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INHOUD

De nieuwe ‘Veldnorm Hoortoestelverstrekking 
2009’ is op 22 april jl. formeel gepresenteerd 
op het Ministerie van VWS aan de directeur 
generaal drs. Diana Monissen. De Veldnorm biedt 
waarborgen voor goede zorg aan consumenten 
die de aanschaf van een hoortoestel overwegen.

Emmy Konst heeft bij de diagnose- en 
behandelgroepen op Sint-Marie een effectstudie 
uitgevoerd naar de vroegbehandeling van 
kinderen met spraak- en taalproblemen. De 
resultaten van 85 kinderen worden in haar 
artikel beschreven. Ze sluit af met een aantal 
discussiepunten en pleit voor verder onderzoek.

Theo Laceulle, oud-bestuurder van Siméa’s 
voorloper de VeBOSS, blikt terug op een lange 
historie in de sector. Hij spreekt zijn zorgen uit 
over het onderwijs aan slechthorende kinderen 
en houdt een pleidooi voor de opvang van meer 
CI-kinderen in SH-scholen.

4 NIEUWS

Het jaarlijkse congres van Siméa stond dit jaar in 
het teken van taal en gedrag. Met bijdragen van 
onder meer Ina van Berckelaer-Onnes en Roos 
Vonk werden de deelnemers bijgepraat over de 
kracht van taal. Met een ‘carrousel’ aan nieuwe 
ideeën kan het verenigingsbestuur aan de slag om 
de leden nog meer bij Siméa te betrekken.

6 REPORTAGE

8 INTERVIEW

10 ARTIKELEN
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Naar aanleiding van het Siméa-congres van april dit jaar brengt Van 
Horen Zeggen u in reportage, interview en op pagina 22 nieuws vanuit 
die sector.

Op het Siméa-congres ontmoette de redactie Theo Laceulle, voorheen 
voorzitter, lid van de congrescommissie en lid van de redactie. Nu hij 
langzaamaan zijn werk aan het afbouwen is, vindt de redactie het tijd 
om hem op zijn lange carrière in het speciaal onderwijsveld terug te 
laten blikken. Theo Laceulle pleit onder andere voor het oprichten van 
een kenniscentrum waarbinnen kennis over de vaak vergeten doelgroep 
slechthorenden geborgd en gedeeld kan worden. Dit kan voorkomen dat 
de kennis, die hij en anderen hebben opgebouwd, verloren gaat.  

Tijdens het Siméa-congres stond kennisdelen centraal. Naast de 
lezingen en workshops had de  congrescommissie een wedstrijd 
verbonden aan posters die gepresenteerd werden. Zo kwamen deze 
en de kennis die de posters representeerden extra in de belangstelling 
te staan. Op pagina 22 vindt u de uitslag van de posterwedstrijd, waar 
iedereen op het Siméa-congres zijn stem voor kon uitbrengen. 

Langzamerhand krijgt de redactie meer artikelen aangeleverd waarin 
het nut en het resultaat van ons handelen wordt aangetoond. In het 
vorige nummer presenteerden we het nieuwe meetinstrument ABAB 
(Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding). In dit nummer laten we 
Emmy Konst van Sint Marie aan het woord. Zij heeft het effect gemeten 
van intensieve multidisciplinaire behandeling van jonge kinderen 
met spraaktaalproblemen ten opzichte van een monodisciplinaire 
logopedische behandeling. Het is goed dat we stilstaan bij wat voor 
jonge kinderen het meeste effect levert, zodat jonge kinderen zo snel 
mogelijk de juiste behandeling krijgen en de expertise en de middelen 
uit het veld effi ciënt ingezet kunnen worden. Wie is de volgende die een 
effectmeting kan publiceren?

De redactie is ook op zoek naar collega’s uit de Audiologische Centra 
die via een artikel in Van Horen Zeggen hun kennis met collega’s willen 
delen. Waar nodig kan de redactie u daarbij ondersteunen. Wij horen 
graag van u op vanhorenzeggen@audcom.nl. 

Marjan Bruins
Hoofdredacteur
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De nieuwe ‘Veldnorm Hoortoestel-
ver strekking 2009’ is op 22 april jl. for-
meel gepresenteerd op het Ministerie van 
VWS aan de directeur generaal drs. Diana 
Monissen. De Veldnorm biedt waarborgen 
voor goede zorg aan consumenten die de 
aanschaf van een hoortoestel overwegen. In 
de norm is ondermeer vastgelegd aan welke 
eisen een audicien moet voldoen en hoe de 
juiste doorverwijzing naar een KNO-arts of 
Audiologisch Centrum verloopt. De afspra-
ken zijn een direct gevolg van de deregule-
ring in de gezondheidszorg (2002), waardoor 
zorgverzekeraars mogen bepalen of een 
voorschrift noodzakelijk is voor de aanschaf 
van een hoortoestel en wie het hoortoestel 
mag voorschrijven.

Vooral bij de audiciens is er sprake van een 
uitbreiding van taken en bevoegdheden. 
Om deze groep hierop voor te bereiden 
is een omvangrijke bijscholing gestart op 
het gebied van audiometrie en otoscopie. 
Daarnaast is er geaccrediteerde nascholing 
opgezet om de kennis op peil te houden. De 

handhaving van de kwaliteit wordt geborgd 
door registratie bij de Stichting Audicien 
Register. Hoortoestelwinkels die voldoen 
aan de voorwaarden van de StAr worden 
voorzien van het keurmerk ‘De Audicien’. 

De nieuwe kwaliteitsafspraken zijn onder-
tekend door de belangenorganisaties van 
KNO-artsen (KNO-vereniging), audiolo-
gische centra (FENAC), audiciens (NVAB), 
audiologische industrie (GAIN), slecht-
horenden (NVVS), ouders van slechtho-
rende kinderen (FOSS) en de Nationale 
Hoorstichting. De Veldnorm werd op 22 
april namens deze groep overhandigd door 
prof.dr.ir. Wouter Dreschler, hoogleraar 
audiologie aan het AMC Amsterdam en 
o.a. voorzitter van het Nationaal Overleg 
Audiologische Hulpmiddelen (NOAH).

Inhoud Veldnorm

Consumenten die zich oriënteren op de aan-
schaf van een hoortoestel, kunnen volgens 
de nieuwe veldnorm op de volgende zaken 
rekenen:

• Goede en objectieve voorlichting
• Keuze uit meerdere merken en modellen
•  Volledige informatie over kosten en ver-

goedingen
• Vrijblijvende proef, minimaal 8 weken
• Recht op een ‘second opinion’
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Sinds 1 mei 2009 gaan Bureau Arbeid 
en Fama verder onder de naam Werkpad. 
Hiermee zijn de arbeidsintegratiebureaus van 
de belangrijkste zorgorganisaties voor audi-
tief, communicatief en visueel beperkten in 
Nederland gebundeld.

Inzetten voor behoud werkplekken 

auditief, communicatief en visueel 

beperkten

Met Werkpad ontstaat een organisatie met 
heel Nederland als werkterrein. De nieuwe 
organisatie brengt veel kennis en ervaring bij 
elkaar van een specifi eke doelgroep.
Voor huidige cliënten, werkgevers en andere 
relaties van Werkpad verandert er weinig. 

De arbeidsconsulenten, met specifi eke des-
kundigheid in horen, zien en communice-
ren,  blijven zich enthousiast inzetten voor 
(behoud van) werkplekken voor auditief, 
communicatief en visueel beperkten.
Werkpad heeft ruim 70 medewerkers ver-
spreid over 11 locaties in het land.

Wat doet Werkpad?

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen 
met een auditieve, communicatieve en/of
visuele beperking bij het zoeken naar een 
baan en begeleidt hen op de werkplek. 
Daarnaast adviseert zij werkgevers over rege-
lingen en vergoedingen en geeft zij voor-
lichting over het werken met blinden, slecht-

zienden, doven, slechthorenden en mensen 
met autisme. Ook ondersteunt ze werkgevers 
bij uitvalpreventie naar de WAO.
Werkpad biedt onder andere re-integratietra-
jecten, jobcoaching, outplacement, trainin-
gen, supervisie, psychologisch en arbeidsdes-
kundig onderzoek.

Werkpad komt voort uit de Koninklijke 
Auris Groep, de KEG Viataal Groep en 
Bartiméus en blijft met deze organisaties een 
sterke band houden.

U vindt meer informatie via www.werkpad.nl

Bureau Arbeid en Fama
fuseren tot Werkpad

Zelfregulering hoorzorg van start

NIEUWS
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Wereldwijd heeft zich in dovengemeen-
schappen een emancipatieproces ingezet. 
Dove mensen identifi ceren zich meer en 
meer als leden van een gemeenschap met 
een eigen taal (gebarentaal) en een eigen 
cultuur (dovencultuur). Tegelijkertijd zijn 
dovenidentiteiten cultureel geconstru-
eerd (en dus verschillend). Dat is de con-
clusie van het doctoraalonderzoek van 
Goedele De Clerck (vakgroep Vergelijkende 
Cultuurwetenschappen aan de Universiteit 
van Gent). Als dove onderzoekster heeft ze 
op 20 mei jl. haar doctoraat in gebarentaal 
verdedigd. Dat is een primeur in België. 

Onderzoek

Het onderzoek is een samenstelling van 
verschillende wetenschappelijke publicaties. 
Drie artikelen presenteren bevindingen van 
verkennende casestudies van dove rolmo-
dellen in verschillende locale contexten, 
respectievelijk Vlaanderen en Gallaudet 
University, de enige dovenuniversiteit ter 
wereld (Washington DC). Twee theoretische 

artikelen houden verband met de thema’s in 
de empirische studies. 
Een van deze artikelen focust op de rela-
tie tussen de emancipatie van de Vlaamse 
dovengemeenschap én de toegankelijkheid 
en organisatie van het Vlaamse onderwijs. De 
onderzoekster bekeek ook andere aspecten 
van de dovenidentiteit, empowerment en 
handelen en vergelijkt de Vlaamse dovenge-
meenschap met landen waar dove mensen 
een meer gelijkwaardige positie innemen. 

