijs, 
G.W.G. Spaai, P. Brienesse, N. Uilenburg en 
verkrijgbaar bij de NSDSK.

Follow-up van kinderen/jeugdigen 
met ernstige auditieve beperkingen
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Het Audiologisch Centrum van het UMC 
St Radboud bestaat vijftig jaar. Het was in 
1957 het eerste Audiologisch Centrum van 
Nederland. Het jubileum is op donderdag 
11 oktober gevierd met een symposium, dat 
geopend werd door de burgemeester van 
Nijmegen, mr. Th.C. de Graaf.

Diagnostiek en revalidatie

De audiologie is een relatief jong vakge-
bied en in oorsprong sterk verbonden aan 
het dovenonderwijs. Toen in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog de voortschrijdende 
elektronische kennis sterk verbeterde hoor-
toestellen opleverde, groeide het besef dat 
het voorschrijven van gehoorapparaten aan 
slechthorende mensen alléén niet voldoende 
was. In 1957 leidde dit tot de oprichting 
van het eerste Nederlandse Audiologisch 
Centrum met een compleet multidisciplinair 
team, bij het Sint Radboudziekenhuis in 

Nijmegen, dat toen het jongste academisch 
ziekenhuis van Nederland was. Het AC 
Nijmegen richt zich op alles rondom diag-
nostiek van hoorproblemen en revalidatie 
van doven en slechthorenden. Al vanaf de 
beginjaren gebeurt dit in samenwerking met 
het Doveninstituut in Sint-Michielsgestel, 
tegenwoordig Viataal. Vandaag de dag werkt 
het Audiologisch Centrum ook intensief 
samen met de Stichting Gezinsbegeleiding.

Implantaten en onderzoek

In de afgelopen vijftig jaar heeft de audi-
ologie een enorme vlucht genomen. Het 
Nijmeegse Audiologisch Centrum liep bij 
deze ontwikkelingen wereldwijd altijd in de 
voorste gelederen. Ook de maatschappelijke, 
psychologische en onderwijskundige onder-
steuning van doven, slechthorenden en hun 
ouders is in Nijmegen krachtig ontwikkeld.
Momenteel ontvangt het Audiologisch 

Centrum zo’n vijfduizend verschillende 
patiënten per jaar. Jaarlijks krijgen ongeveer 
honderd patiënten een cochleair implantaat, 
een aantal dat sterk stijgend is. Hiermee is 
het Audiologisch Centrum verreweg het 
grootste CI-centrum van Nederland en één 
van de grootste van Europa.
Als onderdeel van een universitair ziekenhuis 
heeft het Nijmeegse Audiologisch Centrum 
ook een taak bij de academische zorg. Het 
onderzoek van de afdeling Keel-Neus-
Oorheelkunde naar de erfelijke aspecten van 
doofheid heeft wereldfaam verworven.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het Audiologisch Centrum wordt een 
jubileumboek uitgebracht met een grote 
hoeveelheid informatie over de ontwikkeling 
van de audiologie in Nijmegen en over de 
vele medewerkers die hieraan een bijdrage 
hebben geleverd. Dit geïllustreerd met histo-
rische foto’s.

50 jaar Audiologische zorg in Nijmegen
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Van 11 tot en met 14 september vond in Haarlem onder 
de naam Joining Forces het zevende European Congress 
on Mental Health and Deafness plaats. Vier dagen 
kennisuitwisseling tussen 400 mensen uit verschillende 
landen en disciplines. Belangrijkste conclusie: meer 
samenwerking is noodzakelijk.

Congres Joining Forces

In 1988 werd voor de eerste keer op initiatief van de 
toenmalige FODOK-voorzitter Rita Bruning een 
Europees congres georganiseerd in Nederland over het 

belang van goede geestelijke gezondheidszorg voor doven. 
Ines Sleeboom en Tiejo van Gent zijn de motor achter 
het zevende congres van de European Society for Mental 
Health and Deafness dat onlangs in Haarlem werd gehou-
den. Ze zijn blij dat wetenschappers en andere professionals 
uit heel de wereld en vanuit verschillende disciplines bijeen 
waren om kennis uit te wisselen.

Sleeboom: “In Nederland is in de tachtiger jaren aan-
dacht voor dit onderwerp gekomen vanuit een lobby van 
belangenverenigingen. De gevestigde zorgorganisaties zijn 
daar op ingesprongen en ook zijn er spontaan voorzienin-
gen ontstaan.”

Van Gent haakt hierop in: “Het is een kleine doelgroep 
die een heel gespecialiseerde aanpak nodig heeft. In de 

Engelstalige literatuur schrijft men over “high specialised 
care in a low incidence area”. Alleen door samenwerking is 
dan iets te bereiken. Deze dure zorg vraagt om effi ciency 
en dus om het bundelen van krachten en deskundigheid. 
Van Gent is van mening dat Nederland veel kan leren van 
andere landen. “Zo is het recht op zorg in bijvoorbeeld 
Engeland beter geregeld, waarbij de aandacht ook gericht 
is op het integreren van dovenzorg in de gewone zorg. 
In Engeland hebben ze bijvoorbeeld een speciale website 
waar artsen die niet gewend zijn met doven om te gaan de 
vragen die ze willen stellen aan de dove patiënt aanklikken. 
Dan komt er een fi lmpje met deze vraag in gebarentaal.”

Trend
Van Gent signaleert een aantal trends in de geestelijke 

gezondheidszorg voor doven. Hij noemt de toenemende 
aandacht voor integratie en normalisatie van de doelgroep. 
Dit is een mooi uitgangspunt volgens hem, maar deze 
ontwikkeling brengt het risico met zich mee dat er in zo’n 
periode minder aandacht is voor de specifi eke behoeftes 
van de doelgroep. “Voor doven en slechhorenden is dit een 
teruggang; zij hebben dit in het verleden al te lang mee-
gemaakt.”

De tweede trend is dat steeds meer kinderen en vol-
wassenen een cochleair implantaat krijgen. De gevolgen 
hiervan op de lange termijn zijn minder bekend en die-
nen goed te worden onderzocht. De Zweedse hoogleraar 
Preisler ging in haar inleiding op het congres in op vragen 
als: Wat zijn de psychosociale gevolgen? Wat zijn de late 
effecten bij de volwassenwording? En wat gebeurt er met 
de kleine groep dove kinderen die geen CI krijgt? Raken 
zij niet tussen wal en schip, in een wereld waar minder 
gebaren worden gebruikt? Ze zei hierover: “Uit onder-
zoek blijkt dat in een bepaald CI-team bij ons in Zweden 
22 personen zitten, waarvan er maar één goed de geba-
rentaal kent en goed inzicht heeft in de ontwikkeling van 
kinderen en doofheid en wat dit betekent voor hun ouders. 
Maar zo’n team moet wel advies geven aan ouders! Dit is 
op meer plaatsen het geval en in meer landen. Ik maak me 
daar zorgen over.”

Als derde trend noemt Van Gent de decentralisatie in 
zorg en onderwijs. “Dat is weliswaar een nobel streven en 

REPORTAGE

Pleidooi voor meer samenwerking

Esther Tirosh, hoofd maatschappelijk 

werk voor doven in Israël

“Meer rechten voor doven is heel belangrijk. Het kan veel problemen voorko-

men. Bijvoorbeeld het recht op een doventolk. Vaak is het heel basaal, en toch 

is het moeilijk om aan fondsen te komen voor dat soort zaken. Ik geef een 

voorbeeld. Vorig jaar waren er in de Gazastrook veel bombardementen. Om 

dove mensen te waarschuwen dat ze in een schuilkelder moesten gaan zitten, 

zijn er in die regio toen piepers uitgedeeld, die afgaan als er een waarschu-

wing is. Daar was toen geld voor. Maar nu er minder bombardementen zijn, 

is het uitdelen gestopt. Als dove mensen een nieuwe pieper nodig hebben, is 

daar geen geld meer voor. Doven moeten altijd strijden en dat geldt ook voor 

mensen die met en voor doven werken.”
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het is natuurlijk wenselijk dat goede hulp en onderwijs zo 
dicht mogelijk bij huis worden aangeboden, maar decen-
tralisatie zonder goede coördinatie van wat, waar, voor en 
door wie in Nederland wordt geboden, kan leiden tot een 
ongewenste versnippering van aanbod, kennis en kunde 
en zo tot kwaliteitsverlies, waar bundeling van krachten en 
kennis in dit betrekkelijk kleine gebied van de hulpverle-
ning noodzakelijk is om het ook echt goed te doen.”

Meer samenwerking
Sleeboom blikt na afl oop terug op de opbrengst van 

het congres. Ze zegt: “De mensen die zich met forensi-
sche psychiatrie bezighouden willen internationaal gaan 
samenwerken om kennis uit te wisselen. Dove mensen zijn 
heel erg eenzaam in de gevangenis. Aan dove mensen aan-
gepaste forensische behandelingen ontbreken in de meeste 
landen. Deskundigen die zich daar mee bezig houden, heb-
ben elkaar ontmoet op dit congres: het thema “Joining for-
ces” wordt zo waargemaakt. Er is ook een groep Europese 
onderzoekers die bij het valideren van instrumentarium 
met elkaar gaan samenwerken, om de aantallen kinderen 
groot genoeg te maken om wetenschappelijke conclusies te 
trekken en de instrumenten te valideren.”

Enthousiast is Sleeboom ook over de Afrika-meeting. 
“Deze is georganiseerd en gesponsord door de Stichting 
Vrienden van Effatha. Het was een groot succes. Er zijn op 
dit congres vijftig mensen uit Afrika bijeen. Dat is gewel-
dig. Zij kunnen veel voor elkaar betekenen.”

