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INHOUD

Veel mensen met een auditieve beperking blijken 
last te hebben van vermoeidheid door het werk. 
Dit is duidelijk geworden in het onderzoek van 
Miranda Maurix, reïntegratie consulent bij FAMA/ 
Arbeidscentrum Viataal. “Moe van het werk” 
onderzocht vermoeidheid en burnout-klachten 
van auditief beperkte werknemers.

Veel jonge kinderen met ernstige spraak- en taal  -
moeilijk heden krijgen intensieve therapie in de vorm 
van vroeg behandeling. Binnen Viataal Centrum 
voor Gezinsbegeleiding zijn de afgelopen vijf jaar 
data verzameld over de taalontwikkeling van de 
behandelde kinderen en over de betrokkenheid en 
tevredenheid van hun ouders. 
In dit artikel van Tonny Brands e.a. een effectmeting.

Bij het ROC Koning Willem I College in Den Bosch 
komen dove MBO-studenten terecht in een doof-
vriende  lijke omgeving. Daar heeft ‘De Schalm’ een 
dubbelfunctie: als een kleine dovenschool binnen een 
groot opleidingscentrum én als een expertisecentrum 
voor het ROC.

Eind vorig jaar nam de Koninklijke Effatha Guyot Groep 
een tweede Mobiel Audiologisch Centrum (MAC) in 
gebruik. De vraag naar gehooronderzoek bij onder andere 
zorg instellingen stijgt. ‘ In al zijn simpelheid is het een mooi 
product’, zegt Dirk Hoeben, locatiehoofd van het Audio-
logisch Centrum Flevoland en coördinator van het MAC.
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Eerder vorig jaar publiceerde Van Horen Zeggen een artikel over de 
relatie tussen arbeid en gehoor. Het onderzoek ‘Moe van het werk’ 
bevestigt dat het van belang is hier aandacht aan te besteden. 
In de Nieuwsrubriek kunt u informatie over dit onderzoek vinden.

Een andere groep cliënten waar in onze sector in het afgelopen 
decennium steeds meer aandacht voor komt, is de groep mensen 
met een verstandelijke beperking en hun woon- en leefomgeving. 
Dirk Hoeben vertelt in dit nummer dat diagnostiek van hoorproblemen 
invloed heeft op de manier waarop de omgeving met deze mensen 
omgaat. Het dichtbij brengen van die diagnostiek kan met hoge 
kwaliteit met behulp van het Mobiel Audiologisch Centrum.

Al jaren roepen we in ons veld om ‘bewijzen’ voor ons handelen. 
In de praktijk blijkt het ingewikkeld om goed onderzoek te doen, 
waarmee je het effect van je handelen kunt aantonen. Vaak is het niet 
verantwoord om met een normgroep te werken die je op een andere 
manier behandelt of die geen behandeling ontvangt. In andere gevallen 
blijkt de te onderzoeken groep cliënten wel erg klein of is de variatie 
tussen de proefpersonen zo groot dat er moeilijk uitspraken over het 
effect van de totale behandeling te doen zijn. De redactie is daarom 
blij met de bijdrage van Tonny Brands e.a. in deze uitgave. Het kan ons 
allen tot voorbeeld dienen om effectonderzoek serieus op te pakken. 
En tevens geeft het aan dat als je goed kijkt naar ons handelen bij 
jonge kinderen met spraaktaalproblemen, er ook werkelijk effect aan 
te tonen is. We hoeven niet alleen op een theorie en onze intuïtie af te 
gaan! 

Achterin het tijdschrift besteedt Theo van Munnen aandacht aan het 
Siméa congres ‘De menselijke maat’ volgende week in Lunteren. 
Daar zullen veel Van Horen Zeggen lezers elkaar ontmoeten om kennis 
uit te wisselen. Tevens zal de vereniging Siméa zich in nieuwe vorm 
presenteren. De redactie wenst het kersverse bestuur veel succes. 
De congrescommissie, de vereniging en het tijdschrift streven allen 
naar kennisbundeling en -uitwisseling en vullen elkaar daarbij prima 
aan.

Marjan Bruins
hoofdredacteur
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Het bestuur van Siméa heeft in 2006 een 
traject ingezet om te komen tot een andere 
bekostigingssystematiek voor cluster 2, 
een systematiek die vergelijkbaar is met 
de budgetbekostiging van cluster 1 (blind, 
slechtziend). Er is een aantal overwegingen 
te noemen waarom budgetbekostiging de 
voorkeur heeft. 
Allereerst is cluster 2 een relatief kleine 
 sector. Met zo’n 15.000 leerlingen en een 
grote regionale spreiding kunnen de be- 
schik bare budgetten in regionale structuren 
worden ingezet waardoor passend onderwijs 
gerealiseerd kan worden. 
Als tweede argument geldt de indicatie-
stelling. Sinds 2003 is er een fi jn, maar 
bureaucratisch systeem ontstaan dat vraagt 
om vereenvoudiging. Met een eigen budget 
kan de sector zelf makkelijker bepalen hoe 
het in dit verband wordt besteed. Ten derde 
is er de verwachting dat het aantal leerlingen 
binnen cluster 2 aan zijn top is. Uiteraard 
treden er verschuivingen op van bijvoorbeeld 
scholen naar ambulante begeleiding, maar de 

trend is dat er op macroniveau sprake is van 
stabilisatie.  
OC&W heeft zich onder voorwaarden 
bereid verklaard aparte wetgeving te rege-
len voor cluster 2. Een van de voorwaarden 
is dat de sector als geheel opereert met de 
Stichting Siméa als onderhandelingspartner. 
Tweede voorwaarde is de akkoordverklaring 
van de ouderorganisaties.
In de Stichting Siméa wordt nu beleid 
voorbereid. Vervolgens zal er voor de zomer 
worden teruggekoppeld naar het Ministerie 
om daar een principeakkoord vast te stellen. 
Onlangs is er in de Tweede Kamer een motie 
aangenomen (Biskop en Kraneveldt). 

Deze motie (ingediend bij de Wijziging van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs in ver-
band met invoering van de LGF voor deel-
nemers in het beroepsonderwijs) betrof het 
verzoek om de regering te laten onderzoe-
ken of de voorzieningen voor dove en zeer 
slechthorende leerlingen in een aparte rege-
ling met budgetfi nanciering kunnen worden 
ondergebracht, analoog aan de regeling voor 
leerlingen met een visuele beperking.
Siméa ziet deze ontwikkeling als een poli-
tieke steun in de rug maar gaat voor budget-
bekostiging voor de hele sector. Cluster 2 uit 
de Wet op de Expertisecentra halen is een 
langdurig en ingewikkeld proces. Het zal dus 
nog wel even duren voordat budgetbekosti-
ging een feit is. 

FRANS MOLLEE
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In het kader van haar 180-jarig bestaan 
 organiseert Viataal op 5 juni in Eindhoven 
een dagsymposium over veranderingen in 
zorg en onderwijs aan slechthorenden en 
doven.
 Technologische en maatschappelijke ont-
wikkelingen voltrekken zich steeds sneller. 
De overheid trekt zich terug, het zorgstelsel 
wordt gewijzigd, inclusie in het onderwijs is 
in opkomst, gebarentaal is maatschappelijk 
erkend, neonatale gehoorscreening is inge-
voerd en cochleaire implantatie neemt een 
grote vlucht. Al deze ontwikkelingen heb-
ben effect op de positie van dove en slecht-
horende mensen in onze samenleving. 

Deze thematiek krijgt in het ochtendpro-
gramma aandacht in een drietal bijdragen 
van internationale erkende deskundigen.

Prof. dr. Alys Young (Professor of Social Work 
Education and Research, University of 
Manchester, UK) spreekt over de gevolgen 
van neonatale gehoorscreening voor gezinnen 
met een slechthorend of doof kind en voor 
organisaties die deze gezinnen ondersteunen.
Prof. dr. Ben Bahan (Professor Department 
of Deaf Studies, Gallaudet University, USA) 
vervolgt met “Sensory orientations and sen-
sory politics”. Zijn bijdrage richt zich op de 
gevolgen van maatschappelijke en technolo-
gische ontwikkeling voor de gemeenschap 
van doven en slechthorenden.
Prof. dr. Harry Knoors (Viataal Diagnostisch 
Centrum en Radboud Universiteit Nijmegen) 
sluit de ochtend af met een lezing over de 

kenmerken van een ondersteuningsaanbod 
voor slechthorende en dove kinderen dat als 
evenwichtig gekarakteriseerd kan worden.

‘s Middags worden aan de hand van verschil-
lende voorbeelden in parallelsessies ervaren 
hoe wij in ons onderwijs- en zorgaanbod 
inspelen op het groot aantal bewegingen in 
deze tijdspanne. Aan bod komen onderwer-
pen als het belang en de vormgeving van 
diagnostiek, evaluatie van de twinschool, 
bevordering van de leesvaardigheid, het 
stimuleren van de interactie, toepassing van 
cochleaire implantatie, het vergroten van de 
positie op de arbeidsmarkt en ondersteuning 
van de ouders.

Meer informatie en registratie via 
www.viataal.nl.

Voortdurend in beweging

Cluster 2 op weg naar budgetbekostiging

NIEUWS
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Als de wereld zo groot als je arm lang is

Veel mensen met een auditieve  beperking 
blijken last te hebben van vermoeidheid 
door het werk. Dit is duidelijk geworden in 
het onderzoek van Miranda Maurix, reïnte-
gratieconsulent bij FAMA/Arbeidscentrum 
Viataal. “Moe van het werk” onderzocht ver-
moeidheid en burnout klachten van auditief 
beperkte werknemers. 
Het onderzoek is uitgevoerd bij 164 werk-
nemers, waarvan 66 horenden, 51 slecht-
horenden en 47 doven.
Gebleken is dat doven en slechthorenden 
bijna drie maal zo vaak vermoeid zijn door 
het werk ten opzichte van goedhorende 
werk nemers. Door de auditieve beperking 
moeten doven en slecht horenden meer 
inspanning leveren op het werk en hebben 
zij meer behoefte aan herstel na het werk. 
Hierbij kan gedacht worden aan ‘s avonds 
op tijd naar bed gaan, rekening houden met 
activiteiten naast het werk, een dag rust 
 plannen tussen de werkdagen etc.
Doven en slechthorenden hebben meer kans 
op ontwikkeling van een burnout en ze 

melden zich - in vergelijking met horende 
werknemers - vaker ziek om zowel psychi-
sche als lichamelijke redenen. Ook blijven 
doven en slechthorenden langer ziek in 
 vergelijking met horenden.