De Clerck keek ook naar overeenkomsten 
en verschillen bij de emancipatieproces-
sen van etnische minderheden en doven in 
Noordwest Europa. 

Ten slotte refl ecteert de onderzoekster over 
de dovencultuur. Hoe bekijken en begrijpen 
dove mensen de wereld? Zijn er verschil-
lende vormen van dove kennis en wat is 
de status van deze kennisconstructies met 
betrekking tot wetenschap?  
Deze kennis zal bijdragen aan de defi niëring 
van de dovenidentiteit, die essentieel is voor 
het overleven van dovengemeenschappen en 
de ontwikkeling van dove mensen, aldus de 
promovenda.

Goedele De Clerck deed onderzoek aan 
Gallaudet University in Washington DC van 
januari 2005 tot mei 2007. Ze publiceerde in 
internationale wetenschappelijke tijdschriften 
zoals American Annals of the Deaf.

Contactadres: Goedele.Declerck@UGent.be

Onderzoekster verdedigt doctoraat in gebarentaal
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Wil je weten hoe de sfeer en de onderlinge 
relaties in je klas zijn? Wil je weten of jouw 
leerlingen vinden dat je goed orde kunt 
houden en of je voldoende met hen com-
municeert? Wil je weten welke zorgleerlin-
gen er in je klas zitten?
Wil je meer weten over de tevredenheid of 
het welbevinden van de leerlingen in je klas?
Ben je op zoek naar de oorzaken van je 
moeilijke klas? Wil je weten hoe jouw peda-
gogische competenties zijn in vergelijking 
met die van collega’s? Met andere woorden 
wil je een goed beeld krijgen van je groep of 
van je school?
Voor het verkrijgen van antwoorden op deze 
vragen is de Klassen Klimaatschaal ontwikkeld.

De Klimaatschaal is een genormeerd 
instrument om het pedagogisch klimaat 

(het welbevinden) in de klas in 
beeld te brengen. Het bestaat uit 
een vragenlijst voor de hoogste 
groepen van het (speciaal) basison-
derwijs (vanaf begin groep 5), voor het spe-
ciaal onderwijs (clusterscholen), het gehele 
V(MB)O en voor het MBO. De antwoorden 
op de vragen bieden een zicht op welk kli-
maat er (bij een bepaalde docent) in de klas 
heerst in relatie tot elkaar en tot de docent. 
De Klimaatschaal is vooral een refl ectie-
instrument voor 360-graden feedback. Het 
toont aan welke pedagogische competenties 
je als docent hebt. Het biedt daarmee de 
mogelijkheid om in beeld te brengen hoe 
het pedagogisch klimaat in de groep of in de 
school kan worden verbeterd.

Scholen kunnen een licentie nemen op 

een webapplicatie. De samenstellers van de 
Klimaatschaal staan borg voor continuïteit en 
voor behandeling en begeleiding die moge-
lijk nodig zal zijn uit de gegevens van de 
vragenlijsten.

De Klimaatschaal is samengesteld door des-
kundigen op het gebied van pedagogisch 
klimaat in het onderwijs. Ontwikkeling 
en voortgang staan onder wetenschappe-
lijke begeleiding van Fontys OSO en de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor meer informatie kijkt u op 
www.klimaatschaal.nl. 

Klimaatschaal meet pedagogisch klimaat op school
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Congres Siméa
over de kracht van taal

Allereerst krijgen de congresgangers te horen over 
taal en gedrag. Em. prof. dr. Ina van Berckelaer-
Onnes vertelt over de onlosmakelijke verbonden-

heid tussen die twee. Er bestaat volgens haar een hoge 
correlatie tussen gedragsproblemen en het niveau van 
taal bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of 
autisme. Communicatie met behulp van taal is nodig om 
het gedrag van anderen te kunnen duiden, om na te gaan 
of je het gedrag van de ander goed geïnterpreteerd hebt. 
Daarnaast stuurt taal ons handelen en daarmee beïnvloeden 
we ons gedrag door middel van taal. Voorzien van illustra-
tieve videobeelden, benadrukte Van Berckelaer nog eens 
dat het onderwijsaanbod op cluster 2 scholen uitstekend 
past bij kinderen met autisme. Aandacht voor taal en dui-
delijke kaders spelen daarbij een rol. Bij veel personen met 
autisme staat de gebrekkige taalvaardigheid, zowel in recep-
tieve als in expressieve zin, voorop. Als we ons inspannen 
om eenduidig en helder met hen te communiceren en ons 
taalaanbod nog beter op de ander afstemmen, vergroot dat 
de ontwikkelingskansen en het welzijn van kinderen met 
autisme aanzienlijk.

Posters
Een korte koffi ebreak en vervolgens naar de workshops. 

In de hal staan posters opgesteld. En in de congresmap zit 
een beoordelingsformulier. Ieder mag vertellen wat hij of 
zij van de posters vindt. 

Collega’s die iets nieuws ontwikkeld hebben, presente-
ren dat. Bijvoorbeeld de poster over ‘Zien en Begrijpen’, 
woordenschatontwikkeling. En verder: hoe stimuleer je 

REPORTAGE
Eén dag Siméa-congres door de ogen van de redactie.
Lunteren, zonnig, zoals zo vaak tijdens de congressen van Siméa. De grote zaal 
stroomt vol. Het begin is anders dan anders. Geen openingstoespraak door de 
voorzitter, maar een gedicht. Het gaat over wat mensen bindt en over de rol van taal 
daarbij. Als je elkaar kent versta je elkaar beter. En betekent Siméa niet: ‘Elkaar 
verstaan’? Op verzoek maken alle deelnemers zich kenbaar: de logopedisten, de 
groepsleiders, de leerkrachten, de ambulant begeleiders, de leidinggevenden, etc. 
Elkaar leren kennen om elkaar te verstaan. Zo start je een congres over de kracht van 
taal, is de mening van de congrescommissie.

TAAL IS EEN UITERMATE SUBTIEL INSTRUMENT 

WAARMEE WE ELKAAR KUNNEN BEÏNVLOEDEN

de communicatie met doofblinden? Hoe ga je om met 
de taalvaardigheden van autistische kinderen? Je kunt de 
uitslagen van de Taaltest voor Kinderen nu ook digitaal 
verwerken. Straks nog even goed kijken en beoordelen, 
denken de meeste congresgangers. Een mooi initiatief van 
de congrescommissie. Het is belangrijk elkaar te laten zien 
waar we goed in zijn en de gelegenheid te scheppen dat 
we op verschillende manieren kennis kunnen delen. Nu 
snel naar de workshops.

Taal als beïnvloedingsinstrument
Na de lunch is de grote zaal voor Roos Vonk, hoogleraar 

sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. Ze houdt 
een betoog met als thema: “Waar taal stuurt, zullen mensen 
volgen.” 

Taal is volgens haar een uitermate subtiel instrument 
waarmee we elkaar kunnen beïnvloeden. Ongemerkt zorgt 
bijvoorbeeld het geven van complimenten voor beïnvloe-
ding. Vonk spreekt over bedoelde en onbedoelde beïnvloe-
ding, over het bewust gebruiken van taal als instrument om 
te overtuigen. Eigenlijk komt de taal bij alles kijken. En 
de manier waarop vragen worden gesteld, de intonatie, de 
woordkeus hebben ook hun invloed op de mate van beïn-
vloeding van de een op de ander. Stel je ziet een plaatje 
van een vrouw, een man en een deegroller. Iedereen kan 
zo’n plaatje anders interpreteren. Echter door het gebruik 
van verschillende soorten werkwoorden (beschrijvend, 
interpretatief, [gevoels] toestandswerkwoord) kun je de 
luisteraar als het ware een interpretatie opdringen. Bij het 
genoemde plaatje kun je denken aan de vrouw die de man 
met de deegroller slaat, de vrouw die de man met de deeg-
roller bedreigt of de vrouw die de man haat. 

Wat deze kennis voor onze omgang met kinderen, ouders 
en collega’s betekent, zal iedereen vervolgens in de praktijk 
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ontdekken. Het wordt ons duidelijk dat we de kracht van 
taal niet moeten onderschatten. Het bewust gebruiken van 
taal kan ons helpen om onze doelen te bereiken. In ons 
taalaanbod op de scholen, in onze gesprekken met ouders en 
cliënten, in onze samenwerking met collega’s. 

Carrousel
Voor de algemene ledenvergadering later op de middag 

wordt iedereen, lid of geen lid, spontaan uitgenodigd. Het 
bestuur tracht het gedrag van de aanwezigen nu niet met 
taal maar met lekkernijen te beïnvloeden. En het werkt. In 
een carrouselvorm geven de aanwezigen hun mening en 
leveren ze hun ideeën aan over wat Siméa voor leden en 
niet-leden kan betekenen. Iedereen wil vervolgens naar de 
volgende stap in de carrousel en dus naar de volgende lek-
kernij. Het levert het bestuur veel informatie op. 

Ter inleiding vertelt het bestuur van Siméa dat het 
belangrijkste doel van de vereniging is: informatie uitwis-
selen en kennis delen. Momenteel is 15% van alle mensen, 
werkzaam in onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen 
en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve 
beperking lid van Siméa. De vereniging vindt dat te wei-
nig om de doelstellingen te kunnen halen. Het percentage 

7VHZ JUNI 2009

moet dus omhoog. Op een aantal fl apovers kunnen de 
aanwezige leden alles kwijt waarmee het bestuur de ver-
eniging beter op de kaart kan zetten. Al discussiërend  ont-
staan er lange lijsten met tips, adviezen en prioriteiten.