Ze is blij dat mensen uit tal van disciplines vier dagen 
met elkaar van gedachten hebben gewisseld. “Als je elkaars 
perspectief begrijpt, is er een goede bodem voor samen-
werking. Onderzoekers ontmoeten ouders, ontmoeten 
klinische professionals, ontmoeten doven en dat heeft tot 
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pittige discussies geleid bij sommige workshops, want de 
perspectieven zijn niet altijd snel bij elkaar te brengen. Als 
het goed is zal dit leiden tot verbetering van de opzet van 
onderzoeken en de conclusies die daaruit getrokken kun-
nen worden. Dat dit niet altijd eenvoudig is bleek ook tij-
dens dit congres. In sommige workshops ging het er heftig 
aan toe.”

Voor Van Gent staat vast dat goede samenwerking veel 
kan opleveren. “Er moet gestreefd worden naar meer 
samenwerking tussen doveninstituten, reguliere GGZ-
instellingen en GGZ-instellingen voor dove en slechtho-
rende kinderen en adolescenten. Dit maakt het mogelijk 
om vroeg te verwijzen en eerder te beginnen met de hulp 
die nodig is.”

MIRJAM BLUMENTHAL

Johan Wesemann

“Wat mij opvalt is dat de samenwerking tussen verschillende GGZ-instellingen 

op alle niveaus beter kan. Nog teveel gespecialiseerde geestelijke gezondheids-

centra voor doven werken op eilanden. De informatie-uitwisseling tussen deze 

centra kunnen als scharnieren werken voor verdere kwaliteitsverbetering in de 

psychische hulpverlening aan doven. Ook moeten we waken voor overheids-

maatregelen. Hierbij wordt vaak geen rekening gehouden met de specifi eke 

omstandigheden van doven en slechthorenden. De overheid begrijpt nog 

steeds niet dat het begrip communicatie voor doven en slechthorenden een 

essentie vormt voor de kwaliteit van het leven. Doven en slechthorenden wor-

den nog altijd samen met gehandicapte mensen en chronische ziekten in een 

containerverpakking “verkocht”.”

Harry Knoors, Directeur Diagnostisch 

Centrum Viataal en als hoogleraar 

verbonden aan de Radboud Universiteit

“Het is jammer dat er op dit congres niet veel meer 

mensen uit het dovenonderwijs en zorg aanwezig zijn. 

Preventie van geestelijke gezondheidszorgproblemen 

van de doelgroep is heel belangrijk en dat moet uit die 

groep komen. Vijftig procent van de goed opgeleide 

slechthorenden en doven heeft geen baan! Psychisch 

welbevinden is een voorwaarde voor leren. Goede com-

municatie in het gezin is een basisvoorwaarde voor dat 

welbevinden. Doen we daar wel genoeg aan? Ook van 

de forensische psychiatrie kunnen we leren. Waarom is 

het misgegaan? Onze gedragswetenschappers moeten 

zich daarmee bezig houden, met dat soort vragen.”
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Interview met Marc Marschark:

“Beter begrip tussen onderzoekers 
en leerkrachten is cruciaal”

In uw lezing toont u aan dat dove kinderen op een andere 
manier leren en dat wij van die kennis in het onderwijs veel 
te weinig gebruik maken. We maken het de dove kinderen 
daardoor lastiger. Hoe krijgen we verbetering in die situatie? Is 
er een eenvoudig antwoord op: zo moet je het voortaan doen?

“Voor de duidelijkheid: onderzoek toont aan dat dove en 
horende leerlingen en studenten voor zo’n 80% op dezelfde 
manier leren, maar dat er 20% verschil in zit – wat wel 
behoorlijk veel is. Dove kinderen hebben een andere ont-

Een van de gastsprekers bij het onlangs gehouden 7th European Congress on Mental Health 
and Deafness was Marc Marschark, professor aan de National Technical Institute for the Deaf in 
Rochester (VS) en schrijver van het boek “Raising and Educating a Deaf Child”. Van Horen Zeggen 
had een interview met hem over zijn lezing, zijn nieuwste boek en de vraag hoe we het gat tussen 
onderzoek en (onderwijs)praktijk kunnen dichten.

wikkeling als het gaat om visuele en ruimtelijk waarneming 
en taal. Hierdoor organiseren hun hersenen informatie op 
een andere manier en hanteren zij andere leerstrategieën. Je 
ziet dat bijvoorbeeld in de ontwikkeling van woordenschat, 
in het leren lezen en in de werking van het geheugen. Helaas 
is er geen duidelijk antwoord op de vraag hóe je beter kunt 
lesgeven aan dove studenten. Dat is zeer individueel bepaald: 
er is niet één goede oplossing. Daarom zijn kleine klas-
sen nodig, 6 tot 8 studenten, dan kun je ieder op de eigen 
manier aanspreken. En de docent moet goed kijken: uitzoe-
ken wat werkt en dat toepassen. Hoewel er nog vele vragen 
blijven, ben ik wel optimistisch: we krijgen steeds meer 
inzicht in hoe dove kinderen leren.”

In uw lezing gaf u ook aan dat steeds meer dove kinderen 
een CI krijgen en vaker naar het reguliere onderwijs gaan. Is 
dat een bedreiging voor het speciale onderwijs? Kleinere scho-
len, minder leerkrachten, verlies aan expertise? En als dat een 
probleem is, hoe moeten we daarmee omgaan?

“Ik denk dat wij zullen gaan inzien dat het een fout is 
om dove kinderen zo makkelijk naar het reguliere onder-
wijs te laten vertrekken. Ik heb daar een aantal argumenten 
voor, waarvan het belangrijkste is dat dove kinderen ook 
met een CI slechthorend blijven en dus speciale ondersteu-
ning nodig hebben. Ondanks dat kinderen nu nog veelal 
naar het regulier onderwijs gaan, denk ik dat daarin weer 
een omslag zal komen. En op dat moment moeten we 
goede speciale scholen hebben. Daarom ben ik er voor-
stander van dat het speciale onderwijs zich echt gaat spe-
cialiseren in CI. Dat betekent onder meer dat er niet één 
programma voor alle kinderen moet zijn, maar dat er per 
kind met CI een fi ne-tuning komt. Elk kind met CI heeft 
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NOG NOOIT HEBBEN WE VOOR DOVE MENSEN ZO’N GUNSTIG KLIMAAT GEHAD

nou eenmaal zijn eigen individuele (leer)mogelijkheden en 
voorkeuren en in overleg tussen de ouders, de logopedist 
en de leerkracht moet er per kind een eigen programma 
worden gemaakt. Dat lijkt me veel beter dan ieder kind 
maar naar het reguliere onderwijs te sturen.”

Onlangs is de tweede editie van uw boek “Raising and 
Educating a Deaf Child” verschenen. In uw voorwoord 
schrijft u dat u met de eerste editie, in 1997, hoopte om 
onderzoekresultaten in eenvoudige taal te kunnen weergeven 
zodat niet-wetenschappers er hun voordeel mee zouden kun-
nen doen. U hoopte op die manier een brug te slaan tussen 
onderzoek en praktijk. Als u daar nu op terug kijkt, vindt u 
dan dat dat gelukt is?

"Ik denk wel dat het gelukt is, maar het is nog een 
wankele brug, niet alle stenen zitten goed vastgemetseld. 
Eerlijk gezegd heb ik destijds het boek vooral voor mezelf 

geschreven. Ik wilde kijken of ik de onderzoeksresultaten 
ook voor mezelf helder kon beschrijven. En dat bleek veel 
meer in te houden dan alleen de technische stukken uit 
de onderzoekliteratuur weglaten. Ik kwam erachter dat je 
voor ouders en leerkrachten echt anders moet schrijven, je 
moet een nieuwe structuur aanbrengen."

Wat is er anders, verbeterd, in de nieuwe editie?
“Voornamelijk drie dingen. Ten eerste ben ik minder 

naïef dan toen. Ik was helemaal nieuw in het dovenonder-
wijs en dacht bijvoorbeeld: gebarentaal is dé oplossing voor 
dove kinderen. Nu weet ik dat niet alle dingen zo simpel 
liggen, het is een complexe materie. Ik behandel nu ook 
alle gevoelige punten, de lastige discussies die er zijn; in 
dat opzicht is het boek eerlijker. Ten tweede is er natuur-
lijk nogal wat nieuwe informatie uit onderzoek gekomen, 
bijvoorbeeld over doofheid en verstandelijke problemen 
of leerproblemen en over de langetermijneffecten van 
cochleaire implantatie. En ten derde: de hele aanpak is 

anders, ik heb het boek echt opnieuw geschreven. Het is 
niet alleen een uiteenzetting van wat het onderzoek heeft 
opgeleverd, ik laat ook de consequenties van een bepaalde 
keuze zien. En dat een andere keuze andere consequenties 
heeft. Simpele oplossingen zijn er niet en die geef ik dus 
ook niet. Het is meer een kwestie van: hier is de algemene 
informatie, gebruik die en zoek vervolgens zelf de juiste 
weg voor elk specifi ek kind.”

Wat zijn volgens u de prioriteiten voor onderzoek en onder-
wijs in de komende 5 jaar?

“Een heel concrete agenda heb ik niet, maar dit is abso-
luut mijn nummer 1: als wij het gat tussen onderzoek en 
praktijk willen dichten, als we een stevige brug willen 
slaan, dan is een beter begrip tussen onderzoekers en leer-
krachten cruciaal. Onderzoekers moeten hun resultaten 
beter communiceren en leerkrachten moeten de onder-

zoekers informeren over wat zij eigenlijk nodig hebben. 
Meer samenspraak komt iedereen ten goede: het niveau 
van de discussie zou echt verbeteren en daarmee de onder-
zoek- én onderwijsresultaten.