Veel auditief beperkte werknemers zijn blij 
met de uitkomsten van het onderzoek. 
Zij ervaren al jaren extra vermoeidheid op 
het werk en voelen zich dan ook gesteund 
door deze resultaten. Er is ook bekeken hoe 
auditief beperkte werknemers geholpen kun-
nen worden om het werk minder intensief 
te maken. Doven en slechthorenden  blijken 
in de praktijk niet altijd voldoende actief om 
te gaan met problemen die zij tegen komen. 
Ze zijn geneigd om problemen te vermijden 
en af te wachten. Ook leggen ze de oorzaak 
van problemen en gebeurtenissen snel bui-
ten zichzelf. Onopgeloste problemen op het 
werk kunnen enorme energie vreters zijn, 
het is dus van belang dat doven en slecht-
horenden goede strategieën aangeleerd krij-
gen om op het werk op een actieve manier 
met problemen om te gaan.

FRANS MOLLEE

Elke donderdag worden er in Deventer 
dagactiviteiten gehouden voor doofblin-
den. Deze dagactiviteiten zijn het resultaat 
van een gezamenlijk project van Viataal, 
Kalorama en Bartiméus. Het project is een 
succes. Daarom is er vanaf 1 maart een twee-
de groep gestart op de maandag. Nieuwe 
cliënten zijn welkom. Overigens is er onder 
dezelfde vlag ook een groep in Utrecht.

In Deventer zitten nu elf cliënten in de 
groep op donderdag. Er is plek voor maxi-
maal twaalf deelnemers. Alle deelnemers 
hebben zowel een auditieve als een visuele 
beperking. De jongste is 30 jaar, de oudste 
is 94. De groep volgt elke donderdag het-
zelfde programma. Om 10.00 uur start de dag 
met koffi e en thee en wordt om 15.15 uur 
afgesloten. In de ochtend en in de middag 
gaat de groep in kleine groepjes uiteen. De 
cliënten kunnen zelf kiezen wat ze graag 

willen doen. Er worden lessen aangeboden in 
braille, vierhandengebarentaal of computer-
vaardigheden. En ze kunnen kiezen voor een 
activiteit, zoals koken, pitrieten of kleien of 
bijvoorbeeld met een begeleider naar de stad 
gaan of de krant lezen. 
Zelfstandigheidtrainer Ilse Oosterhuis is vaste 
begeleider van de groep. Ilse: ‘De wereld van 
een doofblinde gaat niet verder dan de eigen 
arm. Ze hebben veel behoefte aan informatie 
bijvoorbeeld over het laatste nieuws. 
De cliënten vinden het heel prettig om hier 
te komen, omdat er vaak thuis nog zo weinig 
is. De mensen communiceren met elkaar 
door heel rustig en langzaam met elkaar te 
praten of door te gebaren. Heel vaak is het 
ook stil en zijn ze gewoon lekker met elkaar 
aan het werk.’ 

Meer weten? Neem dan contact op met de 
Bartiméus Infolijn, 0900-7788899

Moe van het werk
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Bij het ROC Koning Willem I College in Den Bosch komen 
dove MBO-studenten terecht in een doofvriendelijke 
omgeving. Daar heeft ‘De Schalm’ een dubbelfunctie: 
als een kleine dovenschool  binnen een groot opleidings-
centrum én als een expertisecentrum voor het ROC. 
Een veertigtal doven volgt er een MBO-opleiding of een 
cursus. De studenten gedijen in deze doofvriendelijke 
omgeving waarin ze naar wens gebruik maken van 
aanwezige expertise én kunnen terugvallen op omgang 
met andere doven. Een reportage vanuit Den Bosch.

De Schalm biedt dove studenten  

I n een kleine ruimte zitten vier volwassen mannen aan 
tafels. Hun blikrichting verraadt dat zij ingespannen 
bezig zijn met een opdracht op het digitale schoolbord. 

Het viertal is ingeschreven voor de opleiding ‘Chauffeur 
Goederenvervoer’. Op deze dag behandelt docent Jacco 
Hes het subthema ‘lading- en vervoerafwikkeling’. Steven 
Eskak, Michel Madderon, Mike Kelderman en Michael van 
Hattum bespreken met elkaar hoe zij goederen dienen te 
bevestigen en te zekeren. Alle vier willen zij na afronding 
van de opleiding als vrachtwagenchauffeur aan de slag. 
De een wil internationaal, de ander dichterbij huis, op een 
vuilniswagen. De leeromgeving bij het Koning Willem I 
College (verder KWI College genoemd - wg) biedt hen 
betere opleidingskansen dan elders, vindt Rotterdammer 
Steven Eskak. “Ik heb geprobeerd op een ander ROC de 
lessen te volgen, maar dat lukte me niet. De communica-
tie was steeds een te groot probleem. Hier ga ik het wel 
halen”, verwacht Steven, die hoopt na afronding van de 
opleiding internationaal te gaan rijden.

Michel Madderon maakt wekelijks de verre rit van-
uit Bergschenhoek naar Den Bosch. “Ik heb gezocht op 
 internet naar een chauffeursopleiding met voldoende 
 begeleiding. Gelukkig ben ik hier terechtgekomen. 
Gelukkig ja, omdat ik hier met doven samen bepaalde 
 programmaonderdelen kan volgen. Dat gaat zo veel beter 
in de communicatie.” 

Opstap naar de maatschappij
“Jawel hoor, noem ‘De Schalm’ gerust een enclave, eentje 

die veiligheid biedt aan dove studenten in een eigen omge-
ving. Een doven school die, ook qua ruimte, helemaal is 
ingebed in het ROC”, vertelt Hans Gijsbers, projectleider 
van de school. “Hier staan de studenten met één been in de 

maatschappij. Zij hebben volop te maken met horenden, 
zoals dat straks ook zal zijn.” Gijsbers ziet De Schalm als 
een bijna ideale opstap. Er is in de Bossche school volgens 
hem sprake van een grote toegevoegde waarde. “De doof-
vriendelijkheid is groot hier, door de aanwezigheid van 
ervaren dovendocenten, veel tolken, maar zeker ook door 
het toenemende aantal vakdocenten die gebarencursussen 
hebben gevolgd.” Vaak is er ondersteuning bij de theorie-
vakken, telkens na overleg met de student. Afgestemd 
kortom op de behoefte van de individuele student. 

Lang hoeft Hans Gijsbers niet na te denken over de vraag 
hoe ‘De Schalm’ zich onderscheidt. “Het waardevolle hier 
is dat er ruimte is voor identifi catie bij dove mensen, en dit 
in combinatie met het functioneren samen met horenden.” 

In Den Bosch beschikt ‘De Schalm’ over eigen lokalen. 
“Die kunnen we heel doofspecifi ek maken, door zonodig 
in kleine groepen te werken. Deze aanpak voorziet in een 
grote behoefte,” zegt Gijsbers. Docenten die werkzaam zijn 
voor ‘De Schalm’ maken afspraken met de collega’s van de 

REPORTAGE

Hans Gijsbers
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verschillende afdelingen. “Meestal gaat het om begeleidings-
vragen bij theorievakken”, zegt Hans Gijsbers. De project-
leider is van oordeel dat de gekozen werkwijze doven meer 
kansen geeft om aan te haken bij kwaliteit die in het regu-
liere onderwijs wordt gevraagd. 

Communicatie
Het is telkenmale de communicatie die hindernissen op -

roept binnen het reguliere onderwijsveld. ‘De Schalm’ ziet 
er volgens Hans Gijsbers juist uitdagingen in. “Het zijn 
vooral studenten die op niveau I en niveau 2 een opleiding 
volgen, die hier hun voordeel kunnen doen. Dat is toch 
vaak de groep jonge mensen die de meeste moeilijk heden 
in opleidingen tegenkomt.” Met de studenten die oplei-
dingen op niveau 3 of 4 bevolken is aanmerkelijk minder 
bemoeienis. 

Bij KWI College heeft ‘De Schalm’ aparte kleine groepen 
met doven kunnen vormen voor de chauffeursopleiding 
en voor de administratieve opleiding. Gewilde opleidingen 
die een aanzuigende werking hebben. De dove studenten 

n  een aangepaste leeromgeving
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komen voor de theoretische vakken bij elkaar in kleine 
groepen. Praktijkvakken volgen zij in de grote groep, met 
horenden. 

Aanzuigende werking kent ook een schaduwkant. Ook 
die benoemt Gijsbers: “Afgelopen jaren is er een grote 
voorkeur geweest voor Zorg en Welzijn, met name voor 
Klassen assistent. Het probleem daarbij is dat wanneer 
iemand de opleiding afrondt, deze is aangewezen op het 
dovenonderwijs. En die markt is verzadigd, daar is nauwe-
lijks meer perspectief op werk.” Om deze realiteit te laten 
onderkennen eist KWI College van studenten dat ze zelf 
een stageplek meebrengen vooraleer een start kan worden 
gemaakt.

‘De Schalm’ speelt ook via cursussen in op speciale 
behoeftes van leerlingen/studenten. Hij noemt de theorie-
lessen voor het behalen van het rijbewijs. Geen eenvoudige 
zaak voor een dove om dat in een omgeving met louter 
horenden te moeten volgen. 

Jan de Rooij is docent Metaaltechniek bij KWI College 
en werkt al acht jaren met dove studenten. “Bij de praktijk-
vakken zijn leerlingen handelend bezig. Je komt gemak-
kelijker tot oplossingen als er iets is. Bij theorie ligt dat 
wat ingewikkelder. Met hulp van de leerlingen had ik al 
heel wat praktische gebaren geleerd, maar ik koos er voor 
om een kennismakingscursus gebaren en dovencultuur te 
volgen. In april start ik met mijn tweede cursus AB1,” zegt 
de docent. De Rooij zit – zo zegt hij - te springen om 
dove studenten. “Mijn ervaring is dat dove mensen die in 
de metaalsector werken geconcentreerd én met vakkennis 
werken.” 

‘De Schalm’ is, sinds de school in 2002 door een bestuur -
lijke overdracht van Viataal (toen nog Instituut voor Doven) 
met behoud van een eigen BRIN-nummer bij KWI 
College is ondergebracht, uitgegroeid tot een expertisecen-
trum. Eentje waarvan de resultaten al zichtbaar zijn, vindt 
Hans Gijsbers. En in zijn inschatting staat hij niet alleen. 
Steeds meer doven die op zoek zijn naar een doofvrien-
delijke omgeving die veel leerrendement biedt, vinden 
‘De Schalm’. Reden ook om uit te breiden. Afgestemd op 
behoeften die zijn gepeild in de ‘dovenwereld’. 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.
mbo-deschalm.nl

WILLEM GEURTS 
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Veel werk voor Mobiel Audiologisch Centrum

“In al zijn simpelheid 
is het een mooi product”

Dirk Hoeben moet even nadenken over de 
vraag wanneer het eerste Mobiel Audiologisch 
Centrum in gebruik is genomen. “Dat zal een 

jaar of vier terug zijn. Het eerste MAC is gebouwd door 
het Haags Audiologisch Centrum en rijdt vooral in die 
omgeving. Al snel kwamen er ook vragen uit andere delen 
van het land. Toen is besloten een tweede te bouwen voor 
Amsterdam en omgeving.” Hij vervolgt opgetogen: “Wij 
zijn nu een paar maanden aan het werk met deze MAC 
en zitten alweer bijna vol. Er wordt zelfs gedacht over een 
derde MAC.”