Daarnaast wordt ruimte gereserveerd voor het delen 
van ervaringen met Passend Onderwijs. Diverse diensten 
voor ambulante begeleiding zoeken de samenwerking met 
de andere clusters om de AB effectiever in te zetten. In 
de samenwerkingsverbanden WSNS (Weer Samen Naar 
School) wordt met alle partners overlegd over de toekomst 
van het cluster 2 onderwijs in die regio. Sommige SO- 
of  VSO-scholen richten binnen het regulier onderwijs 
speciale  cluster 2 afdelingen in of detacheren leraren of 
ambulant begeleiders naar die scholen. 

De congrescommissie wordt uiteraard in het zonnetje 
en de bloemetjes gezet. Ook dit jaar een groot aanbod van 
hoge kwaliteit en een tevreden groep deelnemers. 

En.... Wilt u weten wie de Posterprijs heeft gewonnen? 
Kijkt u op pagina 22 van dit blad.

FRANS MOLLEE
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Laceulle pleit voor meer
CI-kinderen op SH-scholen

Licht hijgend en vriendelijk lachend stapt hij van 
de fi ets. “Sorry, mijn trein had vertraging. Kom 
erin! Hang je jas op. Willen jullie wat drinken?” 

Gastvrij serveert Laceulle even later koffi e in zijn woon-
kamer. Tussen kasten vol boeken en klassieke platen vertelt 
hij ondertussen honderduit. Ongeveer veertig jaar onder-
wijservaring levert de nodige verhalen op.

Van VeBOSS naar Siméa
“Eind jaren zeventig ontstonden er veel nieuwe scholen 

voor SH/ESM. Er was met name een sterke groei van het 
aantal ESM-leerlingen. Het was een boeiende tijd. Het 
team op de Van Gilseschool pakte alles op. Ook zaken die 
buiten je eigen functie lagen. We deden het met elkaar. Op 
zaterdagen organiseerden we met een aantal scholen lan-
delijke ESM-studiedagen. Onze school was de eerste in de 
sector die in 1980, op verzoek van de NSDSK, aan de gang 
ging met TC (Totale Communicatie, red.).”

Enthousiast vertelt Laceulle het ene verhaal na het ande-
re. “Praat ik niet teveel?”, verontschuldigt hij zich een paar 
keer. “Ik weet niet precies waarom het aantal leerlingen zo 
sterk steeg. Daarvoor zat een aantal van deze kinderen in 
het regulier en het vroegere BLO-onderwijs. Door betere 
hoorapparatuur kregen we ook steeds meer zwaar slecht-
horende leerlingen die vroeger in het dovenonderwijs 
zaten.” 

Trots is Laceulle op de bijzondere leerstoel Taal- en 
Spraakstoornissen bij kinderen in Groningen (sinds 1999). 
“Deze is er gekomen vanwege de VeBOSS, samen met de 
VEDON de voorloper van Siméa, waarvan ik bestuurslid 
was. Als bestuur hadden we destijds regelmatig contact met 
Sieneke Goorhuis-Brouwer die de leerstoel bezet. Voor 
onze sector is wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk. 
Ook de defi niëring van de indicatiecriteria voor ESM-
leerlingen van de door de VeBOSS geïnitieerde commis-

Onlangs nam Theo Laceulle afscheid als logo-akoepedist van de Professor van 
Gilseschool in Haarlem. Zijn werkzame leven draaide om slechthorende - en ESM-
leerlingen. Op betrokken wijze wist hij werkvloer en beleidsmakers met elkaar te 
verbinden. Zijn grootste zorg is de kwaliteit van het SH-onderwijs. Een thema waar hij 
zich ook hard voor maakte toen hij VeBOSS-bestuurder was. Waarom? “Mijn hart ligt bij 
de SH-leerlingen.” 

sie Verhoeven was van groot belang. Hadden we dat als 
VeBOSS-bestuur niet gedaan, dan zouden ESM-leerlingen 
mogelijk niet in ons cluster hebben gezeten. Ik hoop trou-
wens dat de samenwerking tussen Siméa en de leerstoel 
weer nieuw leven in wordt geblazen.”

Moeiteloos somt de oud-VeBOSS-bestuurder ont-
wikkelingen op waarbij hij betrokken was. “Thuisnabij 
onderwijs werd steeds belangrijker. De ambulante bege-
leiding werd op initiatief van het VeBOSS-bestuur op 
poten gezet om hieraan vorm te geven. De behoefte aan 
kennis, eigen leerlijnen en scholing van o.m. de ambulant 
begeleiders was groot. Binnen de VeBOSS functioneerden 
veel werkgroepen. In overleg met het Seminarium voor 
Orthopedagogiek en Fontys keken we naar de scholings-
behoefte. Ook hadden we als bestuur overleg met de 
directeuren van de doveninstituten. Het waren gescheiden 
werelden. Ik zie dit overleg als een soort voorbode van de 
totstandkoming van onze REC’s.” 

INTERVIEW

“

Op audiëntie bij de rijksinspecteur

Het bestuur van de VeBOSS ging in het verleden regelma-

tig op ‘audiëntie’ bij rijksinspecteur Hol in Zeist. Laceulle: 

“Ik herinner me dat er nogal wat discussie was over de 

normering logopedie, volgens de motie Van Oijen/Smit-

Kroes een uur per kind per week. Er werd een half uur 

vergoed. Wij zijn toen met het bestuur bij de heer Hol 

geweest om te pleiten voor meer akoepedie-tijd. Wij 

werden ontvangen in een klein kamertje. Met een dikke 

sigaar in zijn mond hoorde Hol ons verhaal aan. Op het 

ministerie regelde hij vervolgens 5 minuten extra tijd! Zo 

ging dat toentertijd”, vertelt Laceulle lachend.
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“IK MAAK ME ZORGEN OVER HET ONDERWIJS  
AAN SLECHTHORENDEN”

SH-onderwijs en CI
Op 17 maart jl nam Theo Laceulle afscheid van de Van 

Gilseschool met een studiemiddag voor het team met 
als titel ‘Het belang van het behoud van expertise in het 
SH-onderwijs’. Deze titel verwoordt de zorg die al langer 
bij hem leeft. “Ik wilde een statement maken. Door ver-
schillende ontwikkelingen loopt het SH-onderwijs gevaar. 
Passend onderwijs en betere apparatuur, waaronder CI, 
zijn enkele voorbeelden die er de oorzaak van zijn dat 
het aantal aanmeldingen terugloopt. “Begrijp me goed”, 
benadrukt  hij, “ik ben zeker een voorstander van slecht-
horende leerlingen in het regulier onderwijs, maar som-
migen zijn, vooral in de jonge basisschoolleeftijd, beter af 
in het SO. Er moeten dan echter wel voldoende kinderen 
aangemeld worden, zodat we de expertise die nodig is 
om deze kinderen goed te begeleiden kunnen vasthou-
den en borgen voor de toekomst. Nu is het zo dat er een 
gat dreigt te ontstaan tussen het onderwijs voor doven en 
het basisonderwijs. In een continuüm van zorg hoort het 
SH-onderwijs thuis.” 

Wat vraagt het onderwijs aan slechthorende leerlingen 
van leerkrachten? “Natuurlijk moeten ze een audiogram 
goed kunnen lezen en interpreteren, maar belangrijker 

is nog dat je je er als leerkracht van bewust bent dat je 
met slechthorende kinderen werkt. Ze missen namelijk 
veel. Je moet hier voortdurend aandacht voor hebben. De 
mate van slechthorendheid verklaart voor een belangrijk 
deel hun gedrag en de wijze waarop ze kennis opdoen. 
We hebben in Haarlem dan ook nog steeds een aparte 
SH-afdeling.”

Laceulle schetst een aantal oplossingen. “Allereerst vind 
ik dat veel CI-leerlingen beter op hun plaats zijn in het 
SH-onderwijs. Velen functioneren namelijk als slechtho-
rend en niet als doof. Toch blijven ze in het dovenonder-
wijs, niet omdat dit per se beter voor ze is of omdat dit 
aansluit bij hun identiteit, maar misschien wel omdat je 
voor dove leerlingen meer geld krijgt van de overheid. 
Ik pleit voor een soort glijdende schaal waarbij per kind 
wordt bekeken waar hij of zij het beste past en waarbij dan 
een passende bekostiging komt.” 

Daarnaast pleit Laceulle voor het bundelen van ken-
nis. “In de REC’s zijn er verschillende steunpunten voor 
autisme. Er zouden SH-kenniscentra moeten komen. Dit 
kan op REC-niveau, maar ook landelijk.”

FRANS MOLLEE EN PETER VAN VEEN

CV

Theo Laceulle (1946) is logo-akoe-

pedist en het grootste deel van zijn 

werkzame leven verbonden geweest 

aan de Professor van Gilseschool in 

Haarlem. Naast het werk op zijn 

school heeft hij veel gedaan voor de 

sector. Van 1974 tot 1985 doceerde 

hij op de opleiding Logopedie in 

Amsterdam. Van 1979 tot 2000 was 

hij lid van het VeBOSS-bestuur, 

waarvan de laatste zeven jaar als 

voorzitter. Ook was hij vier jaar 

lid van de redactie van Van Horen 

Zeggen. 20 jaar lang was hij als lid 

van de conferentiecommissie mede-

verantwoordelijk voor de VeBOSS-

studieconferenties. Momenteel 

is Laceulle als trajectbegeleider 

verbonden aan de Alexander 

Roozendaalschool in Amsterdam. 

Een van de grootste hobby’s van 

Theo Laceulle is klassieke muziek. 

Hij zingt in het Toonkunstkoor 

Amsterdam.