Wat het onderwijs betreft zijn de fi nanciële midde-
len absolute prioriteit. Een dove leerling in het reguliere 
onderwijs kost nu veel minder, maar wat als hij na 10 jaar 
nauwelijks kan lezen, psychische problemen heeft, geen 
werk kan vinden? De kosten voor de maatschappij zijn 
dan vele malen hoger. Iemand in onze faculteit heeft ooit 
eens becijferd dat een student van onze universiteit later, als 
hij werkt, aan belasting een veelvoud afdraagt van wat zijn 
opleiding hem gekost heeft. Kortom, ‘duur’ speciaal onder-
wijs is een investering die wordt terugverdiend. Om de 
politiek daarvoor te porren, is een lange adem nodig. Maar 
ik ben optimistisch: nog nooit eerder hebben we voor dove 
mensen zo’n gunstig klimaat gehad.”

NIC VAN SON
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Slechthorend zijn en werken is regelmatig een ongelukkige 
combinatie. Goed kunnen communiceren is op verreweg 
de meeste werkplekken belangrijk, en laat dat nou net een 
van de kernproblemen bij slechthorendheid zijn: een ver-
minderd gehoor leidt tenslotte vaak tot slechter verstaan. 
Het gevolg: misverstanden en irritaties op de werkvloer. 
Maar slechthorendheid kan meer met zich meebrengen: 
vermoeidheid en concentratieverlies bijvoorbeeld, omdat 
de dagelijkse communicatie zoveel inspanning vergt. Maar 
ook regelmatige griepjes of vage gezondheidsklachten zijn 
een teken aan de wand. Tijd om er iets aan te doen.

Slechthorendheid en werk:

een complex probleem vraagt 
om een integrale aanpak
Slechthorendheid op het werk is een complex probleem omdat zoveel factoren een rol spelen: het gehoor zelf, de 
functie-eisen, de akoestische omgeving en niet te vergeten de voortdurende communicatie die werk en samenwerken 
tegenwoordig nu eenmaal vereisen. Naar schatting 200.000 werknemers ondervinden serieuze problemen in de 
arbeidssfeer als gevolg van hun verminderde gehoor. Experts zoeken de oplossing in een integrale aanpak.

NIC VAN SON

Integrale aanpak gevraagd

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 200.000 mensen in 
Nederland problemen op het werk krijgen als gevolg van 
hun slechthorendheid. Volgens Bas Sorgdrager van het 
Expertisecentrum Gehoor & Arbeid redden velen zich aar-
dig, bijvoorbeeld door het gebruik van goede hoortoestel-
len. Maar er blijft een kleine groep over die specifi eke hulp 
nodig heeft om de problemen te lijf te gaan. “Ruw geschat 
zijn dat 1000 tot 2000 mensen. Zonder specifi eke aandacht 
voor hun problemen vallen zij uit het arbeidsproces. 
Wat nodig is, is een integrale aanpak: de inzet van hoor-

ARTIKELEN

Bediening van een 

controlepaneel vraagt 

om een goed gehoor 

voor het waarnemen 

van diverse akoestische 

waarschuwingssig-

nalen.
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apparatuur, eventueel akoestische aanpassingen, informa-
tieverstrekking aan de slechthorende én de collega’s en 
leidinggevenden. En bij alles wat je doet, hou je rekening 
met de gestelde functie-eisen. Soms is er geen werkbare 
oplossing te vinden en dan adviseer ik om toch op zoek te 
gaan naar een andere baan of functie.”

Eerste signalen

Hoe herken je (een aankomende) slechthorendheid, wat 
zijn de eerste signalen? Sorgdrager onderscheidt twee typen 
signalen: problemen in de communicatie en mentale klach-
ten. Beginnende problemen in de communicatie zijn voor 
iedereen wel herkenbaar. Klassiek zijn natuurlijk de misver-
standen: 3 uur in je agenda noteren terwijl er 10 uur gezegd 
werd. Als gevolg van de miscommunicatie ontstaan soms 
kolderieke, maar vaker vervelende situaties. “Ja zeggen als je 
eigenlijk de vraag niet goed verstaan hebt en vervolgens de 
verkeerde actie ondernemen, dat leidt natuurlijk tot irrita-
tie bij collega’s of tot ruzie met de baas”, zegt Sorgdrager. 
Wat ook irritant is: een collega die regelmatig twee of 
drie keer om aandacht moet vragen.
Onder mentale klachten vallen vermoeidheid en concen-
tratieverlies. Vermoeidheid is vaak een eerste signaal dat 
er communicatieproblemen zijn: door zich de hele dag in 
te spannen kan de slechthorende werknemer alle vragen, 
opmerkingen en gesprekken nog wel volgen, maar een 
afgemat gevoel aan het eind van de dag is de prijs die daar-
voor betaald wordt. Er komt natuurlijk een moment dat 
dat zichtbaar wordt op de werkvloer. Volgens Sorgdrager is 
vermoeidheid echter nauwelijks bekend als symptoom van 
slechthorendheid, ook niet onder bedrijfsartsen. Eerder dit 
jaar schreef gezondheidsonderzoeker Miranda Maurix het 
onderzoeksrapport Moe van het werk, waaruit harde cijfers 
blijken: vermoeidheid komt onder slechthorende werkne-
mers driemaal zoveel voor als onder goedhorende. 

Als de slechthorendheid niet op tijd herkend wordt, of er 
wordt niets aan gedaan, kan de vermoeidheid zelfs leiden tot 
ernstige gezondheidsproblemen als burn-out en depressie.

Eerder (h)erkennen

Volgens Sorgdrager valt er nog wel wat te winnen met het 
eerder herkennen van slechthorendheid. “Een eenvoudige 
gehoortest zou onderdeel moeten zijn van het preventief 
medisch onderzoek. We kennen in Nederland al enkele 
jaren de Nationale Hoortest, een eenvoudige screening die 
telefonisch of via internet kan worden uitgevoerd. Binnen 
een paar minuten heb je de uitslag. Is het resultaat goed, 
dan is er niets aan de hand, scoor je slecht, dan kun je via 
uitgebreider diagnostisch onderzoek op zoek naar de oor-
zaak en de ernst van de klacht.”

Sorgdrager meent dat arbeidsorganisaties zelf voor een 
goed beleid in dezen moeten zorgen, wat betekent dat 
er het nodige gedaan moet worden aan scholing van 
bedrijfsartsen. Maar ook de werknemer moet actief zijn 
en zijn verantwoordelijkheid nemen. “Ze zijn er wel, 
hoor, werknemers die meteen doorhebben dat die mis-
verstanden en vermoeidheid te maken hebben met hun 
eigen verminderde gehoor, en die er vervolgens ook wat 
aan gaan doen. Maar wat meer besef, alertheid en eigen 
verantwoordelijkheid kunnen geen kwaad.” Dat is ook 
de mening van NVVS-directeur Joop Beelen. Tijdens het 
Nationaal Debat Arbeid en Gehoor, in april van dit jaar, 
riep hij slechthorenden op om het probleem niet nodeloos 
te vergroten door de eigen slechthorendheid te camou-
fl eren. Voorbeelden van dit kameleongedrag: niet laten 
weten dat je iets niet verstaan hebt, gokken wat er gezegd 
werd, de koffi epauze mijden (“ik moet nog even mijn brief 
afmaken”).

Medewerkers van callcenters behoren tot de risicogroepen: alle communicatie 

verloopt via hun gehoor.

Expertisecentrum Gehoor & Arbeid

Het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid is een samenwerkingsverband tussen 

de audiologische centra van het AMC, het LUMC, het VUmc, het Coronel 

Instituut en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het expertise-

centrum beoogt relevante kennis te bundelen, de samenwerking tussen arbo-

diensten en audiologische centra te verbeteren, deskundigheid te bevorderen 

en onderzoek en ontwikkeling van nieuwe instrumenten en preventiemogelijk-

heden te stimuleren. Bovendien heeft het expertisecentrum een zorgtaak 

binnen de polikliniek Mens en Arbeid. Vraagstellingen gaan over gezondheids-

problemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, 

veiligheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek. Spreekuur en 

advies hebben een multidisciplinair karakter (audioloog, psycholoog, maatschap-

pelijk werker, logopedist, arbeidsgeneeskundig consulent). Het expertisecentrum 

is te bereiken per telefoon (020-5665387) of e-mail (ncvb@amc.uva.nl). 

Meer informatie is te vinden op www.gehoorenarbeid.nl.

200.000 MENSEN IN NEDERLAND 

KRIJGEN PROBLEMEN OP HET WERK ALS GEVOLG 

VAN HUN SLECHTHORENDHEID 
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Eerder herkennen vraagt alertheid van alle betrokkenen: 
de slechthorende zelf, de collega, de leidinggevende, de 
personeelsadviseur en de bedrijfsarts. Eerder erkennen ligt 
helemaal op het bordje van de slechthorende werknemer 
zelf: niet bagatelliseren dus, slechthorendheid ís een serieus 
probleem. Zelfs als ‘het nu eenmaal bij de leeftijd hoort’ is 
actie ondernemen belangrijk. Tijdig erkennen en er iets 
aan doen verbetert niet alleen de werkomstandigheden, 
maar ook de kwaliteit van het hele leven.

Informeren

Eén van de dingen die erkenning van de eigen slechtho-
rendheid echter in de weg staat, is het feit dat veel mensen 
gewoon geen besef hebben van wat slechthorendheid aan 
problemen kan veroorzaken. VU-audioloog Theo Goverts 
formuleerde het tijdens het Nationaal Debat Arbeid en 
Gehoor als volgt: “Slechthorenden hebben zelf gewoon te 
weinig begrip van hun eigen problematiek en doen zich-
zelf daarmee tekort.” In de integrale aanpak van het pro-
bleem slechthorendheid krijgt informatieverstrekking dan 
ook een prominente plek.