Hoeben verklaart het succes van het Mobiel Audio-
logisch Centrum als volgt. “Wij komen veel bij instellingen 
voor verstandelijk gehandicapten. Onderzoek leert dat 
ongeveer 30 procent van deze mensen gehoorproblemen 
heeft. Gehooronderzoek is dan ook belangrijk en op vrij 
eenvoudige wijze kunnen vervolgens de levensomstandig-
heden van deze mensen verbeterd worden. Hetzelfde geldt 
voor bewoners van bijvoorbeeld verpleegtehuizen.”

Waarom deze groep weinig getest wordt, heeft volgens 
Hoeben verschillende redenen. “Vaak wordt gehoorverlies 
niet onderkend en de problemen die hieruit voortvloeien 
toegerekend aan bijvoorbeeld de verstandelijke handicap. 
Daarnaast is het testen niet eenvoudig. Je neemt ze niet 
zomaar mee naar een audiologisch centrum of een audi-
cien. Je bent er namelijk niet met een eenvoudige test en 
bovendien kost het veel organisatietalent om je bewoners 

Eind vorig jaar nam de Koninklijke Effatha Guyot Groep een tweede 
Mobiel Audiologisch Centrum (MAC) in gebruik. De vraag naar 
gehoor onderzoek bij onder andere zorginstellingen stijgt. 
In de toekomst zou het MAC ook kunnen voorrijden bij consultatie-
bureaus en commerciële bedrijven. “In al zijn simpelheid is het een 
mooi product,” zegt Dirk Hoeben, locatiehoofd van het Audiologisch 
Centrum Flevoland en coördinator van het MAC.

te laten onderzoeken. In het verleden deden we in een 
rustig kamertje op de instellingen gehoortesten, maar dit is 
niet optimaal. We konden niet voldoen aan de kwaliteits-
eisen voor audiologisch onderzoek; je hebt dan teveel last 
van achtergrondgeluiden. Bovendien is het zo’n gesleep 
met apparatuur.”

Hoeben legt uit dat de bus optimaal is geïsoleerd en de 
kwaliteit van de verschillende onderzoeksmethoden prima 
is. “De bus is speciaal voor ons gemaakt en geïsoleerd met 
lood. De omstandigheden zijn prima. Daarnaast hebben we 
alles bij ons om goed onderzoek te doen. Het enige wat 
we niet meenemen en nodig hebben bij organisaties waar 
we komen is stroom,” zegt hij met een glimlach.

Nieuwe groepen
Waren het aanvankelijk alleen zorginstellingen die wer-

den bezocht door de bus, de laatste tijd breidt de doelgroep 
zich uit. “Het is ook mogelijk om in de bus uitgebreid 
taalonderzoek te doen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor con-
sultatiebureaus. Vrijwel alle kinderen in Nederland bezoe-
ken met hun ouders een consultatiebureau. De drempel is 
laag. Dat is een sterk punt van deze bureaus. De drempel 
van een audiologisch centrum is hoger. Met het Mobiel 
Audiologisch Centrum kun je voor de deur van het con-
sultatiebureau gaan staan. Op deze wijze kunnen we een 
grote rol spelen in het vroegtijdig signaleren van hoor- en 
spraaktaalproblemen.”

INTERVIEW
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‘IN AL ZIJN SIMPELHEID IS HET EEN MOOI PRODUCT’

“Daarnaast zijn wij aantrekkelijk voor medisch kinderdag-
verblijven. Moet je je voorstellen dat je anders die kinderen 
naar bijvoorbeeld Amsterdam moet brengen waar ze in een 
onbekende omgeving onderzocht moeten worden. 
Nu kunnen ze voor het kinderdagverblijf getest worden. 
Dit voelt veel veiliger voor ze. Eigenlijk is het net de 
schooltandarts die vroeger met een bus lang kwam,” vertelt 
hij enthousiast.

Hoeben somt op wat voor soort instellingen nog meer 
gebruik kunnen maken van de diensten van het Mobiel 
Audiologisch Centrum. “En wij willen ons ook gaan 
richten op commerciële instellingen. Neem bijvoorbeeld 
bedrijven met veel lawaai. De kans op gehoorschade is 
groot. De gevolgen hiervan kunnen voor de individuele 
werknemers, maar ook voor het bedrijf groot zijn. Zo nu 
en dan het gehoor laten testen, kan problemen voorkomen. 
Maar ook hiervoor geldt, je werknemers naar een audiolo-
gisch centrum sturen is veel minder effi ciënt dan een grote 
groep op locatie te laten onderzoeken.”

Onafhankelijk en breed
Sterke kanten van de audiologische centra zijn volgens 

Hoeben hun onafhankelijkheid, deskundigheid, werken 
met ‘moeilijke doelgroepen’ en de breedte van de dienst-
verlening. “Het testen van het gehoor van bijvoorbeeld 
verstandelijk gehandicapten, dementerenden en kleine 
kinderen vraagt veel deskundigheid. Hetzelfde geldt voor 

spraaktaalonderzoek.” Hij vervolgt: “Daarnaast zijn gaan 
onze adviezen en begeleiding verder dan bijvoorbeeld 
het aanmeten van een hoorapparaat. Wij beoordelen de 
persoon in zijn of haar omgeving en passen daar onze 
begeleiding op af.” Als voorbeeld neemt Hoeben mensen 
met Alzheimer. “Hoe vaak zie je niet dat gedragsproblemen 
worden toegeschreven aan hun ziekte. Stel echter dat een 
deel van deze problemen voortkomt uit een verminderd 
gehoor. Dan moet je in eerste instantie onderzoeken of dit 
zo is. Dit kunnen wij ook, al verleent de persoon in kwestie 
nauwelijks medewerking. Daarna moet je bekijken of het 
verstandig is een hoorapparaat aan te meten. Misschien is 
het wijs om in bepaalde gevallen iets anders te adviseren, 
bijvoorbeeld een ander hulpmiddel. In andere gevallen 
leren wij de groepsleiding hoe ze met deze problematiek 
kunnen omgaan.”

Meer aandacht
Hoeben is blij dat er meer aandacht is voor hoor- en 

spraaktaalproblemen. “Je ziet nog steeds dat dit soort pro-
blematiek vooral aandacht krijgt van professionals die 
er toevallig mee te maken hebben gehad. Het zit bij de 
meeste instellingen nog niet standaard in hun werkwijze. 
Maar dit verandert. Er is een aantal instellingen waar wij 
iedere paar jaar terug komen om alle nieuwe bewoners te 
onderzoeken.”

PETER VAN VEEN

Dirk Hoeben: “Maar 

ook hiervoor geldt: 

Je werknemers naar een 

audiologisch centrum 

sturen is een heel gedoe. 

Wat is eenvoudiger dan 

de mensen te laten 

testen voor de deur van 

het bedrijf?”
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Veel jonge kinderen met ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden krijgen intensieve therapie 
in de vorm van vroegbehandeling. In het kader 
van evidence based werken wordt steeds 
vaker gevraagd naar het effect van deze vorm 
van behandeling op de ontwikkeling van de 
betrokken kinderen. Binnen Viataal Centrum 
voor Gezinsbegeleiding zijn met het oog hierop 
de afgelopen vijf jaar data verzameld over de 
taalontwikkeling van de behandelde kinderen en 
over de betrokkenheid en tevredenheid van hun 
ouders.

VHZ APRIL 2008 11

Als een kind vroeg in het leven blijk geeft van een vertraag-
de taalverwerving, is er vaak sprake is van ernstige spraak- 
en taalmoeilijkheden. Behandeling is dan geïndiceerd. 
Over het algemeen worden kinderen in eerste instantie 
verwezen naar de logopedist voor individuele therapie. 
Soms maken kinderen met alleen logopedische behandeling 
te weinig vorderingen in hun taalontwikkeling. Dan kan 
vroegbehandeling geïndiceerd zijn. Vroegbehandeling is 
een veel intensievere vorm van therapie. Vroegbehandeling 
bestaat meestal uit drie componenten. Directe logopedische 
behandeling van de taalproblemen van het kind wordt 
gecombineerd met intensieve interactie in kleine groepjes 
peuters en kleuters, aangevuld met intensieve coaching van 
de ouders voor taalaanbod en interactiestijl. 
Het doel van vroegbehandeling is om ervoor te zorgen 
dat achterstanden in de taalontwikkeling zoveel mogelijk 
worden ingelopen. Vroegbehandeling is bedoeld voor kin-
deren jonger dan 5 jaar. Soms is het na vroegbehandeling 
niet nodig om kinderen door te verwijzen naar het speciaal 
onderwijs. Vaak echter blijft de achterstand in taalvaardig-
heid te groot om zonder speciale maatregelen het regulier 
basisonderwijs te kunnen volgen. Uit uitgebreid multi-
disciplinair diagnostisch onderzoek kan dan blijken dat een 
kind geïndiceerd is voor het speciaal onderwijs in cluster 2. 
Plaatsing op een van de scholen voor kinderen met audi-
tieve en communicatieve problemen kan dan volgen of 
ouders kunnen kiezen voor ambulante begeleiding in het 
reguliere basisonderwijs. 

Evidence Based Werken 

In toenemende mate wordt gevraagd naar het effect van 
interventies zoals vroegbehandeling. Deze vraag wordt 
zowel gesteld door ouders van jonge kinderen als door de 
fi nanciers van deze interventies, de zorgverzekeraars. 
Men vraagt om onderbouwing van specifi eke programma’s 
in termen van de tevredenheid van de betrokken kinderen 
en hun ouders en in termen van het beoogde en het 
 gerealiseerde effect op de ontwikkeling van kinderen. 
Men vraagt daarbij om een wijze van werken waarbij 
gebruik wordt gemaakt van doeltreffende methodieken. 
Een dergelijke wijze van werken wordt ‘evidence based’ 
genoemd. Men kan op twee verschillende manieren het 
behandelen van kinderen met ernstige taalmoeilijkheden 
onderbouwen. Beide manieren vullen elkaar aan. 