Theo Laceulle: “Als leerkracht moet je je er voortdurend van bewust zijn dat je met slechthorende kinderen werkt. Ze missen namelijk veel.”
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Inleiding

Ongeveer 3 tot 10% van de kinderen heeft een vertraagde 
of gestoorde taalontwikkeling. Bij een deel van de kin-
deren met taalontwikkelingsproblemen gaat het om een 
primair, geïsoleerd taalontwikkelingsprobleem. Dit zijn 
de kinderen met een specifi eke taalstoornis of -vertraging 
(specifi c language impairment: SLI). Een ander deel van de 
kinderen heeft taalontwikkelingsproblemen die samen gaan 
met een andere stoornis zoals hoorstoornissen, beneden 
gemiddelde intelligentie, stoornis in de contactname (autis-
me), vertraagde motorische ontwikkeling of gedragspro-
blemen. Kinderen met ernstige of complexe taalontwik-
kelingsproblematiek kunnen voor behandeling terecht in 
speciale centra voor vroegbehandeling. Expertisecentrum 
Sint Marie biedt een dergelijke vorm van dagbehandeling, 
die de diagnose- en behandelgroepen genoemd wordt. 

In deze groepen worden jonge kinderen (tot 6 jaar) met 
ernstige auditieve problemen en/of complexe spraak-taal-
verwervingsproblemen behandeld. Een opname in de diag-
nose- en behandelgroepen start met een observatieperiode 
van tenminste drie weken. De observatieperiode dient 
om de mogelijkheden van het kind in kaart te brengen en 
leidt tot een diagnose en classifi catie van de problematiek. 
Daarna start de behandelfase, die gekenmerkt wordt door 
specifi eke aanpassingen in het orthopedagogisch handelen 

Vroegbehandeling van spraak-
en taalproblemen: een effectieve

multidisciplinaire benadering

Kinderen met spraak- en taalproblemen vormen een diverse en complexe groep. Uit de literatuur komt geen pasklaar 
antwoord op de vraag wat het effect is van behandeling bij kinderen met spraak- en taalproblemen. Sint Marie heeft 
hiernaar een effectstudie uitgevoerd op de diagnose- en behandelgroepen. De resultaten van 85 kinderen worden in dit 
artikel beschreven.

ONDERBOUWING VAN BEHANDELINGEN EN

HET METEN VAN DE EFFECTEN DAARVAN

WORDT STEEDS BELANGRIJKER

EMMY KONST

en communicatieve klimaat (Smits, van Daal, Cuperus, 
2003). De kinderen worden begeleid in kleine groepen 
van maximaal 7 deelnemers. Zij krijgen op maat gesneden 
individuele therapie (logopedie, fysiotherapie, ergothe-
rapie, sensorische integratietherapie, spelbegeleiding of 
Sherborne), en tevens groepsgewijze logopedie.  

Onderbouwing van behandelingen en het meten van de 
effecten daarvan wordt steeds belangrijker. De weten-
schappelijke literatuur is niet eenduidig over het effect 
van behandeling bij kinderen met spraak-taalverwervings-
problemen. Law, Garrett en Nye (2004) vatten een aantal 
studies samen in hun meta-analyse. Zij concluderen dat 
spraak-taaltherapie effectief kan zijn voor kinderen met 
problemen in de taalproductie op het gebied van de fono-
logie, woordenschat of syntaxis. De effecten van therapie 
voor kinderen met taalbegripsproblemen zijn minder dui-
delijk. Deze kinderen blijven vaak taalproblemen houden 
als er niet behandeld wordt, maar ook als er wel behandeld 
wordt gaan kinderen met ernstige receptieve taalproblemen 
vaak niet beter vooruit dan kinderen die geen behandeling 
krijgen. 
Een ander overzicht wordt gegeven door Enderby en 
Emerson (1996). Zij beschrijven dat therapie vooral effect 
heeft als de spraak-taalproblemen op jonge leeftijd (rond 
2 jaar) zijn onderkend en behandeld. Dit effect is niet van 
lange duur, want op de lange termijn is er geen verschil 
meer tussen de kinderen die behandeld zijn en kinderen 
die geen behandeling gehad hebben. De taalproblemen bij 
kinderen met ernstige, complexe problematiek verdwijnen 
bij een deel van de kinderen, maar een ander deel blijft 
problemen houden op latere leeftijd, vaak in de vorm van 
leesproblemen. 

ARTIKELEN
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Effectstudie Sint Marie

Om een beter beeld te krijgen van de effecten van de 
intensieve behandeling van complexe taalproblemen heeft 
Sint Marie een effectstudie uitgevoerd onder 85 kinderen 
die behandeld worden in de diagnose- en behandelgroe-
pen. De participanten zijn geworven onder de kinderen 
die in 2005 en 2006 in de vroegbehandeling zijn gestart. 
Er heeft geen selectie plaatsgevonden bij werving, maar 
er waren wel twee exclusiecriteria: de aanwezigheid van 
perceptieve gehoorstoornissen, of aangeboren afwijkingen 
zoals schisis of syndromen. De groep bestaat uit 63 jongens 
en 22 meisjes. Alle kinderen hebben voor aanvang van 
de vroegbehandeling ten minste een half jaar individuele 
logopedische begeleiding gehad van een vrijgevestigd 
logopedist. De leeftijd bij de start van de vroegbehandeling 
van deze kinderen varieert van 2;2 tot 5;7 jaar. Het kind 
uit het onderzoek dat al ruim 5 jaar is bij intake vormt een 
uitzondering: bijna een kwart (24 %) van de kinderen is bij 
intake jonger dan 3 jaar; 58% van de kinderen is bij de start 
van de vroegbehandeling tussen de 3 en de 4 jaar oud en 
18% van de kinderen is 4 jaar of ouder. Alle participanten 
uit dit onderzoek kwamen minimaal een half jaar lang 4 
dagen per week naar de vroegbehandeling.
Van alle kinderen zijn gegevens verzameld met betrekking  
tot hun medische voorgeschiedenis (zwangerschap en 
geboorte, oorproblemen), het gezin waarin zij opgroeien 
(sociaal-economische status van de ouders, moedertaal)
en hun ontwikkeling (intelligentie, motorische ontwik-
keling). In tabel 1 worden deze gegevens van de kinderen 
vermeld. 

Tabel 1 Kindvariabelen.

Variabele Deelgroep Aantal (%)

Zwangerschapsduur Normaal (37- 42 weken) 79 (93%)
 Prematuur (32 - 37 weken) 3   (4%)
 Extreeem prematuur (< 32 weken) 0
 Onbekend 3   (4%)
Geboortegewicht Normaal (2500 – 4500 g) 71 (83%)
 Laag geboortegewicht (<2500 g) 3   (4%)
 Onbekend 11 (13%)
APGAR score (na 5 minuten) Goed (score 7-10) 50 (59%)
 Onbekend 35 (41%)
Oorontsteking/OME Geen of incidenteel oorproblemen 45 (53%)
 Frequent oorproblemen 40 (47%)
SES Laag sociaal-economisch milieu 17 (20%)
 Middenklasse milieu 32 (38%)
 Hoog sociaal-economisch milieu 31 (36%)
 Onbekend 5   (6%)
Moedertaal Eentalig NL moedertaal 62 (73%)
 Meertalig NL moedertaal 6   (7%)
 Meertalig NL niet eerste taal 11 (13%)
 Dialect als moedertaal 6   (7%)
Intelligentie  Normale intelligentie (IQ 85-115) 60 (71%)
 Lage intelligentie (IQ< 85) 23 (27%)
 Hoge intelligentie (IQ> 115) 2   (2%)
Motorische ontwikkeling Motorische ontwikkeling normaal  47 (55%)
  Motorische ontwikkeling vertraagd

(fysiotherapie) 38 (45%)
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Intelligentie

Bij alle kinderen wordt bij de start van de behandeling een 
psychologische test afgenomen (SON R 21/2-7 of BSID 
II). Er is een grote spreiding in de non-verbale intelligen-
tie van de kinderen: het non-verbale intelligentiequotiënt 
(non-verbaal IQ) van de kinderen in deze groep varieert 
van 63 tot 137. Zoals te zien is in tabel 1 heeft het groot-
ste deel van de kinderen (n=60; 71%) een normaal non-
verbaal IQ. Twee procent van de kinderen (n=2) heeft een 
bovengemiddelde intelligentie. Er zijn 23 kinderen (27%) 
met een lager dan gemiddelde intelligentie (<85). 

Uit bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat de pro-
blematiek van de kinderen complex is en divers. Bij de 
behandeling van de kinderen wordt hier vanzelfsprekend 
rekening mee gehouden. In een effectonderzoek is het niet 
zo gemakkelijk met alle factoren rekening te houden. Om 
toch onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende 
problematiek zijn de participanten in dit onderzoek onder-
verdeeld in de volgende stoornisgroepen: 

•  Receptief-expressieve taalstoornis: hieronder vallen kin-
deren met een score van minimaal 1,5 SD onder het 
gemiddelde op de receptieve en expressieve taalvaardig-
heden (gemeten bij de intake in de vroegbehandeling).

•  Expressieve taalstoornis: kinderen met een score van ten 
minste 1,5 SD onder het gemiddelde op een van de expres-
sieve taalmaten of kinderen met ernstige fonologische pro-
blematiek ten tijde van de intake in de vroegbehandeling.

•  Taalstoornis met beneden gemiddelde intelligentie: 
kinderen met een non-verbaal IQ lager dan 85 en een 
score van minimaal 1,5 SD onder het gemiddelde op de 
receptieve en expressieve taalvaardigheden gemeten bij de 
intake in de vroegbehandeling.