Bas Sorgdrager: “In de begeleiding van cliënten informe-
ren we veel, alleen een hoortoestel aanmeten is gewoon te 
weinig. We geven tips voor goede communicatie mee en 
geven ook voorlichting aan collega’s.” Datzelfde doen ook 
gespecialiseerde reïntegratiebedrijven als Bureau Arbeid 
van de Koninklijke Auris Groep en de Koninklijke Effatha 
Guyot Groep en Fama/Arbeidscentrum Viataal. Directeur 
Hans van Grieken van Fama noemt informatievoorziening 
en begeleiding in de communicatie de sleutel tot suc-
ces: “Daarvoor zetten wij de jobcoach in, een persoonlijk 

ARTIKELEN

Nationaal Debat Arbeid en Gehoor

Op maandag 23 april 2007 vond in het bezoekerscentrum van Heineken te 

Zoeterwoude het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor plaats. De problema-

tiek van slechthorendheid op het werk, waardoor zo’n 200.000 mensen uit het 

arbeidsproces dreigen te vallen, werd aan de hand van een zestal stellingen 

bediscussieerd. Onder het motto ‘spijkers met koppen slaan’ ondertekenden 

vijf  partijen aan het eind van de middag een intentieverklaring om gezamenlijk 

een beleidsplan Arbeid en Gehoor op te stellen en te gaan uitvoeren. 

Meer informatie staat op www.arbeidengehoor.nl.

Een slechthorende werknemer heeft erg veel aan een collega die regelmatig wat 

extra informatie geeft.

begeleider die zich voornamelijk richt op het verbeteren 
van informatie en communicatie op de werkplek. De job-
coach geeft uitleg aan collega’s, kan een buddy voor de 
werknemer zoeken en stimuleert de sociale interactie. Als 
de cliënt dat wenst, kan de jobcoach hem ook ondersteu-
nen met bijvoorbeeld een assertiviteitstraining. De onder-
steuning is van tijdelijke aard en is vooral bedoeld om de 
werknemer te stimuleren ook zelf het heft in handen te 
nemen.”

Oplossingen op maat

Een complex probleem dat een integrale aanpak vergt, 
dus. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Sorgdrager: “Zoals 
gezegd redt een groot deel van de 200.000 werknemers 
met gehoorproblemen zich redelijk met hoorappara-
tuur. Maar de groep die daar onvoldoende baat bij heeft, 
vraagt om een specifi ekere ondersteuning. Wij bekijken 
het probleem van alle kanten. Aan de ene kant meten we 
het gehoor: toonaudiogram, spraakaudiogram, spraak-in-
ruistest en zonodig andere specifi eke testen. Daarnaast 
brengen we de functie die de werknemer uitoefent in 
kaart: welke eisen worden er gesteld, wat is het belang van 
een goed gehoor, van goede communicatie? We kijken 
ook naar de arbeidsomstandigheden, zoals de ruimtelijke 
akoestiek waarin de werknemer zich normaliter bevindt, 

VERMOEIDHEID KOMT ONDER SLECHTHORENDE 

WERKNEMERS DRIEMAAL ZOVEEL VOOR ALS 

ONDER GOEDHORENDE
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SLECHTHORENDHEID EN WERK
maar ook de werkdruk en andere specifi eke zaken.” Ook 
Fama en Bureau Arbeid hebben een dergelijke aanpak. Als 
de factoren goed in kaart zijn gebracht, wordt met de cliënt 
aan een maatoplossing gewerkt. In samenspraak wordt een 
plan opgesteld waarin verschillende oplossingen aan bod 
komen. Soms volstaat een goed digitaal hoortoestel met 
een luisterprogramma voor een rumoerige omgeving. 

Maar vaker is het een combinatie van oplossingen: een 
hoortoestel, speciale telecommunicatie-apparatuur, een 
(akoestische) aanpassing van de werkplek, het informeren 
van de collega’s en het ontwikkelen van effectieve commu-
nicatiestrategieën.

Kosten

De extra testen, adviezen en de specifi eke begeleiding 
vallen buiten de reguliere zorg en worden dus niet altijd 
zomaar vergoed. Voor werknemers en schoolverlaters 
die aan het werk willen (blijven) is er het UWV, het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat vrij-
wel alle kosten van begeleiding, adviezen en voorzieningen 
voor zijn rekening neemt. Worden de kosten toch niet 
gedekt, dan – zo is Sorgdragers ervaring – zijn werkgevers 
vaak wel bereid die kosten te dragen. “Tenminste, bij de 
grotere bedrijven is dat zo, daar is het onderdeel van goed 
personeelsbeleid. Een zorgpunt is echter wel de kleine zelf-
standige en de werknemer van een kleine zaak: de barkeeper 
van een café of een verkoopster in de schoenenwinkel. 
Daar mag nog wel een en ander beter geregeld worden.”

Risicogroepen

Slechthorendheid is in het algemeen natuurlijk lastig op de 
werkplek, maar toch durft Sorgdrager het wel aan om een 
paar specifi eke risicoberoepen te noemen waarin slechtho-
rendheid een grotere impact heeft dan in andere situaties.
Ten eerste zijn daar de mensen die in lawaai werken én aan 
wie bepaalde auditieve eisen worden gesteld. Een voor-
beeld is de machinist, die de herrie van zijn eigen trein 
voortdurend om zich heen heeft maar tegelijk veronder-
steld wordt acht te slaan op akoestische waarschuwingssig-
nalen van buiten of van zijn eigen controlepaneel.
De tweede groep wordt gevormd door mensen die in hun 
beroep zwaar leunen op communicatie: medewerkers van 
callcenters bijvoorbeeld, maar ook de hoogopgeleide ver-
gadertijgers.

En dan de derde groep: docenten. Doorgaans werken zij in 
ruimten waar regelmatig veel lawaai is (kinderstemmen) en 
waar de akoestiek nog al te vaak belabberd is.
Komen deze werknemers als gevolg van hun verminderde 
gehoor in de problemen, dan is de uitoefening van hun 
beroep eigenlijk niet meer mogelijk. Het vinden van het 
juiste pakket aan oplossingen is dan ook pure noodzaak.

Welke kant op?

Gaan we de goede kant op met de aanpak van slechtho-
rendheid op het werk? Het Nationaal Debat van april dit 
jaar stond bol van de bezorgde geluiden: te weinig kennis 
bij mensen die beter zouden moeten weten, slechthoren-
den zelf die hun kop in het zand steken, versnipperde en 
daardoor ineffi ciënte begeleiding enzovoorts. Toch leverde 
het debat zelf al een lichtpuntje op toen een aantal partijen 
zich middels een convenant committeerden aan een geza-
menlijk plan van aanpak en een nationale beleidsagenda. 
Ook Sorgdrager is positief gestemd: “Het gaat zeker niet 
verkeerd, al blijven er zorgpunten zoals jongeren die per 
se herrie om zich heen willen hebben en de groep werk-
nemers die hardnekkig blijft weigeren om de verplichte 
gehoorbescherming te dragen. Maar met de ontwikkeling 
van specifi eke testen en met de voorlichting gaat het hart-
stikke goed. Ook wordt steeds meer bereikt met geavan-
ceerde hoorapparatuur en zit de integrale aanpak in de lift, 
getuige de toenemende verwijzingen naar ons en andere 
centra.”

Over de auteur

Nic van Son is freelance tekstschrijver, projectleider en projectadviseur, 

gespecialiseerd in slechthorendheid en doofheid. Hij werkt vanuit zijn eigen bedrijf 

Tekst & Project. 

Contact: 073-6233140, info@tekstenproject.nl.

Gespecialiseerde reïntegratie

Aan het werk komen of aan het werk blijven als je doof of slechthorend bent, 

dat is het werkterrein van de gespecialiseerde reïntegratiebedrijven Fama/

Arbeidscentrum Viataal en Bureau Arbeid. Ze bieden slechthorende werkzoe-

kenden en werknemers deskundige begeleiding in het vinden van passend werk 

of het aanpassen van de werkplek. Maar ook kunnen ze zorgen voor sollici-

tatietrainingen of specifi eke opleidingen. En als dat nodig is wordt uitgebreid 

loopbaanadvies of specialistisch diagnostisch onderzoek aangevraagd. Tijdens het 

hele traject wordt de slechthorende cliënt begeleid door de reïntegratieconsu-

lent. En ten slotte kunnen ook werkgevers bij hen terecht met al hun vragen en 

verzoeken. Kijk voor meer informatie op www.fama.nl en www.bureauarbeid.nl.

ALLEEN EEN HOORTOESTEL AANMETEN IS 

GEWOON TE WEINIG
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Het belang van vroegtijdig signaleren van mogelijke taal-
problemen bij kinderen staat eigenlijk nauwelijks ter dis-
cussie. Het is als gevolg van de motie Rutte (28 september 
2006) zelfs onderwerp van kamerdebatten. Echter, een 
eenduidig screeninginstrument voor kinderen van 1 tot 
6 jaar met mogelijke taalproblemen is in Nederland nog 
niet voorhanden. Er kan gescreend worden met het VTO- 
taalsignaleringsinstrument (de Ridder et.al., 2006), maar dit 
is slechts geschikt voor kinderen van 23 tot 29 maanden. 
Daarnaast zijn er de Groninger Minimum Spreeknormen 
(Goorhuis-Brouwer,1985), maar de sensitiviteit en specifi -
citeit hiervan zijn vastgesteld op een (te) kleine steekproef 
(Goorhuis-Brouwer & van der Lucht, 1995) en dit instru-
ment is vooral gericht op taalproductie. Recent is als 
screeningsinstrument de SNEL – SpreekNormen Eerste Lijn 
– ontwikkeld ( Luinge et. al 2006), maar hiervan is alleen 
nog maar de interne validiteit bekend. Op dit moment wordt 
verder gewerkt aan de externe validatie van de SNEL.