IN TOENEMENDE MATE WORDT GEVRAAGD 

NAAR HET EFFECT VAN INTERVENTIES 

ZOALS VROEGBEHANDELING
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Enerzijds kan men gebruik maken van methodieken waar-
van in eerder wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld 
dat ze doeltreffend dan wel effectief zijn. Van verschillende 
methodieken heeft men het effect proberen weer te geven in 
systematische samenvattingen van wetenschappelijk onder-
zoek. De mate van onderbouwing wordt dan in een aantal 
oplopende categorieën weergegeven. Veerman en Van Yperen 
hebben onlangs voorgesteld hierbij de volgende indeling 
(van relatief zwakke naar sterke onderbouwing) te hante-
ren: veelbelovende methodieken, theoretisch goed onder-
bouwde methodieken, doeltreffende methodieken en tot 
slot effectieve methodieken. Deze laatste kwalifi catie wordt 
uitgereikt indien het effect van methodieken via gecontro-
leerde experimenten is aangetoond. In deze experimenten 
worden de kinderen at random toegewezen aan een expe-
rimentele of een controlegroep. Sommige kinderen worden 
dus wel behandeld, anderen niet, het toeval beslist. 
Dit laatste is in de praktijk van zorg en onderwijs vaak erg 
moeilijk haalbaar (Veenman & Van Yperen, 2007).
Een andere manier om tot onderbouwing te komen is om 
systematisch de effecten van interventies op ontwikkelings-
aspecten van het kind te meten. Indien er geen gebruik 
wordt gemaakt van een controlegroep kan men op deze 
wijze niet het effect van de methodiek, maar wel de doel-
treffendheid van de behandeling bij de onderzochte groep 
kinderen vaststellen.

Het effect van taaltherapie

Het effect van taaltherapie bij kinderen met ernstige spraak- 
en taalmoeilijkheden is nog niet zo vaak onderzocht. Law, 
Garrett en Nye hebben in 2004 een meta-analyse gepubli-
ceerd, gebaseerd op 13 studies naar het effect van behande-
lingen. In al deze studies was sprake van een experimentele 
groep en een controlegroep. De deelnemende kinderen aan 
deze onderzoeken waren at random aan de experimentele 
of controlegroep toegewezen. Het ging in alle gevallen om 
kinderen met primaire spraak- en taalproblemen. De onder-
zochte interventies hadden tot doel om de expressieve en 
de receptieve fonologie, de zinsbouw of de woordenschat te 
verbeteren. De algemene conclusie van deze meta-analyse 
is dat interventie in algemene zin effect heeft. Als kinderen 
niet behandeld worden, blijven de spraak- en taalproblemen 
veelal bestaan. Behandeling blijkt vooral effect te hebben bij 
kinderen met fonologische problemen of bij kinderen met 
een relatief geringe actieve woordenschat. Of behandeling 
van zinsbouwproblemen effect heeft, is vooralsnog ondui-
delijk. Taalbegripsproblemen blijken veel minder goed 
effectief te behandelen dan taalproductieproblemen. Tot slot 
merken Law, Garrett en Nye op dat behandelingen minimaal 
8 weken zouden moeten duren willen ze effect hebben.
Glogowska, Roulstone, Enderby en Peters (2004) hebben 
het effect van logopedie bij peuters met een traag op gang 

komende taalontwikkeling onderzocht. Het onderzoek is 
uitgevoerd in Engeland. 159 Peuters deden mee. Alle kinde-
ren hadden spraak- en taalproblemen. Ze werden at random 
verdeeld over een experimentele groep en over een groep 
die een aantal maanden moest wachten op behandeling. 
De taalvaardigheid werd gemeten op het moment dat de 
experimentele groep begon aan de behandeling en 6 en 
12 maanden later. De onderzoekers vonden geen aanwij-
zingen dat logopedie meer effect had dan wachten. Vrijwel 
alle kinderen bleken na een jaar nog steeds in ernstige mate 
spraak- en taalproblemen te hebben, ook als ze logopedie 
gevolgd hadden. Het belangrijkste kritiekpunt op dit onder-
zoek is overigens dat de frequentie van de logopedische 
behandeling erg laag was. De behandelde kinderen kregen 
slechts gemiddeld 1 keer per maand een behandeling. 
De totale gemiddelde behandelduur bedroeg slechts 6 uur 
gedurende 6 maanden. 
In Nederland hebben Knijf en Goorhuis-Brouwer in 2001 
een onderzoek gepubliceerd naar de behandeling van kinde-
ren met taalproblemen. De totale groep bestond uit 31 kin-
deren, in leeftijd variërend van 1,5 tot 5,4 jaar. De groep 
werd verdeeld in een groep kinderen met specifi eke taal-
problemen en een groep kinderen met taalproblemen als 
gevolg van een algehele ontwikkelingsachterstand. De eerste 
groep kinderen kreeg logopedie of bezocht een school voor 
kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, de 
tweede groep kinderen kreeg algehele ontwikkelingsstimu-
latie en bezocht het speciaal onderwijs of een medisch 
kleuterdagverblijf. De kinderen met specifi eke spraak- en 
taalproblemen bleken op het gebied van taalproductie 
sneller vooruit te gaan dan kinderen met niet specifi eke 
spraak- en taalproblemen. 
Knijff (2003) toonde in haar proefschrift aan dat van jonge 
kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden die door 
een multidisciplinair samengesteld team gediagnosticeerd 
waren na logopedische therapie (die in duur van 1,6 tot 
1,11 jaar varieerde) 42% in taalvaardigheid vooruitging. 
Bij kinderen die uitsluitend door een logopedist gediag-
nosticeerd waren lag dit percentage op 27%. Knijff conclu-
deert dat slechts een relatief beperkt aantal kinderen met 
taalstoornissen in staat is om van taaltherapie te profi teren. 
Anders gezegd, in veel gevallen blijken ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden een persistent karakter te hebben.  
Ook Goorhuis-Bouwer (2005) komt tot deze conclusie. 
Op basis van literatuuronderzoek meldt zij dat behandeling 
slechts bij 30-40% van alle kinderen met spraak- en taal-
problemen leidt tot een signifi cante verbetering van de 
taalvaardigheid. Zijn de kinderen ouder dan 6 jaar, dan zijn 
de spraak- en taalproblemen vrijwel altijd blijvend. Volgens 
Goorhuis-Brouwer is het dus van groot belang om spraak- 
en taalproblemen vroegtijdig te diagnosticeren, zodat er snel 
gestart kan worden met behandelingen. De therapie zou 
intensief moeten zijn en niet langer dan 1 jaar moeten 

ARTIKELEN
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duren. Indien therapie geen effect sorteert, kunnen kinderen 
beter doorstromen naar aangepaste vormen van onderwijs. 

De vroegbehandeling van Viataal

Het werken met goed onderbouwde methodieken en het 
evalueren van interventies in zorg en onderwijs vormen een 
essentieel onderdeel van de handelingsvisie binnen Viataal. 
Vroegbehandeling voor jonge kinderen met ernstige spraak- 
en taalmoeilijkheden wordt binnen Viataal op een achttal 
locaties verzorgd. Een van die locaties is het Centrum voor 
Gezinsbegeleiding in Sint-Michielsgestel. Van oudsher is 
dit centrum gespecialiseerd in de begeleiding van gezinnen 
met een ernstig slechthorend, een doof of een meervoudig 
beperkt doof kind. In 2001 werd gestart met het verzorgen 
van vroegbehandeling voor kinderen met ernstige spraak- 
en taalmoeilijkheden. 

Onderzoek met gegevens uit de database

Om de doeltreffendheid van deze vroegbehandeling te 
kunnen meten werd een systematiek opgezet, waarin op 
afgesproken tijdstippen de taalontwikkeling van kinderen 
in vroegbehandeling gemeten werd. De resultaten van de 
taalonderzoeken werden vanaf het begin in een database 
verzameld. In 2006, vijf jaar na de start van vroegbehande-
ling binnen het Centrum voor Gezinsbegeleiding, werden 
de data uit deze database geanalyseerd en werden aanvul-
lende data verzameld over de tevredenheid en betrokken-
heid van ouders. 
In de database zijn de gegevens opgenomen van alle 83 kin - 
deren die sinds de start in behandeling zijn geweest. Deze 
gegevens geven niet alleen meer zicht op de kenmerken 
van de kinderen van Vroegbehandeling, maar ook op de 
vooruitgang in taalvaardigheid van de kinderen, de invloed 
van verschillende kind-, omgevings- en programmakenmer-
ken en op de ervaringen van ouders met vroegbehandeling. 
Tabel 1 geeft een overzicht van  kind-, omgevings- en pro- 
grammakenmerken die in de database zijn opgenomen. 
Verder zijn in de database de gegevens van de Reynell Test 
voor Taalbegrip, de Schlichting Test voor Woordontwikkeling 
en de Schlichting Test voor Zinsontwikkeling opgenomen. 
Van deze tests zijn gegevens op meerdere meetmomenten 
beschikbaar. 

Kenmerken van kinderen in vroegbehandeling

Kinderen in vroegbehandeling hebben met elkaar gemeen 
dat er bij hen sprake is van een ernstige achterstand in de 
ontwikkeling van spraak en taal. Analyse van de gegevens 
van de database van vroegbehandeling biedt de mogelijk-
heid om ook over andere kenmerken van deze groep kin-
deren een beter beeld te krijgen. 

Uit de analyse blijkt dat de groep in de database voor 71% 
uit jongens en 29% uit meisjes bestaat, een verhouding van 
ongeveer 3:1. Dit komt overeen met gegevens uit de litera-
tuur (Knijff en Goorhuis-Brouwer, 2001). 
De gemiddelde leeftijd bij start van de behandeling bedraagt 
3,4 jaar en bij het verlaten van vroegbehandeling zijn de 
kinderen gemiddeld 4,3 jaar. Vroegbehandeling start dus rela-
tief laat. De gemiddelde behandelduur bedraagt 10 maanden. 
Het merendeel van de kinderen (60 van de 83) komt vier 
dagen per week naar Vroegbehandeling. Daarnaast komt 
een aantal kinderen 2 of 3 dagen. Een klein aantal kinderen 
heeft in verschillende periodes een verschillend aantal 
dagen per week vroegbehandeling gekregen. Van de totale 
groep van 83 kinderen heeft 84% een normaal gehoor, 
16% is slechthorend. 

VROEGBEHANDELING 

START RELATIEF LAAT

Zeventien procent van de kinderen is van allochtone afkomst 
en zestien procent van alle kinderen is meertalig.
Er bevinden zich opvallend veel kinderen met een laag 
geboortegewicht in de groep. Van 64% van alle 83 kinderen 
was het geboortegewicht bekend, 23% van deze kinderen 
had een laag geboortegewicht. In Nederland heeft 5,2% 
van alle levendgeborenen een laag geboortegewicht (CBS, 
2006). Volgens onderzoek van Aram, Hack, Hawkins, 
Weissman en Borawski-Clark (1991) hebben kinderen met 
een laag geboortegewicht vaker spraaktaalproblemen dan 
kinderen met een normaal geboortegewicht. Deze spraak-
taalproblemen worden veroorzaakt door algemene ontwik-
kelingsproblemen. 
Dit zien we gedeeltelijk terug in de intelligentiescores van 
de kinderen. Deze scores (non-verbaal IQ gemeten met de 

VROEGBEHANDELING  BIJ SPRAAKTAALMOEILIJKHEDEN

   Tabel 1  Overzicht van verzamelde kindkenmerken, 
 omgevingskenmerken en programmakenmerken.