•  Taalstoornis en (vermoeden van) autisme of ASS: kinderen 
met een score van minimaal 1,5 SD onder het gemiddelde 
op de receptieve en/of expressieve taalvaardigheden (ten 
tijde van de intake in de vroegbehandeling) bij wie een 
vorm van autisme is gediagnosticeerd, of bij wie een ern-
stig vermoeden van een autisme spectrum stoornis bestaat.

Meetmomenten

In de studie is geen controlegroep opgenomen, maar wordt 
één groep kinderen gevolgd. De ontwikkeling van deze 
kinderen tijdens de interventieperiode (de vroegbehande-
ling) wordt vergeleken met de voorgaande periode waarin 
de kinderen monodisciplinaire logopedische behandeling 
kregen (de controleperiode). De ontwikkeling van de kin-
deren is gemeten op 3 tijdstippen, met steeds een half jaar 
tijdsinterval:
M: monodisciplinaire logopedie. Alle kinderen zijn ten 
tijde van dit meetmoment in logopedische begeleiding 
bij een vrijgevestigd logopedist bij hen in de buurt. Deze 
begeleiding duurt voort tot de kinderen starten met de 
vroegbehandeling.
T0: start vroegbehandeling. Dit meetmoment valt een half 
jaar na meting M en valt samen met de start van onder-
zoek en behandeling in de vroegbehandelingsgroep. 
T1: na een half jaar vroegbehandeling. Alle kinderen zijn op 
dit meetmoment een half jaar in de vroegbehandelingsgroep.

Effectmaten

De effecten van de behandeling zijn gemeten op de vol-
gende aspecten: 
•  Taalontwikkeling: taalbegrip (Reynelltest), woorden-
schatontwikkeling (Schlichtingtest) en zinsontwikkeling 
(Schlichtingtest)

•  Gedrag (CBCL gedragsvragenlijst)
•  Kwaliteit van leven (TAPQOL)
•  Ouderlijke stressbeleving (NOSIK)
Met behulp van statistische toetsen is onderzocht of er 
vooruitgang is op de verschillende effectmaten.

ARTIKELEN

DE PROBLEMATIEK VAN DE KINDEREN IS

COMPLEX EN DIVERS
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VROEGBEHANDELING SPRAAK- EN TAALPROBLEMEN
deren hebben dus geen of slechts een lichte achterstand in 
het taalbegrip. Tijdens de logopedische behandeling in de 
vrije vestiging (periode M tot T0) gaat het taalbegrip niet 
statistisch signifi cant vooruit, maar na een half jaar vroeg-
behandeling (T0 tot T1) is het taalbegrip wel statistisch 
signifi cant gestegen (zie fi guur 2). 
In de actieve woordenschat (WQ) wordt grote (statistisch 
signifi cante) vooruitgang geboekt. Met name tijdens de 
vroegbehandeling gaan de kinderen sterk vooruit, maar 
ook de vooruitgang tijdens de monodisciplinaire behan-
deling is redelijk groot. Eenzelfde groei is zichtbaar in de 
zinsontwikkeling. De zinsbouw verbetert tijdens de logo-
pedische behandeling in de vrije vestiging en na een half 
jaar vroegbehandeling heeft de zinsbouw zich nog verder 
ontwikkeld. 

Beneden gemiddelde intelligentie

De kinderen uit deze groep hebben een beneden gemid-
delde intelligentie (non-verbaal IQ lager dan 85) en taal-
vaardigheden die zwakker scoren dan 1,5 SD onder het 
gemiddelde. In dit onderzoek maken 18 kinderen deel uit 
van deze groep. 
In fi guur 3 is duidelijk te zien dat de kinderen in deze 
groep een beneden gemiddelde intelligentie hebben. Bij 
intake in de vroegbehandeling (T0) is het gemiddelde 
non-verbale IQ 75,7. De fi guur laat ook zien dat er een 
discrepantie bestaat tussen de non-verbale intelligentie en 
de score op het taalbegrip. Het gemiddelde taalbegrip van 
de kinderen (TBQ) gemeten op T0 is 68,4; de discrepan-
tie tussen taalbegrip en non-verbale intelligentie bedraagt 
gemiddeld 7,3 punten.
Het taalbegrip verbetert na een half jaar vroegbehande-
ling (T0-T1), maar blijft een discrepantie vertonen met het 
gemeten non-verbale IQ. Tijdens de periode voorafgaand 

Effecten op taalontwikkeling 

Allereerst wordt beschreven of kinderen vooruitgaan tij-
dens de vroegbehandeling bij Sint Marie (T0 tot T1). Deze 
periode wordt vergeleken met de voorafgaande periode 
waarin de kinderen monodisciplinaire logopedie (M tot 
T0) in een vrije vestiging kregen, soms in combinatie 
met fysiotherapie. Aangezien de groep participanten sterk 
heterogeen is, worden de resultaten per stoornisgroep 
geanalyseerd. Op deze wijze wordt een meer gedetailleerd 
en gedifferentieerd beeld verkregen van de effecten van de 
vroegbehandeling bij Sint Marie. 

Gemengde taalstoornis 

In totaal hebben 29 kinderen een gemengd receptief-
expressieve taalstoornis (zie fi guur 1). In de periode 
monodisciplinaire logopedie voorafgaand aan de vroeg-
behandeling (M tot T0) is er geen statistisch signifi cante 
verbetering in het taalbegrip (TBQ), maar wel in de woor-
denschat (WQ) en de zinsontwikkeling (ZQ). Na een half 
jaar vroegbehandeling (T0 tot T1) zijn de kinderen op alle 
taalmaten, te weten taalbegrip (TBQ), ontwikkeling van 
de actieve woordenschat (WQ) en zinsontwikkeling (ZQ) 
statistisch signifi cant vooruitgegaan. 

Expressieve taalstoornis

Tot de groep met een expressieve taalstoornis behoren kin-
deren met een normale non-verbale intelligentie (IQ>85) 
die hetzij lager dan 1,5 SD onder het gemiddelde scoren 
op de expressieve taaltests, hetzij ernstige fonologische 
problematiek hebben, of een combinatie van deze twee. 
De groep bestaat uit 29 kinderen. Geen van de kinderen 
heeft bij intake bij de vroegbehandeling een taalbegrip dat 
meer dan 1,5 SD beneden het gemiddelde scoort. De kin-

Taalontwikkeling bij receptief-expressieve taalstoornis

Meetmoment

Figuur 1. De vooruitgang in de taalontwikkeling (in TBQ, WQ en ZQ)

voor kinderen met een gemengd receptief-expressieve taalstoornis gemeten op 

drie tijdstippen (M, T0 en T1).

Figuur 2. De vooruitgang in de taalontwikkeling (in TBQ, WQ en ZQ)

voor kinderen met een expressieve taalstoornis gemeten op drie tijdstippen

(M, T0 en T1). 

Meetmoment

Taalontwikkeling bij expressieve taalstoornis
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aan de vroegbehandeling waarin het kind monodiscipli-
naire logopedie kreeg (M-T0) verbetert het taalbegrip niet 
statistisch signifi cant.
De expressieve taal (woordenschat en de zinsontwikkeling) 
van deze groep kinderen gaat tijdens de vroegbehandeling 
statistisch signifi cant vooruit, evenals in de periode waarin 
monodisciplinaire logopedie werd gegeven. 

ARTIKELEN

dens de vroegbehandeling is iets groter en eveneens statis-
tisch signifi cant. 
In de woordontwikkeling (WO) en de zinsontwikkeling 
(ZO) wordt geen signifi cante vooruitgang waargenomen, 
noch in de periode monodisciplinaire logopedie, noch na 
een half jaar vroegbehandeling.  

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven is in dit effectonderzoek geme-
ten met behulp van het TAPQOL instrument. Dit is een 
oudervragenlijst die genormeerd is op basis van 362 kinde-
ren uit de normale populatie in de leeftijd van één tot zes 
jaar (Fekkes e.a., 2000). Van Agt e.a. (2005) beschrijven dat 
de TAPQOL als meetinstrument ingezet kan worden bij 
kinderen met taalproblemen. De lijst kan gebruikt worden 
om de kwaliteit van leven op verschillende tijdstippen in 
kaart te brengen, maar ook om een groep kinderen met 
de normgegevens van de referentiegroep te vergelijken. 
De TAPQOL bestaat uit 12 schalen (zie tabel 2) waarvan 
een deel gerelateerd is aan de gezondheid van het kind en 
een ander deel aan gedrag en ontwikkeling. De schalen 
die gerelateerd zijn aan de gezondheid, zijn voor het hui-
dige onderzoek minder relevant, maar Van Agt e.a. (2005) 
raden af om slechts een deel van de schalen te gebruiken. 
Derhalve is in dit onderzoek het gehele instrument afge-
nomen.
De ouders van de deelnemers aan het effectonderzoek 
hebben allemaal het verzoek gekregen om bij intake en na 
een half jaar vroegbehandeling de TAPQOL in te vullen. 
Van 39 kinderen hebben de ouders op beide tijdstippen de 
lijsten ingevuld en teruggestuurd. Deze groep van 39 kin-
deren vormt een representatieve afspiegeling van de totale 
onderzoeksgroep voor wat de verdeling over de stoornis-
groepen betreft. Gegevens over de kwaliteit van leven tij-
dens de logopedische behandeling in de vrije vestiging zijn 
niet beschikbaar. 