Toch hebben we nu op basis van de SNEL belangrijke 
taalmijlpalen in handen. Deze kunnen, gecombineerd met 
de Groninger Minimum Spreeknormen als Gereviseerde 
Minimum Spreeknormen, de G-MS, gebruikt worden. In 
het onderzoekstraject van het consultatiebureau, kan met 
de G-MS goed beoordeeld worden of het kind in aan-
merking komt voor nadere multidisciplinaire diagnostiek 

of niet. Bij het vermoeden van een niet goed verlopende 
taalontwikkeling moet namelijk niet alleen de taalontwik-
keling verder uitgezocht worden met behulp van gestan-
daardiseerde tests, maar dient ook nader onderzoek plaats 
te vinden naar de medische en psycho-emotionele status 
van het kind. Hierdoor kan onderscheid gemaakt worden 
tussen een specifi eke dan wel een niet-specifi eke taal-
stoornis, wat richtinggevend is voor de te volgen therapie. 
(Goorhuis& Schaerlaekens, 2000, Knijff, 2003)

Snel

Uitgaande van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling die in 
de internationale literatuur worden genoemd, werd op 
basis van de Item Response Theorie een meetlat voor de 
taalontwikkeling geconstrueerd (Luinge, 2005). De basis-
aanname is dat een latente vaardigheid, hier de taalont-
wikkeling, gemeten kan worden met de antwoorden, de 
responses, van kinderen of hun ouders op testitems, in dit 
geval op vragen m.b.t. mijlpalen in de taalontwikkeling. 
Voor de testconstructie van de SNEL werd een represen-
tatieve steekproef van 527 kinderen getrokken uit geheel 
Nederland.
Na de analyse van de antwoorden met Mokken model, 
bleven 14 mijlpalen over: die oplopen in moeilijkheid en 
daarmee goed schaalbaar zijn, die één dimensie -de taal- 
aangeven en betrouwbaar zijn. De 14 SNEL mijlpalen vor-
men daarmee een intern valide instrument (Rho = 0.96).
Echter, voor het bepalen van de externe validiteit van de 
SNEL is nog nader onderzoek nodig. Op basis van de 
externe validiteit krijgen we antwoord op de vraag bij 
welke SNEL-score taalproblematiek verwacht kan worden 

ARTIKELEN

Gereviseerde minimum 
spreeknormen (g-ms)

Vroegtijdig screenen op taalproblemen is geen sinecure. Door de sterke kanten van twee screeninginstrumenten, nl. de 
SNEL en de GMS te combineren tot de Gereviseerde Minimum Spreeknormen, de G-MS, kan de taalontwikkeling bij jonge 
kinderen toch beoordeeld worden.

ER IS NOG GEEN EENDUIDIG SCREENING-INSTRUMENT 

VOOR KINDEREN VAN 1 TOT 6 JAAR VOORHANDEN

SIENEKE GOORHUIS-BROUWER
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en wanneer verwijzing naar multidisciplinaire diagnostiek 
noodzakelijk is.

Er is een duidelijke toename van de SNEL-score als func-
tie van de leeftijd, maar tegelijkertijd is er een grote sprei-
ding in de leeftijd waarop kinderen een mijlpaal behalen. 
Figuur 1 laat een grafi sche weergave van deze spreiding 
zien: wanneer is welke mijlpaal behaald door respectievelijk 
10%, door 50% en door 90% van de kinderen. Mijlpaal 
5 bijvoorbeeld, die de productie van tweewoordzinnen 
aangeeft, wordt behaald tussen 15 en 25 maanden. Mijlpaal 
10 -een verhaaltje navertellen- wordt behaald tussen 20 en 
42 maanden. Een goede verstaanbaarheid -mijlpaal 
13- varieert van 32 tot 60 maanden. Mijlpaal 14 -spreekt 
ongeveer als een volwassene- is niet opgenomen in tabel 
omdat deze niet gefi t kon worden als functie van de leeftijd.

Van GMS via SNEL naar G-MS

Naar analogie van de Groninger Minimum Spreeknormen 
kunnen de veertien geselecteerde mijlpalen van de SNEL 
ook als functie van de leeftijd worden geordend, zie tabel 
1. Hierbij kan ongeveer het 10e percentiel aangehouden 
worden, dat betekent dat 90% van de kinderen de mijlpaal 
bereikt heeft. Daarnaast moet rekening gehouden worden 
met de ordening van de mijlpalen. Zo kan mijlpaal 6 -
maakt zinnetjes met drie woorden- al wel bereikt worden 
voor 2; 6 jarige leeftijd, maar dit geldt zeker niet voor alle 

Figuur 1. Leeftijden waarop 10%, 50% en 90% van de kinderen een bepaalde mijlpaal in de 

taalontwikkeling heeft behaald. (Nummers corresponderen met tabel 1)

1. begrijpt opdrachtjes met twee woorden; 2. kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen; 3. zegt ongeveer 10 

woordjes; 4. begrijpt zinnetjes met drie woorden; 5. kan twee woordjes combineren; 6. maakt zinnetjes met 

drie woorden; 7. maakt zinnetjes met drie tot vier woorden; 8. ongeveer de helft verstaanbaar; 9. vertelt spon-

taan een verhaaltje; 10. kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes; 11. ongeveer drie kwart is 

verstaanbaar; 12. lange, ook samengestelde zinnen; 13. bijna alles is te verstaan; 14. spreekt ongeveer als 

een volwassene.

NIET ALLEEN TAALPRODUCTIE IS VAN BELANG, MAAR 

OOK TAALBEGRIP EN NARRATIEVE VAARDIGHEDEN
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Tabel 1 Mijlpalen in de taalontwikkeling (SNEL) en GMS gecombineerd tot G-MS

Leeftijd Geselecteerde mijlpalen SNEL GMS (Groninger minimum spreeknormen) G-MS (gereviseerde minimum spreek-
normen)

12 – 18 maanden Begrijpt opdrachtjes met twee 
woorden (1)
Kan één of meer lichaamsdelen 
aanwijzen (2)

–

–
Veel en gevarieerd brabbelen met af en 
toe een herkenbaar woord

Begrijpt opdrachtjes met twee woorden
Kan één of meer lichaamsdelen aan-
wijzen
Veel en gevarieerd brabbelen met af 
en toe een herkenbaar woord

18 – 24 maanden Zegt ongeveer 10 woordjes (3) Enkele woordjes (tenminste 5) 5 – 10 woordjes

2;0 – 2;6 jaar Begrijpt zinnetjes met drie woorden (4)
Kan twee woordjes combineren (5)

–
Tweewoorduitingen; woordopbouw nog 
onvolledig

Begrijpt zinnetjes met drie woorden
Tweewoorduitingen; woordopbouw nog 
onvolledig

2;6 – 3;0 jaar Maakt zinnetjes met drie woorden (6) Twee- en driewoorduitingen; woordopbouw 
nog onvolledig

Driewoorduitingen; woordopbouw nog 
onvolledig

3;0 – 3;6 jaar Maakt zinnetjes met drie en 
vier woorden (7)
Ongeveer de helft is verstaanbaar (8)

Drie tot vijfwoorduitingen Drie tot vijfwoorduitingen
Ongeveer de helft is verstaanbaar

3;6 – 4;0 jaar Vertelt spontaan wel eens een 
verhaaltje (9)

–
50-75% verstaanbaar

Vertelt spontaan wel eens een 
verhaaltje
50-75% verstaanbaar

4;0 – 5;6 jaar Kan een verhaaltje navertellen aan de hand 
van plaatjes (10)
Ongeveer driekwart is verstaanbaar (11)

–
Enkelvoudige zinnen; problemen met 
meervoudsvormen en vervoegingen
75-90% verstaanbaar

Kan een verhaaltje navertellen aan de 
hand van plaatjes
Enkelvoudige zinnen; problemen met 
meervoudsvormen en vervoegingen
75-90% verstaanbaar

> 5;6 jaar Lange, ook samengestelde zinnen (12) Goed gevormde, ook samengestelde 
zinnen
Goed verstaanbaar

Goed gevormde, ook samengestelde 
zinnen
Goed verstaanbaar

Bijna alles is te verstaan (13)
Spreekt ongeveer als een volwassene (14)

Concreet taalgebruik Concreet taalgebruik
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GEREVISEERDE MINIMUM SPREEKNORMEN
kinderen. Het is belangrijker dat mijlpaal 5 -kan twee 
woordjes combineren- bereikt is tussen 2;0 en 2;6 jaar. 
Mijlpaal 6 plaatsen we dus iets later. Ook op deze manier 
weergegeven blijkt dat de taalontwikkeling voor een groot 
deel zijn beslag krijgt tussen 12 en maanden en 6 jaar, 
zowel wat betreft het talig functioneren zelf als de verstaan-
baarheid. Daarna ontwikkelt de taal zich natuurlijk wel 
door, maar de belangrijkste basis is dan gevestigd.

De SNEL mijlpalen hebben als voordeel boven de GMS 
dat ze niet alleen de taalproductie van het kind in de 
beoordeling betrekken, maar ook het taalbegrip en de 
narratieve vaardigheden, in de vorm van een verhaaltje 
vertellen. Juist het vermogen om spontaan een verhaaltje te 
vertellen wordt gezien als een belangrijke parameter voor 
het al of niet aanwezig zijn van een specifi ek taalprobleem 
(Bishop, 1997). Mogelijk moet deze mijlpaal in de inter-
pretatie ook zwaarder wegen dan de andere mijlpalen.

De combinatie van SNEL en GMS geeft gereviseerde 
minimum spreeknormen: de G-MS.