Kind- Omgevings- Programma-

kenmerken kenmerken kenmerken

Geslacht Opleidingsniveau  Duur van de

Leeftijd van de ouders behandeling

Gehoorverlies Thuistaal Frequentie van de 

Intelligentie Betrokkenheid behandeling
ADHD van de ouders

ASS 

Geboortegewicht

Specifi eke spraak- 

en taalproblemen
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SON-R 2½-7) zijn zeer ongelijk verdeeld. Er bevinden 
zich opvallend veel kinderen met een lage intelligentie in 
de populatie. Zevenendertig procent heeft een IQ lager 
dan 85, terwijl op basis van de normale verdeling verwacht 
mag worden dat slechts 16% een IQ onder de 85 heeft. 
Zesenvijftig procent van de kinderen heeft een gemiddelde 

intelligentiescore tussen de 86 en 115. 7% van alle kinderen 
had een bovengemiddelde intelligentie. 
Het opleidingsniveau van de ouders komt in grote lijnen 
overeen met de landelijke gemiddelden (Traag, 2005) wat 
betreft de hoogopgeleide ouders. In de populatie blijken 
iets meer kinderen laagopgeleide ouders te hebben en zijn 
er iets minder kinderen met ouders met een gemiddeld 
opleidingsniveau.
Bij één kind had naast de ernstige spraaktaalproblemen ook 
een vermoeden van ADHD (de diagnose kan pas na het 
zesde levensjaar gesteld worden). Bij 22% van de kinderen 
was een autisme spectrum stoornis vastgesteld of bestond 
hierover een ernstig vermoeden. Dit laatste is erg hoog als 
het vergeleken wordt met de prevalentie van autisme spec-
trum stoornissen in de algemene bevolking die minder dan 
1% bedraagt (Aldenkamp, Renier en Smit, 2001).
De gegevens van het onderzoek tonen een grote diversiteit 
aan kinderen en bijkomende problematieken in de vroeg-
behandeling binnen het Centrum voor Gezinsbegeleiding. 
Volgens de defi nitie van Schaerlaekens en Goorhuis-
Brouwer (2000) is er sprake van een specifi eke taalstoornis 
als er geen sprake is van een benedengemiddelde intelligen-
tie, een gehoorstoornis, een afwijking in de spraakorganen, 
een duidelijk aanwijsbare neurologische afwijking, een 
contactstoornis of extreme deprivatie. Uitgaande van de uit 
de database bekende uitsluitende criteria heeft maximaal 
46% van de kinderen een specifi ek spraaktaalprobleem. 
De grote diversiteit aan kinderen wordt ook zichtbaar in 
de verschillende vormen van onderwijs en zorg die deze 
kinderen bezoeken na vroegbehandeling. 
Het merendeel, namelijk 53% ging na vroegbehandeling 
naar onderwijs voor kinderen met ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden, 28% naar het regulier basisonderwijs 
(hiervan kreeg ongeveer een derde ambulante begeleiding) 
of naar een reguliere peuterspeelzaal en 6% procent naar 
het speciaal basisonderwijs. De overige kinderen gingen 
naar ZMLK-onderwijs, Medisch Kinderdagverblijf (MKD), 
Kinderdagcentrum (KDC) of onderwijs voor langdurig 
zieke kinderen (LZK).

Effecten van de behandeling op de 

taalontwikkeling

Opzet van het onderzoek naar de taalontwikkeling
Van de kinderen zijn testgegevens op maximaal drie meet-
momenten beschikbaar: een meting vóór de start van 
vroegbehandeling, een eerste meting in vroegbehandeling 
(ongeveer drie maanden na de start) en een tweede meting 
in vroegbehandeling (ongeveer negen maanden na start). 
Niet alle kinderen blijven echter even lang in vroegbehan-
deling, hetgeen tot gevolg heeft dat niet van alle kinderen 
een gelijk aantal gegevens over de spraak- en taalontwikke-
ling kon worden verzameld. Van een aantal kinderen ont-

ARTIKELEN

DE ACHTERSTAND IN TAALVAARDIGHEID TEN OPZICHTE 

VAN LEEFTIJDGENOTEN IS KLEINER GEWORDEN 

EN DE KINDEREN ZIJN MEER VOORUIT GEGAAN 

DAN OP BASIS VAN RIJPING VERWACHT MAG WORDEN

Figuur 1  Gemiddelde scores op de Reynell Test voor Taalbegrip en de 
Schlichting Test voor Taalproductie (zinsontwikkeling en woordontwikkeling) 
op drie meetmomenten en twee meetmomenten.

   Tabel 2  Aantal kinderen met scores op meetmoment 2 en 
3 en aantal kinderen met scores op drie meetmomenten 
per test.

Meetmoment 1,2 en 3 2 en 3

 n n

Reynell Test voor Taalbegrip 28  35

Schlichting Test voor Taalproductie: 

  Zinsontwikkeling 16 34

Schlichting Test voor Taalproductie: 
  Woordontwikkeling 13 34
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breken derhalve gegevens van de voormeting, de meting 
voorafgaand aan de behandeling. In de analyse van de 
gegevens is gebruik gemaakt van verschillend samenge-
stelde groepen om tussen de verschillende meetmomenten 
te kunnen vergelijken (zie tabel 2). 
De vooruitgang van de kinderen werd gemeten met 
behulp van de Reynell Test voor Taalbegrip en de 
Schlichting Test voor Taalproductie (zinsontwikkeling en 
woordontwikkeling). Alleen de gegevens van de kinderen 
die op minimaal één van de tests scores op drie meetmo-
menten hebben en van de kinderen die op minimaal één 
van de tests scores hebben op meetmoment twee en drie 
zijn betrokken in het effectonderzoek.

Effect op het taalbegrip en de taalproductie
De vraag of er vooruitgang is in taalvaardigheid bij kinde-
ren tijdens vroegbehandeling kan positief beantwoord wor-
den als gekeken wordt naar de gevonden quotiënten op 
genoemde tests. Zowel op het gebied van het taalbegrip als 
op het gebied van de taalproductie gaan de kinderen voor-

VROEGBEHANDELING  BIJ SPRAAKTAALMOEILIJKHEDEN
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uit tijdens de periode waarin behandeld werd. De kinderen 
waarvan gegevens op drie meetmomenten beschikbaar 
zijn gaan qua taalbegrip tussen meetmoment twee en drie 
gemiddeld vier punten vooruit, qua zinsproductie gemid-
deld zes punten en qua woordproductie gemiddeld zeven 
punten (zie fi guur 1). 
Voor de kinderen waarvan twee meetmomenten beschik-
baar zijn, worden vergelijkbare resultaten gevonden, name-
lijk gemiddeld vier punten vooruitgang op taalbegrip, 
zeven punten op zinsproductie en eveneens zeven punten 
op woordproductie. Omdat de waarden in de database 
quotiënten zijn, betekent een vooruitgang dat de achter-
stand ten opzichte van leeftijdgenoten kleiner geworden is 
en dat de kinderen meer vooruit zijn gegaan dan op basis 
van rijping verwacht mag worden. 

Invloed van leeftijd, intelligentie en specifi eke/niet-specifi eke 
spraaktaalproblemen
In het onderzoek is ook gekeken naar de invloed van ver-
schillende kind-, omgevings- en programmakenmerken. 

Foto: Viataal
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Omdat de aantallen in de database beperkt zijn kon geen 
statistische analyse uitgevoerd worden ten aanzien van de 
invloed van het gehoorverlies, de thuistaal, het opleidings-
niveau van de ouders, het geboortegewicht en de frequentie 
van de behandeling op de vooruitgang. 
Er zijn wel interactie-effecten gevonden voor leeftijd, intel-
ligentie en specifi eke/niet-specifi eke spraaktaalproblemen. 
Wat betreft de leeftijd kan gezegd worden dat er een trend 
zichtbaar is, namelijk dat jongere kinderen (tussen 22 en 
38 maanden) meer vooruitgaan in taalbegrip dan oudere 
kinderen. Voor zins- en woordproductie werd dit niet ge -
vonden. Zoals eerder aangegeven bevinden zich opvallend 
veel kinderen met een ondergemiddelde intelligentie in de 
populatie. Deze kinderen gaan niet vooruit op taalbegrip, 
terwijl de kinderen met gemiddelde of bovengemiddelde 
intelligentie wel vooruit gaan. Op het gebied van de zins- 
en woordproductie is er geen verschil in vooruitgang tussen 
kinderen met een benedengemiddelde en gemiddelde en 
bovengemiddelde intelligentie. Van kinderen met een 
ondergemiddelde intelligentie kan ten aanzien van taalbe-
grip ook minder groei verwacht worden dan van kinderen 
met een gemiddelde intelligentie, omdat de taalvaardigheid 
van deze kinderen een lager niveau heeft, passend bij het 
niveau van de cognitieve ontwikkeling. 

Er is geen verschil gevonden in de vooruitgang tussen 
 kinderen met specifi eke en niet-specifi eke spraaktaalpro-
blemen op het gebied van taalbegrip. Kinderen met speci-
fi eke spraaktaalproblemen gaan wel vooruit op het gebied 
van zins- en woordproductie, terwijl kinderen met niet-
specifi eke spraaktaalproblemen niet vooruit gaan. 
Dit is vergelijkbaar met resultaten van Knijff en Goorhuis-
Brouwer (2001). De bijkomende problemen bij kinderen 
met niet-specifi eke spraaktaalproblemen zorgen ervoor dat 
van hen niet de groei verwacht mag worden die wel plaats-
vindt bij de kinderen met specifi eke spraaktaalproblemen. 