In tabel 2 staan voor elke schaal uit het instrument de 
gemiddelde score voor kwaliteit van leven en de standaard 
deviatie (SD) weergegeven gemeten op T0 (intake vroeg-
behandeling), T1 (na een half jaar vroegbehandeling) en 
van de referentiegroep kinderen uit de gewone populatie. 
Een hogere waarde betekent een betere kwaliteit van leven.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de kinderen die de 
vroegbehandeling bezoeken en de kinderen uit de refe-
rentiegroep. Zowel op T0 als op T1 rapporteren de ouders 
van de kinderen uit dit onderzoek een lagere kwaliteit van 
leven dan ouders van kinderen uit de referentiegroep op de 
schalen angst, sociaal functioneren, motorisch functioneren 
en communicatie. 
Een vergelijking tussen T0 en T1 laat zien dat de gerap-
porteerde kwaliteit van leven voor 11 van de 12 schalen 

Taalontwikkeling bij kinderen met een IQ<85

Figuur 3. De vooruitgang in de taalontwikkeling (in TBQ, WQ en ZQ) 

afgespiegeld aan het IQ voor kinderen met een taalstoornis en een IQ <85.  

Figuur 4. De vooruitgang in de taalontwikkeling (in TBQ, WQ en ZQ) voor 

kinderen met een taalstoornis in combinatie met een (vermoeden van) autisme 

of ASS.  

Meetmoment

Meetmoment

Taalontwikkeling bij kinderen met autisme

Autisme of ASS

Bij negen kinderen uit de onderzoeksgroep is sprake van 
autisme, ASS of een ernstig vermoeden van een stoornis op 
het autisme spectrum (ASS). Deze kinderen hebben tevens 
een stoornis in de receptieve of expressieve taal. 
Deze groep kinderen boekt een kleine, maar toch statis-
tisch signifi cante vooruitgang op de receptieve taal tijdens 
de monodisciplinaire logopedische begeleiding (zie fi guur 
4). De vooruitgang in de receptieve taalontwikkeling tij-
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iets hoger is na een half jaar vroegbehandeling. De ver-
schillen zijn echter niet statistisch signifi cant. Op de schaal 
probleemgedrag is de kwaliteit van leven na een half jaar 
vroegbehandeling iets minder hoog dan ten tijde van de 
intake. Dit verschil is evenmin signifi cant. Hoewel de taal-
ontwikkeling tijdens het eerste half jaar vroegbehandeling 
wel verbetert, is dit (nog) niet meetbaar als een betere kwa-
liteit van leven. 

Probleemgedrag 

Problemen in de spraak-taalontwikkeling kunnen op 
verschillende gebieden invloed hebben op het kind en 
zijn omgeving. Zo blijkt dat kinderen met spraak-taalpro-
blemen vaak meer probleemgedragingen laten zien dan 

kinderen zonder spraak-taalproblematiek (Willinger e.a., 
2003; Coster e.a., 1999). Frustratie vanwege een moeizame 
communicatie kunnen bij het kind bijvoorbeeld leiden tot 
internaliserend (teruggetrokken) of externaliserend (agres-
sief) gedrag. Vanwege dit verband is het belangrijk het 
gedrag van het kind te onderzoeken. 
Met behulp van de CBCL vragenlijst (Verhulst e.a., 1990) 
is het gedrag van de kinderen uit dit onderzoek in kaart 
gebracht. 42 Moeders vulden deze vragenlijst over hun 
kind in bij intake van de vroegbehandeling (T0) en na 
een half jaar vroegbehandeling (T1) hebben 29 moeders 
de CBCL lijst ingevuld. Van 25 kinderen zijn de lijsten op 
zowel T0 als T1 beschikbaar. Aan de hand van de hand-
leiding kan de Totale Probleemscore van het kind bepaald 
worden. Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 3.

Op T0 heeft 31% van de kinderen een Totale Probleem-
score die in het klinische gebied valt (T-score >63). Nog 
eens 19% van de kinderen scoort in het grensgebied 
(T-score van 60 t/m 63). De helft van de kinderen (50%) 
heeft een normale Totale Probleemscore (T-score <60).
De gemiddelde Totale Probleemscore van alle kinderen 
op T0 is 57,9. Deze score valt niet in het probleemge-
bied, maar vergeleken met de (Amerikaanse) normgroep 

PROBLEMEN IN DE SPRAAK-TAAL ONT-

WIKKELING KUNNEN OP VERSCHILLENDE 

GEBIEDEN INVLOED HEBBEN OP HET 

KIND EN ZIJN OMGEVING

Tabel 2 Gemiddelde score voor kwaliteit van leven en standaard deviatie (sd) op 12 TAPQOL schalen gemeten op T0 en 
T1 en vergeleken met de referentiegroep.

TAPQOLschaal T0 gemiddelde (sd) T1 gemiddelde (sd) Referentiegroep 
   gemiddelde (sd)

Maagproblemen 89,31   (15,64) 91,88   (12,01) 91,86   (13,81)
Huidproblemen 89,53   (13,88) 92,52   (11,60) 91,77   (10,80)
Longproblemen 91,01   (16,71) 92,74   (12,99) 93,58   (16,15)
Slaapproblemen 77,40   (25,02) 83,97   (16,34) 82,32   (17,26)
Eetlust  80,13   (18,99) 83,12   (13,58) 84,61   (13,18)
Energie 90,17   (20,84) 92,31   (19,06) 97,98   (8,01)
Positieve stemming 95,30   (14,28) 97,01   (9,27) 98,73   (6,53)
Probleemgedrag 58,42   (22,82) 57,51   (17,72) 67,69   (15,32)
Angst 65,38   (20,73) 66,67   (23,57) 78,33   (17,99)
Sociaal functioneren 72,37   (22,01) 78,07   (19,02) 91,32   (15,35)
Motorisch functioneren 91,28   (12,88) 93,27   (11,42) 98,49   (4,44)
Communicatie  59,54   (16,99) 61,86   (13,81) 91,66   (9,87)

Tabel 3 Totale Probleemscore (T-scores) op de CBCL van 25 kinderen gemeten bij de start van de vroegbehandeling 
(T0) en na een half jaar vroegbehandeling (T1). 

Totale Probleemscore T0 (start vroegbehandeling) T1 (na half jaar vroegbehandeling)

Klinisch gebied T-score >63:                  31% T-score >63:                  28%
Grensgebied T-score van 60 t/m 63:   19% T-score van 60 t/m 63:     7%
Normale gebied T-score <60:                  50% T-score <60:                  65%

T512_VHZ_03.indd   15T512_VHZ_03.indd   15 8-6-09   12:208-6-09   12:20



16 VHZ JUNI 2009

(gemiddelde score 50.1) geeft deze score wel aan dat er 
signifi cant meer probleemgedrag optreedt in de groep kin-
deren uit dit onderzoek.
Na een half jaar vroegbehandeling scoort nog steeds 28% 
van de kinderen in het klinische probleemgebied. De 
groep met scores in het grensgebied is bij meting op T1 
echter kleiner (7%) dan op T0 (19%) en het percentage 
kinderen met een normale score is fl ink toegenomen (van 
50% naar 65%). 
Ook op T1 laat de gemiddelde Totale Probleemscore (57,1) 
van de kinderen uit de vroegbehandeling zien dat er ver-
geleken met de normgroep (gemiddelde score 50,1) meer 
probleemgedrag aanwezig is bij kinderen met complexe 
spraak-taalproblemen. 

Beleving van stress

De mate waarin ouders stress ervaren bij de opvoeding is 
in dit onderzoek gemeten met de NOSIK: een verkorte 
vorm van de NOSI: de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index 
(de Brock e.a., 1992). Het instrument meet ouderlijke 
stress met behulp van 25 items. De lijst is genormeerd 
en heeft aparte normen voor de stressbeleving door de 
vader en de moeder. Hierbij wordt ook nog onderscheid 
gemaakt tussen een klinische groep en een niet-klinische 
groep. In dit onderzoek is ervoor gekozen de lijst door de 

moeder te laten invullen. De resultaten worden vergeleken 
met de niet-klinische groep. Evenals bij de TAPQOL en 
de CBCL zijn de vragenlijsten alleen afgenomen bij intake 
en na een half jaar vroegbehandeling. Van de 85 kinderen 
die deelnemen aan het onderzoek hebben 47 moeders 
bij intake de NOSIK ingevuld en 36 moeders na een half 
jaar vroegbehandeling. In totaal zijn er 31 moeders die op 
beide tijdstippen de NOSIK hebben gescoord. De ver-
wachting is dat de moeders van kinderen met complexe 
taalproblematiek een hogere mate van stress bij de opvoe-
ding ervaren dan moeders uit de niet-klinische normgroep. 
Met behulp van normtabellen kunnen de totaalscores op 
de NOSIK lijst worden beoordeeld van zeer lage stress tot 
zeer hoge stress. 
Bij de start van de vroegbehandeling (T0) ervaart 26% van 
de moeders zeer hoge stress bij de opvoeding. Maar liefst 
62% van de moeders geeft aan dat zij een bovengemid-
delde tot zeer hoge stress voelen bij het opvoeden van hun 
kind. Slechts 12% van de moeders ervaart een gemiddelde 
of beneden-gemiddelde stress. Na een half jaar vroegbe-
handeling (T1) geeft 22% van de moeders nog steeds een 
zeer hoge mate van stress aan. Ook het percentage moeders 
dat een bovengemiddelde tot zeer hoge stress beleeft bij de 
opvoeding (58%) is nog weinig veranderd op T1. Het per-
centage moeders met gemiddelde of benedengemiddelde 
stress is iets gestegen naar 20%. 
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Met de 31 NOSIK lijsten die op T0 en T1 zijn ingevuld is 
geanalyseerd of de mate van stress bij deze moeders veran-
dert na een half jaar vroegbehandeling. Dit blijkt niet het 
geval te zijn: de gemiddelde score verandert van 69,2 naar 
65,8. Dit verschil is niet statistisch signifi cant. Er is wel een 
signifi cant verschil tussen de niet-klinische normgroep en 
de scores van de moeders van de kinderen uit dit onder-
zoek. Op beide meetmomenten (dus bij intake en ook na 
een half jaar vroegbehandeling) hebben de moeders uit dit 
onderzoek een hogere stress dan de moeders van de norm-
groep. 