Conclusie

Spraak- en taalproblemen bij kinderen kunnen het beste 
opgespoord worden tijdens de gevoelige periode voor 
het leren van taal, de periode van 0 tot 6 jaar. De SNEL 
is een veelbelovend screeninginstrument vanwege de 
hoge interne betrouwbaarheid. Gezien de grote over-
eenkomst met de Groninger Minimum Spreeknormen 
is door de SNEL de GMS in feite ook intern gevali-
deerd. Zolang de SNEL nog niet extern is gevalideerd 
kunnen de 14 SNEL mijlpalen, gecombineerd met de 
Groningen Minimum Spreeknormen gebruikt worden als 
Gereviseerde Minimum Spreeknormen, de G-MS. In com-
binatie met het onderzoek naar de algehele ontwikkeling 
dat plaatsvindt op het consultatiebureau, kunnen met de 
G-MS de minimale spreekprestaties, het taalbegrip en de 
vertelvaardigheden die bij de ontwikkelingsleeftijd horen, 
beoordeeld worden. Wanneer het kind, gezien zijn leeftijd, 
niet voldoet aan de G-MS, dient nadere multidisciplinaire 
diagnostiek plaats te vinden. en de medische en psycho-
emotionele status. M is nodig om te kunnen differentiëren 
tussen specifi eke en niet-specifi eke taalstoornissen en om 
richting te geven aan de te volgen therapie.
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Zojuist uitgekomen bij uitgeverij Van Tricht: Pas op, 
Tirza!, geschreven door Netty van Kaathoven. Pas op, 
Tirza! is het nieuwste boek in de Troef-reeks, een serie 
boeken die in eerste instantie geschreven is voor dove 
jongeren.
Pas op, Tirza! gaat over chatten. Een meisje ontdekt de 
mogelijkheden van chatten op internet, maar trapt in de 
val van een pornofotograaf. Samen met wat vrienden 
probeert zij te zorgen voor de aanhouding van de foto-
graaf. Het boek gaat ook over de miscommunicatie tus-
sen ouders en kinderen. De ouders van het meisje weten 
dat er iets speelt, maar hebben er geen idee van in welk 
gevaar hun dochter zich begeeft. Om deze reden is het 
boek ook zeer geschikt voor ouders die een beeld wil-
len krijgen van de gevaren van chatten.
Pas op, Tirza! is een boek in de Troef-reeks, een serie 
boeken speciaal voor dove jongeren. Ook jongeren die 
om andere redenen met taalachterstanden te kampen 

hebben lezen de boeken. Het 
doel van de serie is om deze 
jongeren boeken aan te bieden 
die aansluiten bij hún leefwe-
reld en hún leesniveau.

Netty van Kaathoven, Pas op, 
Tirza!
Uitgeverij Van Tricht, 
ISBN: 978 90 77822 23 4
Paperback, N 9,90

Op vrijdag 7 december wordt in het con-
greshotel De Werelt te Lunteren de 21ste stu-
diedag Ambulante Begeleiding gehouden.
Als dagthema is gekozen: De exclusieve 
inclusieve ambulant begeleider
Na de opening door de voorzitter van het 
AB-beraad van Siméa zal de dag starten met 
een plenaire lezing van H. Schuman over 
inclusief onderwijs en de plaats van de ambu-
lant begeleider daarbinnen.
Daarna wordt het ochtendprogramma voort-
gezet met een 1e ronde workshops.
Na de lunch volgt een presentatie van een 
visie op ambulante begeleiding nu en in de 

toekomst vanuit een ander perspectief.
Het tweede deel van het middagprogramma zal 
besteed worden aan de 2e ronde workshops.
De dag start om 9.30 (ontvangst met koffi e) 
en zal om 15.45 worden afgesloten met een 
drankje en een hapje.
Een uitgebreid programma met inschrijffor-
mulier wordt medio oktober verzonden.

Studiedag Ambulante Begeleiding van SIMEA

GESIGNALEERD

Troef reeks

AGENDA
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

19-21 OKTOBER 2007 FEAPDA 

CONGRES

De FEAPDA is de Europese vereniging 
van de landelijke verenigingen op het 
gebied van auditief beperkten. Thema van 
het congres: Cochlear Implantatie – veran-
deringen voor het onderwijs
Plaats: Friedberg, Duitsland.
Informatie: www.feapda.org

10 NOVEMBER 2007 FOSS DAG

Jaarlijks georganiseerde informatie-
dag voor ouders van slechthorende 
kinderen en kinderen met ernstige 
Spraaktaalmoeilijkheden
Plaats: Bertha Muller School, Utrecht
Informatie: www.foss-info.nl en in het 
komende nummer van FOSS-taal

28 NOVEMBER 2007 ALGEMENE 

LEDENVERGADERING SIMÉA

Plaats: Bertha Muller School, Utrecht
Informatie: www.simea.nl

7 DECEMBER 2007 DE EXCLUSIEVE 

INCLUSIEVE AMBULANT BEGELEIDER

21e Landelijke studiedag Ambulante 
Begeleiding van SIMEA
Plaats: Congreshotel De Werelt, Lunteren
Informatie: Zie Gesignaleerd

Naar School

Bij uitgeverij Ambo Amsterdam 
is verschenen: Naar school, 
Psychologie van 3 tot 8 van 
Ewald Vervaet.
Naar school behandelt de psy-
chologische ontwikkeling van 
kinderen in de leeftijd van drie 
tot acht jaar: taalverwerving, 
tijds- en ruimte besef en per-
soonlijkheidsontwikkeling, maar 
ook vaardigheden als tekenen, 
redeneren en het spelen van 
bordspelen. Extra aandacht krij-
gen onderwerpen die op school 
van belang zijn. Hoe leert een 
kind schrijven en lezen? Hoe 
leert het rekenen en klokkijken? 
Er wordt speciaal stilgestaan bij 
veel voorkomende problemen 
rond dyslexie. Prof. Dr. Sieneke 
Goorhuis-Brouwer schreef het 
voorwoord.

Van Ewald Vervaet verscheen 
eerder: Groeienderwijs, 
Psychologie van 0 tot 3
Ewald Vervaet, Naar school
Uitgeverij Ambo, 
ISBN 978 90 263 1996 9, 
Paperback, N 19,95
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Taalstrijd
Eerlijk gezegd hebben ze niet écht met 
elkaar te maken, de twee zaken hieronder. 
Ergens schuilt er een overeenkomst.

Het eerstvolgende is van ‘van horen zeggen’. 
Uit betrouwbare bron durf ik te zeggen.

In de ontwikkeldrang die Nederland steeds 
meer beheerst (vindt u ‘teistert’?, u uw zin) 
schuiven opleidingsinstituten met graagte 
aan. Motieven daartoe liggen verstopt 
–vermoed ik, vooral – in het verkrijgen 
van een meer concurrerende en riante 
marktpositie. Het werven van nieuw publiek.

Ergens in het betonnen oerwoud dat 
Nederland heet kwam een studente met 
een verzoek bij een HBO-docent. Of een 
terzake kundige ‘iets over doofheid’ kon 
komen vertellen. Aan jonge mensen bij 
wie kennis daaromtrent ontbrak. Ja, dat 
kon, aldus mijn bron, de aangewezen (ook 
uitvoerende) persoon zelve.

Een tópochtend, ik mocht het spoedig na 
afl oop vernemen. Een tópinvestering voor 
de neo-studenten die hun licht kwamen 
opsteken. Een toppresentatie dankzij een 
meesterzet van ‘mijn bron’. Wat deze deed?

Met een dove jongvolwassene plaatste 
deze zich -keuvelend in gebarentaal- vóór 
de groep. Aanvankelijk arge-, weldra 
ademloos vergaapte het publiek zich aan 
deze niet eerder waargenomen informatie-
uitwisseling. Schellen vielen van ogen. 
Ongemakkelijk geschuif en gekuch werd 
merkbaar in de zaal.

“Wie is hier nu beperkt?” vroeg Mijn 
Bron, meteen na het onderbreken van de 
gebarenconversatie. Tja, zo had dit deel 
van Studerend Nederland de wereld-
van-heel-nabij niet eerder aanschouwd. 
Ze voelden zich onthand, bekenden 
de toekomstbewakers. Het besef van 
onontbeerlijkheid van communicatie 
kreeg langs een bijzondere weg vat op het 
leergierige gezelschap.

Het vervolg van het ochtenddeel laat zich 
raden. Een onvermijdelijke demonstratie, 
een mini-zelftraining in vingerspelling, een 
naamgebaar voor thuisgebruik… Nuttig 
bestede educatieve morgenuren. In menig 
huiskamer moet het kunstje dezelfde 
avond zijn vertoond.

Wrang, het besef dat er anno 2007 nog 
huiskamers zijn waar ofwel pa óf moe de 
spraak of het gebaar van het éigen kind 
niet verstaat of zelfs maar kent.

Daar moest ik even aan denken. Wie haakt 
dáár dan op in?, vroeg ik me af.

WILLEM GEURTS

COLUMN
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VAN HORENZEGGEN@AUDCOM.NL

De autistengroep

Henk Boerstra schreef 
‘De autistengroep’, een 
praktische handleiding 
voor het opzetten van en 
het werken in een autisten-
groep. Het boek is een 
weerspiegeling van zijn 
werkzaamheden en erva-
ringen van de afgelopen 
acht jaar (werkend met 

kinderen met autisme en een verstandelijke 
handicap), gecombineerd met de nodige 
hoeveelheid theorie.
In dit boek worden de verschillende 
methodieken belicht zoals die binnen de 
groep gehanteerd worden, zoals PECS, 
de individuele communicatieborden, het 
werken met de bakjes en de zelfredzaam-
heidprogramma’s. Tevens is er aandacht 
voor onderwerpen als de inrichting van de 
ruimte, groepssamenstelling, de uitwisseling 
met de thuissituatie en het belang van pro-
fessionaliseren.