Tevredenheid en betrokkenheid

Tot april 2006 werden de tevredenheid en de betrokken-
heid van ouders niet systematisch geïnventariseerd. Daarom 
is in de loop van 2006, dus achteraf, aan alle ouders van 
de kinderen die sinds 2001 vroegbehandeling gekregen 
hadden, gevraagd een aanvullende vragenlijst in te vullen. 
Deze vragenlijst is inmiddels een vast onderdeel geworden 
van de evaluatie na afl oop van een vroegbehandelingstraject. 
De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen, namelijk 
‘Algemene gegevens over kind en ouder’, ‘Communicatie’ 
en ‘Ervaringen met vroegbehandeling’. Het onderdeel 
‘Communicatie’ is gebaseerd op een vragenlijst die door 
Claartje Slofstra ontwikkeld is en die binnen de Koninklijke 
Effatha Guyot Groep gehanteerd wordt. De totale vragen-
lijst telt 12 vragen, waarvan de 5 over communicatie multiple 
choice vragen zijn. De ervaringen van ouders met vroeg-
behandeling worden aan de hand van 10 stellingen geïn-
ventariseerd. 
Zesenzestig procent van de ouders heeft de vragenlijst 
ingevuld. Dit is voor enquêtes een bijzonder hoge respons. 
Van de ouders die de vragenlijst hebben teruggestuurd kan 
65% als erg betrokken bij de vroegbehandeling gezien wor-
den. De overige 35% van de ouders is minder betrokken. 
De mate van betrokkenheid is vastgesteld door te kijken 
naar het aantal keren dat ouders aangeven aanwezig te zijn 
geweest in de groep, bij de logopedie en bij themabijeen-
komsten en het aantal keer dat zij in de kinderagenda 
schreven. 
Er is aan de ouders gevraagd of zij hun kind begrepen voor-
dat het vroegbehandeling kreeg en of hierin veranderingen 
opgetreden waren toen de vroegbehandeling beëindigd 
werd. 46% procent van de ouders gaf aan dat zij hun kind 
wisselend begrepen bij het begin van Vroegbehandeling. 
27% van de ouders begreep hun kind niet goed. 26% van 
de ouders gaf aan dat zij hun kind voor Vroegbehandeling 
redelijk goed begrepen. Twee procent van de ouders geeft 
aan dat er geen verschil was na afl oop van vroegbehandeling. 
Twintig procent merkte een matige verbetering en 78% 
vond dat er veel verbetering was.
17% van alle ouders gaf aan dat hun kind hen niet begreep 

VHZARTIKELEN

HET GEBRUIK VAN EEN GROTERE DATABASE 

EN EEN CONTROLEGROEP 

IS IN DE TOEKOMST VAN BELANG

   Tabel 3  Percentage ouders dat het helemaal eens, oneens, eens of helemaal eens 
is met onderstaande stellingen.

Stellingen Helemaal  Oneens Eens Helemaal

 oneens   eens

Mijn kind had het naar zijn zin   2   0 29 69

Voldoende info over ontwikkeling   2   0 41 57

Voldoende info over spraaktaalproblemen   0   6 51 43
Voldoende info over vervolgonderwijs   2 10 42 46

Voldoende advies over opvoeding   0   4 55 41

Voldoende advies over spraak en/of taal   0   2 50 48

Voldoende advies over vervolgonderwijs   4   8 44 44

Ik herkende mijn kind in de verslagen   0 13 52 35
Voldoende contact medewerkers   2   4 42 53

Voldoende contact andere ouders   4 12 57 28
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bij de start van vroegbehandeling. Bij 42% van de ouders 
was dit wisselend. 40% geeft aan dat hun kind hen wel 
begreep. Bij het verlaten van Vroegbehandeling had 4% 
van alle ouders niet gemerkt dat ze beter begrepen werden 
door hun kind, 28% merkte een matige verbetering en 
66% veel verbetering. 
De oordelen over andere aspecten van vroegbehandeling 
zijn vermeld in de tabel 3.
 De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, blijken dus 
over het algemeen zeer positief te oordelen over vroeg-
behandeling. Vrijwel alle ouders geven aan dat ze tevreden 
zijn over de informatie en de adviezen die vroegbehande-
ling geeft, over de verslaglegging en over de mogelijkheden 
om in contact te komen met ouders van andere kinderen 
en met medewerkers. 

Doeltreffend of niet?

Het lijkt erop dat de vroegbehandeling van Viataal 
Centrum voor Gezinsbegeleiding voor veel kinderen 
doeltreffend is geweest. Immers, de onderzochte groep 
kinderen laat aanzienlijke vooruitgang zien in hun taal-
vaardigheid, zowel in het taalbegrip als in de taalproductie. 
Ouders van kinderen in vroegbehandeling zijn over het 
algemeen zeer tevreden over deze vooruitgang en over de 

contacten die ze met het Centrum voor Gezinsbegeleiding 
hebben. Het kan niet uitgesloten worden dat de gecon-
stateerde vooruitgang ook door andere factoren veroor-
zaakt wordt, bijvoorbeeld door biologische rijping, al was 
de vooruitgang groter dan op grond van rijping alleen 
verwacht mocht worden. Of het gevonden effect werke-
lijk en uitsluitend aan de behandeling toegeschreven kan 
worden, vergt een andere onderzoeksopzet. Bijvoorbeeld 
door insluiting van een controlegroep of door periodes 
van behandeling af te wisselen met periodes zonder behan-
deling. Ook is replicatie van onderzoeken nodig om te 
bezien of therapie-effecten ook in andere behandelcontex-
ten stand houden.
Vanwege het kleine aantal kinderen was het niet mogelijk 
om te onderzoeken of er een verschil is in de vooruitgang 
tussen kinderen die twee of vier dagen per week behandeld 
zijn. Aangezien de resultaten bij deze kinderen over het 
algemeen positief zijn, is er op dit moment geen aanleiding 
om het aantal dagen per week aan te passen. Een verlaging 
van de behandelintensiteit zou een negatieve invloed kun-
nen hebben op de vooruitgang in taalvaardigheid. Nader 
onderzoek met een grotere groep kinderen naar dit aspect 
is van belang om hier goede keuzes in te kunnen maken. 
Uit de gegevens over de totale groep behandelde kinderen 
komt naar voren dat deze kinderen zeer divers zijn. Veel 

VROEGBEHANDELING  BIJ SPRAAKTAALMOEILIJKHEDEN

Foto: Viataal
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www.fontys.nl/oso

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 groeps-
therapie - 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:

Over de auteurs

Drs. Tonny Brands, gz-psycholoog, is als behandelcoördinator werkzaam bij de 

vroegbehandelingsgroepen van Viataal Centrum voor Gezinsbegeleiding in Sint-

Michielsgestel. 

Prof. dr. Harry Knoors is directeur van Viataal Diagnostisch Centrum. Hij is tevens 

als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden. Zijn bijzondere 

leeropdracht heeft betrekking op de opvoeding van en het onderwijs aan slecht-

horende en dove kinderen.                                

Geertje Aarts M.Sc., heeft aan dit onderzoek meegewerkt in het kader van haar 

masterstudie Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. 

Momenteel is zij werkzaam als orthopedagoog bij SWZ (Samenwerkende Woon- en 

Zorgvoorzieningen), locatie Zonhove, te Son. Zonhove is een instelling voor kinderen 

en volwassenen met een meervoudige handicap. 

ARTIKELEN
kinderen hebben een benedengemiddelde intelligentie 
of bijkomende ontwikkelingsproblemen. Voor deze kin-
deren biedt vroegbehandeling naast behandeling ook een 
intensief diagnostisch traject. Ook wordt er samen met de 
ouders gezorgd voor toeleiding naar een geschikte vorm 
van onderwijs en/of zorg. Voor medewerkers van vroeg-
behandeling betekent dit dat niet alleen deskundigheid 
nodig is voor de behandeling van kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden, maar ook van slechthorende 
kinderen, kinderen met een autisme spectrum stoornis, 
meertaligheid en kinderen met een algehele ontwikke-
lingsachterstand. 

Tot slot, in de vroegbehandeling worden meerdere pro-
gramma’s en methodieken ingezet. Over de effectiviteit 
van deze afzonderlijke programma’s en methodieken zijn 
veelal nog nauwelijks onderzoeksgegevens bekend. Voor de 
toekomst vormt dit een nieuwe uitdaging. Het gebruik van 
een grotere database en een controlegroep zijn van belang 
om niet alleen zicht te krijgen op de effectiviteit van de 
totale vroegbehandeling, maar ook om te onderzoeken 
welk effect de gebruikte methodieken hebben. Hierbij 

kan van grof naar fi jn gewerkt worden, waarbij eerst het 
effect van de belangrijkste  hoofdbestanddelen van vroeg-
behandeling  (ouderbegeleiding, peutergroep en indivi-
duele therapie) onderzocht kunnen worden en vervolgens 
de aandacht uitgaat naar het effect van de afzonderlijke 
methodieken. 
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TIJDSCHRIFTEN
Journal of Speech, Language and Hearing 

Research, vol. 51, February 2008 Deze keer drie 
lezenswaardige artikelen uit dit gerenommeerde 
tijdschrift. ‘The effi cacy of Fast ForWord Language 
intervention in school-age children with language 
impairment: a randomized controlled trial’ is de 
titel van een artikel van Ronald Gillam en collega’s. 
Wetenschappers als Paula Tallal zijn van mening 

dat kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden vooral 
problemen hebben met het verwerken met auditieve spraakstimuli. 
Voor remediering hebben ze een computertraining ontworpen die 
Fast ForWord heet. Hierbij worden gemanipuleerde spraakstimuli 
gebruikt. In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd naar het 
effect van Fast ForWord in vergelijking met 3 andere typen training: 
niet specifi eke computerondersteunde taalinterventie, individuele 
logopedische therapie en algehele ontwikkelingsstimulering. 216 
ESM kinderen (van 6 tot 9 jaar) werden aselect toegewezen aan één 
van de vier trainingscondities. Alle kinderen kregen 1 uur en 40 
minuten behandeling gedurende 5 dagen per week, 6 weken lang. 
Onderzoekers die niet wisten welke training de kinderen volgden, 
testten de kinderen op taalvaardigheid en auditieve verwerking 
voorafgaand aan de behandeling, onmiddellijk daarna, 3 maanden 
later en 6 maanden later na de behandeling. Alle kinderen gingen 

signifi cant vooruit op een globale taalvaardigheidstest en een test voor 
auditieve verwerking ongeacht de trainingsconditie. De kinderen 
die voorafgaand aan de training slechte scores hadden op tests voor 
auditieve verwerking gingen als gevolg van de speciale Fast ForWord 
therapie niet signifi cant meer vooruit dan de kinderen in andere 
trainingscondities. Conclusie van de onderzoekers is dan ook dat 
Fast ForWord niet effectiever is in het bewerkstelligen van algehele 
taalvaardigheid of het verbeteren van auditieve spraakverwerking dan 
andere behandelingen. Het roept volgens de onderzoekers vragen op 
of problemen in het verwerken van auditieve spraakstimuli werkelijk 
de oorzaak zijn van ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.
De problematiek van 120 adolsescenten met ESM krijgt aandacht in 
2 artikelen van Gina Conti-Ramsden, Kevin Durkin en Nicola Botting: 
‘Language and independence in adolescents with and without a his-
tory of specifi c language impairment (SLI)’ en ‘Parental perspectives 
during the transition to adulthood of adolescents with a history of 
specifi c language impairment (SLI)’. Adolescenten met ESM staan 
minder onafhankelijk in het dagelijks leven dan hun leeftijdsgenoten 
zonder taalproblemen. Hun mate van onafhankelijkheid hangt samen 
met achterstand in taalvaardigheid en problemen met het lezen en 
schrijven. Ouders van adolescenten met ESM blijken minder positie-
ve verwachtingen van hun kinderen hebben wat betreft hun toekom-
stig leven als volwassene, socialisatie en maatschappelijke participatie. 