Om het verband te onderzoeken tussen de stresservaring 
van de moeders en de spraak-taalproblemen van hun kind 
zijn correlaties berekend tussen de NOSIK score en de 
quotiëntscore op de taalmaten en het IQ. Tabel 4 laat zien 
dat alleen de actieve woordenschat bij de intake signifi cant 
(negatief) correleert met de gemeten stress bij de moeder. 
Dit betekent dat moeders meer stress ervaren naar mate 
hun kind een kleinere actieve woordenschat heeft. Voor de 
andere taalvaardigheden evenals voor de cognitieve vaar-
digheden zijn geen verbanden gevonden met de stresserva-
ring van de moeder. 

Discussie

In dit onderzoek zijn de effecten van behandeling bij kin-
deren met ernstige, complexe spraak-taalproblemen geme-
ten. Voor een groep van 85 kinderen zijn twee vormen van 
behandeling vergeleken: monodisciplinaire logopedische 
begeleiding in de vrije vestiging en intensieve, multidis-
ciplinaire vroegbehandeling bij expertise centrum Sint 
Marie. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat vooral het taal-
begrip profi teert van de intensieve vroegbehandeling. Na 
een half jaar monodisciplinaire logopedie is het taalbegrip 
van de kinderen uit het onderzoek niet, of slechts weinig 
vooruitgegaan. Na een half jaar vroegbehandeling is er wel 
statistisch signifi cante vooruitgang in het taalbegrip. Dit 
geldt voor alle stoornisgroepen uit dit onderzoek. Law e.a. 
(2004) vermelden in hun meta-analyse dat taalbegrips-
problemen minder goed effectief te behandelen zijn dan 
problemen in de taalproductie. Uit onze studie komt naar 

voren dat het taalbegrip tijdens monodisciplinaire logo-
pedie inderdaad niet of nauwelijks vooruitgaat, maar met 
behulp van intensieve, multidisciplinaire behandeling wel 
degelijk verbetert.  
Brands, Knoors en Aarts (2008) beschrijven in hun studie 
naar de effecten van vroegbehandeling dat zij geen voor-
uitgang in het taalbegrip hebben gevonden bij kinderen 
met een zwakkere cognitie. In onze studie wordt voor deze 
groep wel een verbetering van het taalbegrip gemeten na 
een half jaar vroegbehandeling. De discrepantie tussen taal-
begrip en non-verbale intelligentie blijft evenwel bestaan, 
omdat de non-verbale ontwikkeling van de kinderen even-
eens vooruitgaat. Dit gegeven is in overeenstemming met 
het feit dat de cognitieve en talige ontwikkeling elkaar op 
jonge leeftijd sterk beïnvloeden (Goorhuis-Brouwer en 
Schaerlaekens, 1994).
Ondanks de vooruitgang in de taalontwikkeling, blijken 
de taalproblemen na een half jaar vroegbehandeling nog 
niet voorbij te zijn. Geen enkele groep behaalt gemiddelde 
scores na een half jaar vroegbehandeling, met uitzonde-
ring uiteraard van het taalbegrip bij kinderen met alleen 
expressieve problemen. Alle andere gemiddelde scores lig-
gen tussen de -1,5 SD en -1 SD onder het gemiddelde. De 
kinderen met een zwakke non-verbale intelligentie scoren 
zelfs op alle taalonderdelen lager dan -1,5 SD onder het 
gemiddelde. Knijff (2003) concludeert eveneens dat spraak-
taalproblemen vaak persistent zijn en dat slechts een klein 
deel van de kinderen profi teert van behandeling. 

In deze studie zijn de effecten van vroegbehandeling 
gemeten door een groep van 85 kinderen te volgen. De 
kinderen uit deze studie zijn niet vergeleken met een con-
trolegroep die geen vroegbehandeling kreeg. In plaats daar-
van is een controleperiode gebruikt. Dat is de voorgaande 
periode waarin de kinderen individuele, monodisciplinaire 
logopedie kregen. De kinderen worden derhalve verge-
leken met zichzelf. Een voordeel hiervan is dat de kind-
variabelen in de controleperiode en de behandelperiode 

VOORAL HET TAALBEGRIP PROFITEERT VAN DE 

INTENSIEVE VROEGBEHANDELING

Tabel 4 Totale score op de NOSIK gegeven door 31 moeders gemeten bij de start van de vroegbehandeling (T0) en na 
een half jaar vroegbehandeling (T1). 

Totale score NOSIK T0 (start vroegbehandeling) T1 (na half jaar vroegbehandeling)

Zeer hoge stress 26% 22%
Bovengemiddelde stress 62% 58%
Gemiddelde of beneden gemiddelde stress 12% 20%
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hetzelfde zijn. Bij een heterogene, complexe groep als deze 
is dat een voordeel omdat dergelijke kindkenmerken de 
vooruitgang in de taalontwikkeling kunnen beïnvloeden 
en een bias in het onderzoek kunnen geven. Een nadeel 
van een dergelijke studieopzet is dat de kinderen tijdens de 
vroegbehandeling allemaal een half jaar ouder zijn dan tij-
dens de controleperiode. De vooruitgang in de taalontwik-
keling tijdens de vroegbehandeling kan derhalve niet met 
zekerheid toegeschreven worden aan de behandeling zelf. 
Neurobiologische rijping bijvoorbeeld kan de vooruitgang 
in de taalontwikkeling mede versneld hebben.
Aangezien problemen in de spraak-taalontwikkeling vaak 
meerdere gebieden beïnvloeden is in deze studie ook kwa-
liteit van leven, gedrag van het kind en stressbeleving door 
de moeder onderzocht. De kwaliteit van leven is gemeten 
door de ouders een gestandaardiseerde en genormeerde 
vragenlijst in te laten vullen. De resultaten van dit onder-
zoek laten duidelijke verschillen zien tussen de kinderen 
uit de vroegbehandeling en de kinderen uit de referen-
tiegroep. De ouders van de kinderen uit dit onderzoek 
rapporteren een lagere kwaliteit van leven dan ouders van 
kinderen uit de referentiegroep op de schalen angst, sociaal 
functioneren, motorisch functioneren en communicatie. 
De lagere kwaliteit van leven op de schalen communicatie 
en sociaal functioneren zijn goed te verklaren uit de pro-
blemen in de communicatie en de gevolgen hiervan voor 
het sociaal functioneren. Het door de moeders gerappor-
teerde minder goed motorisch functioneren wordt terug-
gezien in het feit dat 36% van kinderen uit de onderzoeks-
groep fysiotherapie krijgt tijdens de vroegbehandeling. Het 
samengaan van problemen in de motorische ontwikkeling, 
ook wel developmental coordination disorder (DCD) 
genoemd, en spraak-taalproblemen wordt onder andere 
beschreven door Gaines en Missiuna (2007). De mindere 
kwaliteit van leven als gevolg van angst komt terug in de 

CBCL scores op de syndroomschaal angstig-depressief 
gedrag. De kinderen uit dit onderzoek laten meer angstig 
en depressief gedrag zien dan de kinderen uit de norm-
groep (Van de Loo, 2006).
De CBCL scores maken verder duidelijk dat kinderen uit 
de vroegbehandeling meer probleemgedrag laten zien dan 
kinderen zonder spraak-taalproblemen. Het probleemge-
drag in het klinische gebied is op T1 nog ongeveer even 
sterk aanwezig als op T0. Er is wel een afname van het aan-
tal kinderen met probleemscores in het grensgebied en een 
toename van het aantal kinderen met normale scores. 
De NOSIK vragenlijst naar de stressbeleving door de 
moeders laat zien dat moeders van een kind met complexe 
spraak-taalproblemen meer stress ervaren dan normaal 
gesproken door moeders bij de opvoeding gevoeld wordt. 
De stress vermindert niet na een half jaar vroegbehande-
ling. 
Samengevat wordt in de gerapporteerde kwaliteit van 
leven, de stressbeleving door de moeder en het aandeel 
kinderen met probleemgedrag in het klinisch gebied geen 
signifi cante verbetering gemeten na een half jaar vroegbe-
handeling. In diezelfde periode maakt de taalontwikkeling 
wel een signifi cante groei door, maar deze groei wordt 
niet weerspiegeld in een betere kwaliteit van leven, minder 
stress bij de moeder of minder klinisch probleemgedrag. 
De groep kinderen met probleemgedrag in het grensgebied 
is wel minder groot na een half jaar vroegbehandeling. Het 
is mogelijk dat de verbetering van de taalontwikkeling pas 
na langere tijd effect heeft op variabelen als kwaliteit van 
leven, ouderlijke stress bij de opvoeding en gedragsproble-
men bij het kind. Het is ook mogelijk dat de groei in de 
taalontwikkeling niet groot genoeg is om op andere gebie-
den verandering te brengen. Het taalniveau van de kinde-
ren uit de onderzoeksgroep ligt na een half jaar vroegbe-
handeling immers nog steeds tussen de -1,5 SD en -1 SD 
onder het gemiddelde. Inmiddels loopt verder follow-up 
onderzoek bij deze groep kinderen, zodat in kaart gebracht 
kan worden of het taalniveau nog verder verbetert en of 
deze verbetering effect heeft op andere gebieden zoals 
gedrag en sociaal functioneren van het kind en de mate 
waarin moeders stress ervaren bij de opvoeding van hun 
zoon of dochter. 