Henk Boerstra, De Autistengroep
Uitgeverij Garant, ISBN 978 90 441 2137 7
Paperback, N 11,00

In gezinnen waarin een kind opgroeit dat 
een beperking of chronische ziekte heeft is 
een steuntje in de rug vaak zeer welkom. De 
opvoeding van een gehandicapt of chronisch 
ziek kind vergt namelijk erg veel van de 
ouders. Juist daardoor komen zij er vaak niet 
toe om de steun die hun omgeving zou kun-
nen en willen bieden als vanzelfsprekend te 
organiseren. Om ouders te helpen deze steun 
te organiseren heeft Vilans een brochure uit-
gegeven met daarin een drietal initiatieven. 
Ze hebben met elkaar gemeen dat ouders 
van kinderen met een  beperking of chroni-
sche ziekte de regie over het gezinsleven in 
eigen hand houden.
Als eerste de steuncirkels en het organise-
ren van een sociaal netwerk rondom het 
gezin. Vervolgens is er een cursus Partners 
in Policymaking die ouders in staat stelt 
om mondiger en vaardiger om te gaan met 
de mensen en organisaties waarop zij een 
beroep doen. Als derde zijn er de Eigen 
Kracht-conferenties, een besluitvormingsmodel 
waarmee het gezin zelf met zijn omgeving 
een plan maakt voor de ondersteuning die de 
gezinsleden welkom zou zijn.
De brochure geeft een korte beschrijving 
van deze initiatieven en een aantal interviews 
met ouders die vertellen over de ervarin-
gen die ze ermee hebben opgedaan. Bij de 
brochure hoort een documentaire op DVD 
(‘Sterke gezinnen’), waarop voorbeelden van 
de drie initiatieven. Verkrijgbaar bij Vilans.
Vilans is een kenniscentrum dat de kwali-
teit van leven van mensen met beperkingen 
verbetert en werkt vanuit een integrale 
benadering: alle aspecten van leven met 
en zorgen voor mensen met een functie-
beperking komen aan bod.

Marjolein Herps, e.a., Krachtig en 
eigenmachtig, Uitgave van Vilans, 
ISBN 978 90 8839 007 4
Te bestellen bij 
Adrepak, 
070-3590720

Krachtig en eigenmachtigNijntje in Nederlandse 

Gebarentaal

Stichting PonTeM, 
het Nederlands 
Gebarencentrum en 
Viataal gaan geza-
menlijk Nijntje in 
Gebarentaal op DVD uitbrengen. De eerste 
van de tien DVD’s wordt op 25 oktober 
gepresenteerd aan de schrijver van Nijntje, 
Dick Bruna, in het Centraal Museum in 
Utrecht. Het is voor het eerst dat Nijntje 
beschikbaar zal zijn in gebarentaal. Het 
project is mogelijk gemaakt met fi nan-
ciële steun van het Fonds Nuts-Ohra, het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Viataal.
De DVD’s zijn vanaf eind oktober samen 
met het boekje van Nijntje te koop bij het 
Nederlands Gebarencentrum.
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TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language and Hearing Research, 50, 

augustus 2007

“Language Delay and Behavioral/emotional Problems in Toddlers: 
Findings From Two Developmental Clinics” is de titel van een artikel 
van Rescorla en collega’s van het Bryn Mawer College in de Verenigde 
Staten. Zij onderzochten de samenhang tussen taalachterstand en 
gedragsproblemen in peuters en kleuters in een klinische setting. 
De leeftijd van de kinderen varieerde van 18 tot 35 maanden. Ouders 
vulden de Language Development Survey in, de Child Behavior 
Checklist/1.5-5 en de Preschool Language Scale. Ook werden neuro-
logische en pervasieve ontwikkelingsstoornissen in kaart gebracht. Als 
kinderen met neurologische en pervasieve ontwikkelingsstoornissen uit 
het sample zijn verwijderd, blijkt er geen samenhang te bestaan tussen 
taalachterstand en gedragsproblemen, met één uitzondering: de kinde-
ren met een achterstand in taalvaardigheid vertonen in vergelijking met 
normaal ontwikkelde kinderen meer teruggetrokken gedrag.

Journal of Speech, Language and Hearing Research, 50, 

juni 2007

Corriveau, Pasquini en Goswami van de University of Cambridge in 
Groot-Brittannië teken voor het artikel “Basic Auditory Processing 
Skills and Specifi c Language Impairment: a New Look and an Old 
Hypothesis”. Zij hebben de gevoeligheid van kinderen met specifi eke 
taalstoornissen onderzocht ten aanzien van auditieve cues die belangrijk 
zijn voor de perceptie van suprasegmentele spraak. Men onderzocht 
63 kinderen tussen 7 en 11 jaar oud, verdeeld in 3 groepen. 21 kinderen 

met specifi eke spraak- en taalstoornissen, 21 kinderen met een normale 
ontwikkeling gematcht op leeftijd en 21 kinderen met een normale 
ontwikkeling gematcht op taalleeftijd. Alle kinderen kregen een testbat-
terij van non-speech auditieve verwerkingstaken voorgelegd. Uit het 
onderzoek blijkt dat 70 tot 80% van de kinderen, die specifi eke taal-
stoornissen hebben, op taken voor auditieve verwerking lager dan het 
5e percentiel van in leeftijd gematchte controlekinderen functioneert. 
De individuele variatie tussen kinderen met specifi eke taalstoornis-
sen levert patronen op die niet gevonden worden bij kinderen zonder 
taalstoornissen. De onderzoekers leiden hieruit af dat veel kinderen met 
specifi eke taalstoornissen auditieve verwerkingsproblemen hebben en 
deze beperken zich niet tot de verwerking van korte snel opeenvol-
gende akoestische cues. De problemen zijn veel verder strekkend en 
hebben grote gevolgen voor de verwerving van gesproken taal en voor 
de lees- en schrijfvaardigheid.

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 12, 4, herfst 2007

Mary Fagan, David Pisoni en collega’s zijn de auteurs van het artikel 
“Neuropsychological Correlates of Vocabulary, Reading and Working 
Memory in Deaf Children with Cochlear Implants”. Ze rapporteren 
onderzoek waarin non-verbale cognitieve en sensomotorische proces-
sen bij dove kinderen met een cochleair implantaat onderzocht zijn. 
Verschillende subtests van de Nepsy werden gebruikt. Uit het onder-
zoek blijken signifi cante correlaties tussen standaardscores op de Design 
Copying Subtest van de NEPSY en standaardscores voor passieve woor-
denschat, lezen en werkgeheugen.

In Logopedie en Foniatrie van juli/augustus 2007 
een artikel van Te Kaat-van den Os over het effect van 
gebaren op de woordontwikkeling bij kinderen met 
Downsyndroom. In een trainingsprogramma leren 
ouders joint attention uitlokken door gesproken taal te 
ondersteunen met gebaren. Ouders geven als resultaat 
aan dat hun kind meer oogcontact zoekt, beter gecon-
centreerd is en zich beter kan uiten. De kinderen laten een signifi cante 
verbetering in hun woordontwikkeling zien na het programma.
In De Wereld van het Jonge Kind van september 2007 beschrijven 
Van Pree en Van Pree het werken aan tussendoelen voor 
beginnende geletterdheid. Leerlingen van groep 1, 2 of 
3 maken gezamenlijk een prentenboek en trainen op 
deze manier de tussendoelen in samenhang. Het beden-
ken, schrijven, illustreren, bespreken en lezen van een 
eigen prentenboek is een activiteit die voor de leerlin-
gen zeer betekenisvol is.
Stem-, Spraak- en Taalpathologie van juni 2007 is geheel gewijd 
aan Tweetaligheid. Julien biedt een denkkader dat de heterogeniteit tus-
sen meertalige kinderen in Nederland weerspiegelt 
en een basis biedt voor verantwoord onderzoek van 
taalstoornissen bij deze kinderen. Informatie over de 
taalbeheersing van meertalige kinderen kan vooral 
verkregen worden door vergelijking van de verschil-
lende talen die het kind gebruikt, dynamische diag-
nostiek, waarbij het kind na een korte therapieperiode 

nogmaals onderzocht wordt, en kwalitatieve taalanalyse. De situatie 
waarin het kind opgroeit, de status van de talen en de mogelijkheid om 
de taal in verschillende contexten te verwerven moet betrokken wor-
den bij het stellen van een diagnose. Waardering zowel voor de taal van 
de omgeving als voor de thuistaal is een van de voorwaarden voor een 
goede meertalige ontwikkeling.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, van juli/augustus 
2007 bevat een artikel over sensorische integratie en alert-
heid door Schuszler, Meijer en Joha. Bij kinderen met een 
meervoudige problematiek blijkt een verband tussen visu-
ele, auditieve motorische beperkingen en alertheid. Het 
verminderen van verstorende prikkels zoals muziek, ander 
activiteiten en verstoringen tijdens activiteiten leidde tot 
een signifi cante toename van de alertheid. Er is in dit verband weliswaar 
geen signifi cant verband tussen de communicatieve beperkingen en de 
sensorische integratie maar er kan wel gesproken worden van een trend.
Nelissen, Boswinkel en De Goeij schrijven over realistisch reken-wiskun-
deonderwijs in het SBO. Zij gaan in op een aantal principes waaronder: 
leren moet betekenis hebben; concreet hoeft niet altijd betekenisvol te 
zijn; in een leerproces nemen semantisering en formalisering toe. Een 
volgend artikel van de schrijvers zal ingaan op de vraag of leerlingen in 
het SBO – en ook in clusterscholen – kunnen komen tot volwaardige 
interactie met medeleerlingen en leraar en of de voorkeur voor inter-
actie boven geïndividualiseerde instructievormen gesteund wordt door 
positieve ervaringen in het SBO.
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Handen uit de mouwen!