In Logopedie en Foniatrie van januari 
2008 de update van Kits-2 voor multidisci-
plinaire taal/spraakdiagnostiek door Hilhorst, 
Biegstraaten en Hoeben. Dit protocol sluit aan 
bij de behoefte om vroegtijdige signalering, 
diagnostiek en behandeling te realiseren bij 
jonge kinderen. Een team, bestaande uit mini-
maal een audioloog, logopedist en gedrags-
deskundige, onderzoekt het kind op auditief 
functioneren en aanwezigheid en aard van een 

taalprobleem, het algemeen functioneren, de oorzakelijke en belem-
merende factoren, welke overige professionals betrokken zijn bij het 
kind en adviseert over vervolgdiagnostiek, behandeling of begelei-
ding. Multidisciplinair onderzoek door een Audiologisch Centrum is 
opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In een artikel 
beschrijven Van Ham, Lambregts en Matthijsen de ontwikkeling van de 
Test Spraak in Uitvoering (TSU), een articulatietest voor kinderen 
van 4;0 – 7;0 jaar. 
In Logopedie en Foniatrie van februari 2008 
een verslag van een onderzoek naar de leeref-
fecten van het computerprogramma voor het 
leren van actieve en passieve gebarenschat aan 
ernstig slechthorende en dove kinderen door 
Spaai, Fortgens, Elzenaar, Wenners, Lichtenauer e.a. 
De dove of ernstig slechthorende  kleuters in 
het onderzoek blijken zelfstandig te kunnen 
oefenen met het computerprogramma, hoewel 
de jongste kleuters ook hulp nodig hebben. 

In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr 12, december 2007, stelt 
Van Rijswijk voor om bekostiging van en indicatiestelling voor speciaal 
onderwijs niet langer aan de schoolsoort te verbinden maar aan de 
omvang van de zorg die de leerling nodig heeft: van extra zorg in 
regulier onderwijs via speciale zorg van SBO, praktijkonderwijs en 
LWOO tot speciale zorg in WEC-scholen. Voordat een dergelijk nieuw 
systeem kan worden ingevoerd moeten naast nieuwe procedures ook 
nieuwe criteria worden ontwikkeld en getoetst. Wichers-Bots, Haasen 
en Van Tilborg beschrijven de ontwikkeling van een ‘Bijsluiter’ in de 
ambulante begeleiding van een leerling 
met ASS-problematiek in een reguliere 
havo-school. Door een combinatie van 
onderzoek, scholing en intervisie is 
begeleiding aan de betrokken leerlingen 
succesvol, is de school auti-vriendelijk 
geworden, is het schoolteam deskundiger 
geworden, voelden ouders zich gehoord 
en is de rol van de AB-er veranderd.
In Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr 1, januari 2008 betoogt 
Sinnema in zijn oratie ‘Het kind als verteller’ dat de basis van psycho-
logische en pedagogische diagnostiek van kinderen een zorgvuldige 
beschrijving is van wat je ziet aan, hoort van, en over het kind. De 
dimensie normaliteit versus pathologie is niet vast te stellen op grond 
van onderzoeksinstrumenten die niet gevalideerd en genormeerd 
zijn voor kinderen met een handicap. Bij beoordeling van gedrag en 
 beleving van een kind met lichamelijke of geestelijke beperkingen is 
de functionaliteit in het aanpassingsproces belangrijker dan het ant-
woord op de vraag hoe (ab)normaal dit gedrag of deze beleving zijn.
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Altijd weer wat!

Florine Puts schreef een boek over de belevenissen van 
een brusje. Brusjes (broertjes of zusjes van iemand met 
een stoornis, zoals autisme) hebben het meestal niet 
makkelijk; ze moeten veel begrip en geduld opbren-
gen, en komen soms aandacht te kort. Ook krijgen ze 
vaak opmerkingen uit de omgeving over hun broer of 
zus, die niet zo leuk zijn.
Speciaal voor deze brusjes is Altijd weer wat! geschreven. 
Het is het verhaal van Jessica en Julian, een tweeling 
van tien jaar. Door zijn autisme gedraagt Julian zich 
vaak anders, kan hij niet tegen verrassingen, neemt hij 
dingen letterlijk en is hij een makkelijk slachtoffer 
voor pesterijtjes. Jessica vindt het niet altijd even fi jn 
om zo’n broer te hebben. Als een ‘grap’ van hun klas-
genootjes uit de hand loopt, vinden de ouders van 
Jessica en Julian het tijd worden om in te grijpen…

Florine Puts, Altijd weer wat!
Uitgeverij Pica
ISBN 9789077671238
Prijs: A 15,00

17, 18 APRIL 2008  SIMÉA CONGRES

Thema:  De menselijke maat
Plaats:  Congreshotel de Werelt, Lunteren
Informatie:  www.simea.nl

15-17 MEI 2008  5TH WIDEX 

CONGRESS OF PAEDIATRIC 

AUDIOLOGY

Plaats:  Okura hotel, Amsterdam
Informatie:   www.fenac.nl

23 MEI 2008  LEZEN OM TE LEREN

Conferentie voor leraren primair (speciaal) 
onderwijs en voortgezet onderwijs over 
leesinstructies, woordenschat, interventie-
programma’s, dyslexiebeleid, compense-
rende software enz.
Plaats:  De Reehorst, Ede
Informatie:  www.onderwijsweb.nl/
Conferenties/LezenomteLeren

29 MEI 2008  PROMOTIE 

JOHN VAN DAAL

Plaats:  Aula van de Radboud Universiteit 
Nijmegen, zie artikel hiernaast

29 MEI 2008  CONGRES NLD, 

METEN IS WETEN

Voor intern begeleiders, remedial teachers, 
orthopedagogen, psychologen en leer-
krachten in het basisonderwijs
Plaats:  Jaarbeurs, Utrecht.
Informatie:  www.bsl.nl

5 JUNI 2008  VOORTDUREND 

IN BEWEGING

Dagsymposium Van Viataal over verande-
ringen in zorg en onderwijs aan slecht-
horenden en doven
Plaats: Sofi tel Cocagne, Eindhoven
Informatie:  www.viataal.nl

AGENDA

GESIGNALEERD

Naar een auti-vriendelijke 

VO-school

Eind januari verscheen het boek 
Naar een auti-vriendelijke VO-school. 
‘Hoe bieden we leerlingen met 
een stoornis in het autistisch 
spectrum hulp bij het uitvoeren 
van open opdrachten?’ was de 
startvraag van een onderzoeks-
project, dat leidde tot dit boek.
Beschreven wordt hoe Fontys 
Opleidingscentrum Speciale 
Onderwijszorg, de Ambulante 
Dienst en het Steunpunt Autisme 
van REC Vierland samen met 
leerlingen, ouders, mentoren, 
do centen, zorgcoördinator en de 
schoolleiding van Havo Notre 
Dame des Anges deze vraag 
onderzoekend beantwoordden. 
Het boek is geschreven onder 
redactie van mw. drs. José Wichers-
Bots en mw. drs. Mariette Haasen. 
Zij zijn beiden docenten aan het 
Opleidingscentrum Speciale 
Onder wijszorg van Fontys Hoge-
scholen. Het voorwoord is ver-
zorgd door prof dr. Rutger Jan 
van der Gaag, RU Nijmegen.

J. Wichers-Bots & 
M. Haassen 
(red.), Naar een autivriendelijke 
VO-school (Reeks Erva rings-
deskundigen en Professionals, 
nr. 3)
Garant Uitgevers nv
ISBN: 9789044122619
Prijs: A 14,90

Slechthorende kinderen en sportclubs

De FOSS, Federatie van Ouders van Slecht horende kin-
deren en van kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden, 
heeft de nieuwe folder Tips om mee te doen op een 
sport club uitgebracht. De tips zijn bedoeld voor bege-
leiders en coaches. Met de juiste aandacht is het voor 
veel kinderen mogelijk om op een gewone sportclub 
te gaan.
Een eerste exemplaar van de folder is op 22 januari 
uitgereikt aan Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF. 
Zij zegde toe de participatie van kinderen met hoor- 
en spraaktaalproblemen op sportclubs te willen bevor-
deren. De folder zal onder andere worden verspreid 
naar sportorganisaties en opleidingsinstituten voor 
sportinstructeurs.
Slechthorende kinderen leggen moeilijk contact met 
de wereld om hen heen. De kans op verkeerd begrij-
pen en verkeerd begrepen worden is groot. Ze begrij-
pen een grapje net verkeerd, net te laat en staan vaak 
buitenspel. Onzekerheid en frustraties kunnen eerder 
ontstaan. De gratis folder is bij de FOSS op te vragen.
FOSS
T. 030-2340663, F. 030-6360689
E. foss@hetnet.nl, I. www.foss-info.nl
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Variation of Language, Cognition and 

Behavior in Children with Specifi c 

Language Impairment

Op 29 mei, om 10.30 uur, zal John van Daal in de 
aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen 
zijn proefschrift, getiteld ‘Variation of Language, 
Cognition and Behavior in Children with Specifi c 
Language Impairment’ verdedigen. Een belangrijke 

doelstelling van dit onderzoek was te komen tot de classifi catie van kinde-
ren met Ernstige Spraaktaal Moeilijkheden  (ESM). Deze classifi catie van 
ESM was het startpunt voor drie andere, in het proefschrift beschreven 
studies. 
Het proefschrift bestaat uit een bundeling van 4 publicaties, waarvan 
er inmiddels 3 in internationale tijdschriften zijn verschenen. Dit zijn: 
‘Subtypes of severe speech and language impairments’, Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research, Vol. 47, 1411–1423 (December 2004); 
‘Behavior problems in children with language impairment’, Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 48:11, (2007), pp 1139–1147;  ‘Working 
memory limitations in children with severe language impairment’, Journal 
of Communication Disorders, 41, (2008), 85–107.

Praatballonnen 
Ooit een vitamien gezien? Nee dus. Nie mand zelfs. Tóch loopt 
driekwart van zich nuttig makend Nederland met brood trommel 
en één of twee stuks fruit naar werk of school. Overtuigd van 
de toege voegde waarde die ze hebben, de vitaminen, voor onze 
gezondheid. Dat weten we. Wéten? Hoe? Van wie? 
We nemen voetstoots nogal eens wat aan, wil ik maar zeggen. 

Kwetsbaar als kersenbloesem op een ínkoude ochtend, zo 
stappen ze het schoolgebouw binnen. Onzekere zoekende 
stappen, in het spoor van hun ouders. Meisjes zijn ‘altijd’ groter 
dan jongens op deze leeftijd, zo valt op. Schichtige ogen zuigen 
de eerste indrukken van een nieuwe school op. Verlegen lachjes 
verhullen niet eens de begrijpelijke kennismakingsvrees. Een 
stoer gebaar van herkenning.

Je ziet de vragen bijna opfl akkeren in de blikken. Voor een dagje 
zijn ze losgetrokken uit de vertrouwde groep-acht-omgeving. 
Eindtoetsscores, de CITO, schooladvies op papier of opgeslagen 
in het achterhoofd. Het schoolverlatersrapport dat vaak pas 
volgt nádat de keuze in kannen en kruiken is. 

Daar druppelen ze binnen. Vol van verwachting. Met eigen 
toekomstwensen, of de getransplanteerde versie uit de thuis-
omgeving. Resultaat vaak van keukentafelgesprekken. 
Ze denken: Past dit bij mij? Ga ik me hier thuis voelen? 
Kan ik me hier even vrij bewegen als al die anderen die ik 
kauwend en keuvelend de pauze zie doorbrengen? 
Ben ik écht nog ‘niemand’? Met de zelfbewuste kritische 
eindvraag: Is dit wat ik wil? 

Ongeschreven wetten van de middelbare school gelden overal. 
Prognoses bieden geen garantie. In de praktijk komt dat tot 
uiting in begrippen ‘opstromen’ en ‘afstromen’. ‘Op’ als jonge 
mensen zich sterker/beter/verrassender ontwikkelen dan bij 
hun entree is vermoed. Een positief verhaal, door verantwoorde-
lijken met genoegen verteld en met evenveel genoegen 
aanhoord. 

‘Af’ bestaat ook. Afstromen dus. Dan blijken verwachtingen tóch 
te hoog gespannen, of was het nalatigheid in vereiste ijver? 
Diepe teleurstelling is dan gevolg. 

Het vraag-en-aanbodspel in klant-is-koning-onderwijsland 
draait op volle toeren. Advies en keuze dienen elkaar te vinden. 
In overleg en overtuiging. Waar het op aankomt is om appels 
van peren te onderscheiden. Vooral vertrouwen op het gezonde 
verstand. Als met de vitaminen, je ziet er niet écht iets van, 
maar helpen doet het wel. 

WILLEM GEURTS

COLUMN
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Zingen met gebaren

‘Dit zijn mijn wangetjes’, ‘Tikketakke regen’, ‘Met de vingertjes’. Bij deze 
kinderliedjes blijven ze niet stil zitten bij Vroegbehandeling van Viataal, 
locatie Sint-Michielsgestel. De kinderen zingen, bewegen en gebaren vro-
lijk mee met een speciale dvd vol gebarenliedjes. Bedacht en uitgevoerd 
door de eigen medewerkers.
De dvd is geschikt voor alle kinderen. Ieder kind kan veel plezier beleven 
aan het meedoen met de kijk-liedjes, zowel kinderen die horen, slecht 
horen of niet horen als kinderen die een achterstand hebben in de spraak- 
of taalontwikkeling.
Dezelfde liedjes kunnen op drie manieren worden afgespeeld:
1.  In Nederlands met Gebaren: liedjes worden gezongen en ondersteund 

met gebaren
2.  In Nederlandse GebarenTaal (NGT): liedjes worden in NGT ‘gezongen’ 

en de liedjes zijn op de achtergrond te horen
3.  Met pictogrammen: liedjes worden gezongen met afbeeldingen bij de 

liedjes

De dvd kost 22,50 euro exclusief verzendkosten. U ontvangt hierbij ook 
een leuk Dick Bruna-gebarenboekje. Wilt u de dvd aanschaffen en/of wilt 
u meer informatie over Vroegbehandeling dan kunt u contact opnemen 
met Lisette Sweep, locatiemanager, 073-5588327.
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Een goede start van de Lente! We kunnen 
niet anders vaststellen. In de eerste maanden 
van 2008 is er al weer veel gebeurd. 
De besturen van Siméa, Siac, NVLF en 
FENAC zijn bijeen geweest voor de oprich-
ting van het gezamenlijke kenniscentrum 
TaalSpraak. De aanwezigen waren enthousiast 
en  verwachten dat een lancering van het 
 kenniscentrum halverwege dit jaar realistisch 
is. Ongetwijfeld zal dit ook terugkomen in 
Van Horen Zeggen.

De leden van de FENAC hebben reeds twee 
belangrijke bijeenkomsten gehad, een middag 
over communicatie en een heidag over 
marktwerking. Deze laatste werd verzorgd 
door Plexus Medical Group. Een belangrijke 
dag. De realiteit is dat binnen nu en een 
aantal jaren de audiologische centra zich 
explicieter als marktpartij in de zorg dienen 
te gedragen. Dat dit niet direct hoeft te 
 betekenen dat men elkaar als concurrenten 
moet zien werd snel duidelijk. Dat de 
 verschuiving plaatsvindt van ‘aanbod’ gericht 
naar ‘vraag’ gericht was allang geen issue meer. 
De heidag was dusdanig zinvol dat besloten 
is om in 2008 vaker op dit onderwerp bijeen 
te komen.

Opnieuw is er sprake van een afscheid, nu 
binnen het bureau van FENAC en Siméa. 
Veronne Hendriks, nu al enige jaren werk-
zaam als beleidsmedewerker, heeft besloten 
om enige tijd rond te gaan reizen over de 
wereld en zal haar werkzaamheden voor 
bureau AudCom stoppen per 1 juni. 
Ze is inmiddels een vanzelfsprekende kracht 
op het bureau en ze zal op veel activiteiten 
gemist gaan worden. Het bestuur van de 
FENAC wenst haar heel veel reisplezier en 
dankt haar voor haar bijdragen in de onder-
steuning aan FENAC en Siméa.
Inmiddels is er een nieuwe beleidsmedewerker 
voor AudCom aangesteld: Meike Bruggeman. 
Zij zal per 1 mei starten in haar functie.

Van het bestuur

De menselijke maat… Een mooie titel voor 
ons jaarlijkse congres. Ondanks de belangen 
die organisaties hebben, gaat het natuurlijk op 
de eerste plaats om de cliënt, de student, de 
leerling, het kind, de peuter die een vraag of 
vragen stelt aan de professional. De profes-
sional wordt geacht zijn werk te klaren vanuit 
een onderbouwde, beargumenteerde rationa-
liteit. Geacht wordt dat hij of zij in alle open-
heid en transparantie verantwoording afl egt 
over zijn handelen. Schieten we niet teveel 
door? Mag ook het hart meedoen als het gaat 
om de beslissingen van het hoofd. Wat is de 
werkelijke menselijke maat?
Twee dagen lang wordt dit thema vanuit zeer 
verschillende invalshoeken belicht. Het aantal 
deelnemers zal weer groter zijn dan vorig jaar 
en de vereniging laat telkens weer zien wat het 
betekent om bij te kunnen dragen aan de 
professionaliteit van haar leden. Meer dan 
1000 leden telt de vereniging, maar dat 
zouden er eigenlijk veel meer moeten zijn. 
Immers alleen al in de onderwijssector van 
cluster 2 werken ca. 4500 mensen. Tel daar de 
zorg en de audiologie bij op en het getal 
ver dubbelt waarschijnlijk. Dan zou de parti-
cipatie binnen de vereniging Siméa best wat 
steviger mogen zijn.
Wellicht is dit een uitdaging voor het nieuwe 
bestuur en de nieuwe voorzitter, die tijdens 
de Algemene Ledenvergadering op 17 april 
2008 gekozen zullen worden. Ik sluit dan een 
periode af als voorzitter van de vereniging, 
die hectisch begon in een tijd dat het feno-
meen leerlinggebonden fi nanciering werd uitge-
vonden. Een tijd waarbij met name uiterst 
kritisch werd gekeken naar het fenomeen 
ernstige spraaktaalstoornis. Intensieve samen-
werking binnen Siméa en door Siméa geïni-
tieerd heeft ons gebracht waar wij nu staan. 
Een kleine volwassen sector, die steeds meer 
haar kennis en expertise deelt met het regu-
liere onderwijs in het belang van de cliënt. 
Alleen mogelijk door die duizenden mede-
werkers die dag in dag uit hun professionali-
teit inzetten binnen een menselijke maat.

Theo van Munnen
voorzitter

Van de voorzitter
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Van Horen Zeggen is een uitgave van Siméa, 

belangenbehartiger namens personen en instellin-

gen voor  communicatief beperkten, slechthorenden 

en doven en de FENAC, Federatie Nederlandse 

Audiologische Centra.

• Hoofdredactie Marjan Bruins

• Eindredactie Frans Mollee

•  Redactie Cora Blad, Mirjam Blumenthal, Coosje 

Constandse-van Dijk, John van Daal, Willem Geurts, 

Nini Hoiting, Harry Knoors, Peter van Veen

 

•  Redactie-adres en Administratie 
Van Horen Zeggen
Bureau AudCom, Postbus 222, 3500 AE Utrecht,

Tel. 030 276 99 02 Fax 030 271 28 92

E-mail vanhorenzeggen@audcom.nl

(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)

•  Fotografi e Harry Op den Kamp

•  Vormgeving/Drukwerk UnitedGraphics 

Zoetermeer

•  Siméa
- Dhr. Th.W.J. van Munnen, voorzitter

-  mw H.T. Damhof, mw A.J.M. Smolders, 

mw T.J.A.G. Raedts-Thomassen, dhr R.A. Boerman, 

mw G.M. Schermer.

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  A 25,50 per jaar 

Losse nummers A 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.

K
v
F
k
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Kinderen met een centraal auditieve stoornis (AVP) hebben moeite de leerkracht te 
verstaan als rumoer en afstand een rol spelen. inspiro is onze nieuwste hightech 
FM zender. Gekoppeld aan Edulink is dit de meest ideale combinatie voor deze groep 
kinderen. Voor meer informatie zie www.phonak.com/inspiro.
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De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 

geeft brochures uit. De brochures behandelen alle 

 aspecten van zorg binnen het audiologisch centrum. 

Voor een volledig overzicht kunt u de FENAC site 

bezoeken: www.fenac.nl

Een slechthorend kind in het reguliere onderwijs g 2,00
2005, 13e druk, 24 pagina’s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auditieve aspecten van Arbo-zorg 1997, 1997, 90 pagina’s g 4,50

Publicatie Prijs

Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

Bestelwijze: de genoemde prijzen (wijzigingen voorbe houden) 
zijn exclusief portokosten. U kunt de publicaties bestellen bij het 
bureau van de FENAC te Utrecht. 
Na uw bestelling ontvangt u een rekening.

Adres voor bestelling:
Postbus 222, 
3500 AE Utrecht, 
fax 030 - 271 28 92, 
email: info@fenac.nl.

U kunt de brochures ook bestellen via de internetsite van de 
FENAC: www.fenac.nl  Op de site van de FENAC staan de meest 
actuele prijzen en uitgaven, samen met een korte omschrijving 
van de inhoud van de brochures.
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