De herfst is in aantocht. Dit betekent door-
gaans een drukke periode voor de FENAC. 
De voorbereidingen voor 2008 worden 
gemaakt. Prioriteiten gesteld door het 
bestuur en vastgesteld door de leden. Grote 
projecten, zoals ‘kwaliteit’, ‘bekostiging’ en 
‘automatisering’ zullen ook in 2008 volop 
aandacht vragen. Binnen deze projecten zul-
len wel belangrijke verschuivingen plaatsvin-
den. De ‘automatisering’, OpenAc, staat vrij-
wel volledig op de rails en dus zal 2008 meer 
in het licht komen te staan van innovatie: hoe 
kunnen we het ontwikkelde automatiserings-
systeem OpenAc nog meer ten dienste stel-
len van werkprocessen in een Audiologisch 
centrum? Het kwaliteitstraject heeft ook een 
belangrijke fase achter de rug. De visitaties 
zijn geweest, het Prismant rapport als resul-
tante is in september besproken met de leden. 
Het rapport biedt voor 2008 voldoende aan-
knopingspunten om als sector aan de slag te 
gaan. Te denken valt aan het collectief verza-
melen en doorontwikkelen van protocollen, 
het ontwikkelen en vaststellen van kwaliteit 
indicatoren. Niet alleen om elkaar de maat te 
nemen, maar ook de ‘buitenwereld’ te tonen 
dat het de AC’s binnen de FENAC menens 
is als het gaat om goede dienstverlening 
aan de klant. Hierop mogen en zullen de 
FENAC leden in de nabije toekomst afgere-
kend worden. 2007 was het eerst jaar waarin 
alle AC’s hun producten afrekenden als ‘AP’ 
(Audiologisch product) Aan het eind van het 
jaar zullen we weten of dit nieuwe systeem 
voldoende solide is om de volgende stap te 
nemen. Ook voor de Audiologische centra 
geldt namelijk dat zij zich vanaf 2009 dienen 
te gedragen als aanbieder op een gereguleerde 
markt. Hierdoor worden de leden meer dan 
nu onderling geplaatst in een concurrerende 
positie. Ongetwijfeld betekent dit iets voor de 
leden onderling, maar ook voor de eisen die 
men stelt aan een brancheorganisatie als de 
FENAC. Kortom, een herfst waarin de mou-
wen weer fl ink mogen worden opgestroopt 
en de titel van ons werkplan 2004 ook voor 
2008 bijzonder actueel zal blijken: “eenheid 
in verscheidenheid”. Want dát is waar de 
FENAC voor staat: zoeken naar, en uitdragen 
van, het collectieve belang voor alle leden van 
de FENAC.

Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, 

belangenbehartiger namens personen en instellingen 

voor  communicatief beperkten, slechthorenden 

en doven en de FENAC, Federatie Nederlandse 

Audiologische Centra.

• Hoofdredactie Marjan Bruins

• Eindredactie Frans Mollee

•  Redactie Cora Blad, Mirjam Blumenthal, 

Coosje Constandse-van Dijk, John van Daal, 

Willem Geurts, 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 R.A. Boerman, 

mw G.M. Schermer, A.J.M. Groot Zwaaftink.

giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméa te 

Utrecht

•  FENAC Federatie Nederlandse Audiologische 
Centra
- Dhr. G. de Cock, voorzitter

- Dhr. A. Van Esterik, penningmeester

- Mw. J. Schapink, secretaris

- Dhr. H.E.Th. Knoors, 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  € 25,50 per jaar 

Losse nummers € 8,-

(exclusief verzendkosten voor abonnees in het 

 buitenland) Indien u vóór 1 november van het 

lopende jaar uw abonnement niet hebt opgezegd, 

wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

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.

VHZ OKTOBER 2007 21

Van het bestuur

Koekje van eigen deeg?

Zo direct na de zomervakantie is het onder-
wijsbedrijf meestal vol op stoom. Het lijkt wel 
of een schooljaar geen twaalf, maar slechts drie 
maanden telt. Impulsen van buitenaf kunnen 
dat beeld soms alleen maar versterken. Een 
onderzoek naar o.a. de rol en de positie van 
de leraar wordt gekarakteriseerd vanuit het te 
matige salarisperspectief, terwijl met name het 
te hoge aantal lesgebonden momenten ons 
intern meer aanspreekt. Als de jaartaak meer 
mogelijkheden zou bieden voor eigen des-
kundigheidsbevordering, meer professionele 
samenwerking zowel binnen de eigen school-
muren als daarbuiten, dan zou dat beroep ook 
al aanzienlijk in aanzien stijgen.
Nu zo rond Prinsjesdag gonst het van de 
geruchten dat de minister op zoek is in zijn 
eigen begroting naar mogelijkheden om iets 
aan dat salarisprobleem te doen. Ambtenaren 
verzuchten dat de niet dodelijke, maar wel 
pijnlijke kaasschaaf weer uit de kast is gehaald. 
Projecten die op stapel staan worden voor-
uitgeschoven, innovatieve activiteiten worden 
creatief ontmanteld, pilots gereduceerd….. 
Kortom, de sjeu wordt weer wat minder en 
het werkplezier zal er niet van toenemen.
De groei in het speciaal onderwijs lijkt met 
name in cluster vier nog steeds niet te stop-
pen. Voor cluster 2 is dat duidelijk minder 
uitgesproken, waarbij komt dat de regionale 
verschillen erg groot zijn. Siméa is inmid-
dels in gesprek met OCW om te bezien 
of budgetfi nanciering voor de sector een 
oplossing kan bieden voor de vele negatieve 
facetten die het systeem nu heeft. Met name 
het bureaucratische monster van de indica-
tiestelling moet op de schop, maar ook de 
infl exibele benutting van de LGF-middelen 
is een doorn in het oog. Zaken als preventie 
en voorlichting krijgen daardoor nauwelijks 
kans. In de praktijk zien we ook nog steeds 
de lange wachtrijen voor onze loketten en 
daar willen wij gewoon van af.
Bij het verschijnen van deze VHZ zal de 
staatssecretaris haar visie op passend onder-
wijs aan de tweede kamer verstuurd hebben. 
Ik ben benieuwd of het speciaal onderwijs 
ook wat passender wordt!

Theo van Munnen

Van de voorzitter

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON
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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
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 audiologie@amc.uva.nl

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 Universiteit Medisch Centrum Groningen 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 acfi nfo@friesland.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  P. Debyelaan 25, P.B. 5800 6202 AZ Maastricht 6229 HX 043-3877593/ 043-3877598 epa2@skno.azm.nl

 Ziekenhuis Maastricht   043-3877594 

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 Heer Bokelweg 143 3032 AD 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

O
R

G
AN

IS
AT

IE
S

 A
AN

G
ES

LO
TE

N
 B

IJ
 D

E 
FE

N
AC

O
R

G
AN

IS
AT

IE
S

 A
AN

G
ES

LO
TE

N
 B

IJ
 S

IM
ÉA

VHZ

0930_VH5.indd   220930_VH5.indd   22 05-10-2007   09:21:5405-10-2007   09:21:54



Oproep Algemene Ledenvergadering Siméa 28 november 2007

Het bestuur van Siméa nodigt de leden en aangesloten organisaties uit voor de najaars Algemene Ledenvergadering op 
28 november 2007 van 13.30 – 16.00 uur op de Bertha Mullerschool aan de Santa Cruzdreef 30 te Utrecht.

Nu de organisatieleden zich aan de Stichting Siméa hebben verbonden zullen de statuten van de vereniging aangepast moeten 
worden. In deze vergadering zullen dan ook voorstellen tot wijziging worden gedaan. Verder zal uitgebreid worden gesproken 

over de doelstelling van de vereniging en de activiteiten die zij wil ontplooien. Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor de 
inrichting van het nieuwe bestuur.

De agenda en de onderliggende stukken worden twee weken van tevoren verspreid onder de aangesloten organisaties en 
geplaatst op het ledengedeelte van de website van Siméa (www.simea.nl). De individuele leden waarvan wij het emailadres 

bezitten worden bericht zodra wij de stukken voor de vergadering gepubliceerd hebben op op voornoemde website.
Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten indien ten minste twee derden van het totaal aantal leden van de 
vereniging aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet gehaald wordt op 28 november zal er een tweede 

vergadering nodig zijn. Deze zal worden gehouden op 12 december 2007 van 13.30 – 16.00 uur.
Let op: Indien u bij de ALV van 28 november aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór 24 november per mail of 

schriftelijk op te geven bij het Bureau van Siméa

Het thema van het Siméacongres 2008 (17 en 18 april) is:

de menselijke maat
Ontwikkelingen op technisch, maatschappelijk en wetenschappelijk gebied gaan razendsnel. We worden overspoeld met prikkels 
en informatie. Daarnaast leidt schaalvergroting in onderwijs en zorg tot veranderingen, niet alleen voor de professional maar ook 
voor de cliënt. Kortom: we leven in een complexe en veeleisende maatschappij. Er wordt van ons als professional veel verwacht: 

inhoudelijke transparantie, resultaatgericht werken en het gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methodieken.

De menselijke maat kan hierbij in het gedrang komen. De balans lijkt soms uit evenwicht: de mens de sluitpost?
En dat terwijl de menselijke maat in ons vak juist van groot belang is. De relatie die wij aangaan met de cliënt bepaalt immers 
voor een groot deel de kwaliteit van onderwijs en zorg. Ook om gemotiveerd en met plezier je werk te doen is de menselijke 

maat onmisbaar.

• Hoe houd jij je hoofd en je hart bij je werk?

• Hoe houd jij de menselijke maat?

• Sprekers gevraagd

• Wil je als professional een bijdrage leveren aan dit congres?

Meld je aan als spreker via het formulier op www.simea.nl/congres.
Voor meer informatie: info@simea.nl 

Siméa • Postbus 222 • 3500 AE Utrecht • E-mail: info@simea.nl
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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 omschrij-
ving van de inhoud van de brochures.
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