Een literatuurlijst is opvraagbaar bij de redactie: 
vanhorenzeggen@audcom.nl en daarnaast te downloaden 
van de website www.simea.nl/vhz
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TIJDSCHRIFTEN
Deafness & Education International,

11, 1, 2009

‘Expressive spoken language development in deaf 
children with cochlear implants who are beginning 
formal education’ (Ramirez Inscoe, Odell, Archbold & 
Nikolopoulos) beschrijft onderzoek naar productie 
van de grammatica van het gesproken Engels. 45 
dove kinderen deden aan het onderzoek mee. De 

kinderen kregen een CI gemiddeld op de leeftijd van 27 maanden 
(range 10-36 maanden). Het onderzoek vond 3 jaar later plaats. De 
kinderen waren toen gemiddeld 5.3 jaar oud. 58% van de kinderen 
gebruikten Engelse grammatica op een zelfde of hoger niveau als 
goedhorende kinderen van 3 jaar oud, 42% hadden er meer moeite 
mee. Na drie jaar consistent gebruik van een CI heeft een aanzienlij-
ke groep dove kinderen nog steeds grote problemen met het gebruik 
van de grammatica van het gesproken Engels. 

Journal of Intellectual Disability Research, 

53,6, juni 2009

Onderzoek naar het vaststellen van autisme bij 
mensen met aangeboren doofblindheid en met 
ernstige cognitieve beperkingen is het onder-
werp van ‘Differentiating characteristics of deaf-
blindness and autism in people with congenital 
deafblindness and profound intellectual disabili-

ty’(Hoevenaars-van den Boom, Antonissen, Knoors, Vervloed). Gedragingen 
van 5 mensen met doofblindheid en autisme (vastgesteld volgens 
DSM-IV) werden in een semigestandaardiseerde observatie verge-
leken met die van 5 doofblinde mensen zonder autisme. Alle deel-
nemers hadden beperkingen in sociale interactie, communicatie en 
taal. Doofblinde mensen met autisme hadden daarnaast ook grote 
problemen met wederkerigheid in interactie, kwaliteit van contac-
tinitiatieven en het gebruik van adequate communicatieve signalen 
en functies. Het onderzoek laat zien dat het niet eenvoudig is om 
autisme vast te stellen bij doofblinde mensen, maar dat er wel degelijk 
diagnostische mogelijkheden zijn. 

Journal of Speech, Language, and Hearing

Research, 52, 2, april 2009.

Onderwerp van ‘Statistical learning in children 
with specifi c language impairment’(Evans, Saffran, 
Robe-Torres) is onderzoek naar het vermogen van 
kinderen om impliciet waarschijnlijkheden van 
klanken die andere klanken opvolgen te berekenen 
en voorspellen. Uit 2 deelstudies blijkt dat kinderen met een normaal 
verlopende taalontwikkeling dit veel beter kunnen dan kinderen 
met SLI. Het vermogen om klankopeenvolging te voorspellen blijkt 
samen te hangen met de omvang van de receptieve woordenschat. 
Volgens de onderzoekers is verminderd vermogen tot impliciet leren 
een factor die onderliggend is aan SLI.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek: nr. 4, 2009 

Het onderkennen van jonge risicokinderen: een 
retrospectief onderzoek naar risicofactoren in de 
ontwikkeling van het jonge kind door Heeroma en 
Minnaert.
Vroegtijdige onderkenning van risicokinderen die 
problemen ondervinden in de onderwijssituatie is 

van groot belang. Een eenduidige defi nitie van risicokinderen ont-
breekt echter nog. De auteurs stelden de vraag welke risicofactoren 
maken dat een jong kind door de leerkracht als risicokind wordt 
gezien. Om deze vraag te beantwoorden zijn 16 kleuterleerkrachten 
uit het basisonderwijs bevraagd. Hieruit is gebleken dat wanneer 
een kind verminderde cognitieve vaardigheden heeft, het kind over 
minder leervoorwaarden beschikt, het meer problemen heeft in de 
thuissituatie, ouder is, en een minder gunstige onderwijsleeromgeving 
ervaart, de kans signifi cant groter is dat het kind door de leerkracht 
als risicokind wordt aangemerkt.

FOSS-TAAL: nr. 1, januari 2009 

Therapiemogelijkheden voor oudere kinderen 
met ESM door Zwitserlood.
De laatste jaren is er meer aandacht gekomen 
voor onderzoek naar het behandelen van oudere 
kinderen met spraak- en taalproblemen. Hoe 
zinvol is het blijven behandelen van hardnek-
kige taalproblemen en staat dat niet haaks op het 

accepteren van het probleem? De auteur is van mening dat behan-
delen van het taalprobleem de acceptatie van het probleem niet uit 
hoeft te sluiten. 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat oudere kinderen met 
spraak- en taalproblemen veel baat zouden hebben bij een metalin-
guïstische benadering. Kinderen zouden de regels van de taal bewust 
moeten gaan leren en daarbij leren nadenken over de inhoud en de 
vorm van taal. Deze metalinguïstische aanpak kan helpen bij het ver-
groten van de taalvaardigheid en communicatieve redzaamheid van 
deze kinderen. 

Jeugd in School en Wereld: nr. 6, april 2009

Beginnend lezen. Stem het af! door Filipiak.
Filipiak noemt dat leerkrachten van basisscholen 
te weinig op de hoogte zijn van elkaars leeson-
derwijs. Dit heeft een minder goede stroomlijning 
van dit onderwijs tot gevolg. De leerkrachten van 
groep een tot en met vier moeten hier gezamen-
lijk verantwoordelijk voor zijn. De auteur is van 
mening dat ook de schooldirectie de taak heeft 
om communicatie tussen de leerkrachten van de groepen te organi-
seren en te vereenvoudigen. In het artikel wordt onder andere inge-
gaan op het belang van effectieve leertijd en het zo goed mogelijk 
afstemmen van de leerstof. De auteur geeft meerdere adviezen aan 
leerkrachten hoe dit beginnend leesonderwijs het beste kan worden 
opgezet.
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Communiceren met iemand die 
niet of nauwelijks (nog) spreekt 
is heel moeilijk. Dit geldt voor 
de persoon in kwestie, maar ook 
voor zijn omgeving. 
Om antwoord te kunnen geven 
op de vele vragen die er bij deze 
groep mensen leeft is er een dvd 
met brochure gemaakt, bestemd 
voor een breed publiek van 
gebruikers en professionals op het 
gebied van ondersteunde communicatie.
Deze dvd laat vier portretten zien van men-
sen die niet of nauwelijks kunnen spreken. 
Ouders, vrienden, partners en zorgverleners 
komen aan het woord en tonen hoe zij 

manieren hebben gevonden om 
toch te communiceren. Ook staat 
er op de dvd een module met een 
overzicht van de meest toegepaste 
hulpmiddelen.
De brochure bevat informatie over 
communicatie met mensen die 
niet of nauwelijks kunnen spreken. 
Daarna staan er in de brochure 
handige weetjes en tips uit de prak-
tijk. Ook is een overzicht gemaakt 

van boeken, brochures, dvd’s en webadressen.
Dvd + boekje kosten g 25 (incl. verzendkos-
ten).
De dvd met brochure kan besteld worden via 
internet: www.isaac-nf.nl.

Playing for Success

Het Britse leerconcept Playing for Success, dat 
succesvol is gebleken bij de aanpak van onder-
presterende kinderen, komt naar Nederland. 
KPC Groep introduceert het naschoolse 
programma bij betaalde voetbalclubs die 
onderdak willen bieden aan een Playing for 
Successleercentrum. Het is de bedoeling om 
op termijn jaarlijks 18.000 kinderen van 9 tot 
14 jaar een leerachterstand van een half tot 
anderhalf jaar te laten inlopen. 

Het concept maakt gebruik van de aantrek-
kingskracht van het betaald voetbal. Het sta-
dion, het topsportklimaat en het succes van 
de voetballers dragen allemaal bij aan een 
omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert 
en prikkelt tot betere leerprestaties.
FC Zwolle heeft de primeur. Daar is de eer-
ste groep leerlingen inmiddels aan de slag. 
PSV, Vitesse en ADO Den Haag openen in 
de komende maanden een leercentrum.
Informatie op www.playingforsuccess.nl.

Kids’ Skills

Kids’ Skills is een 
oplossingsgerichte 
methode waarmee je 
kinderen kunt helpen 
hun eigen problemen 
op te lossen door hen 
vaardigheden te laten leren.
In het boek beschrijft Ben Furman een 
methode (Kids Skills) om ontwikkelings-
problemen aan te pakken bij kinderen. Het 
kind bepaalt zelf welk probleem het wil 
aanpakken, hoe en van wie hij/zij steun 
wil. In vijftien logische stappen wordt het 
probleem opgelost. Er is veel aandacht 
voor het betrekken van de omgeving. 
De methode is ontstaan in Finland en 
is gericht op problemen die je zelf kunt 
oplossen door nieuw gedrag te leren 
(vaardigheden) en minder op emotionele 
problemen (deze worden omgezet in vaar-
digheden). Het boek bevat tal van prak-
tijkvoorbeelden die de tekst verlevendigen. 
Bij de methodiek worden trainingsses sies 
georganiseerd door Expertis Onder wijs-
adviseurs en Fontys Opleidings centrum 
Speciale Onderwijszorg.
Informatie bij e.feddema@fontys.nl en op 
www.kidsskills.org.

30 JUNI 2009

SEMINAR “OOG VOOR 

COMMUNICATIE ”

Vervolg op het eerste seminar over de 
communicatiebehoeften van doven en 
slechthorenden.
Plaats: Hogeschool Utrecht
Informatie: ellen.enis@hu.nl

9 EN 10 OKTOBER 2009

NVA AUTISME CONGRES 2009 

Plaats: Beatrixtheater, Utrecht
Informatie: www.autisme.nl

5 NOVEMBER 2009

NAAR HOGERE BETROKKENHEID EN 

BETERE RESULTATEN VIA SPEL

Congres van het CPS met de Hogeschool 
Utrecht over spel en creativiteitsbevorde-
ring in en om de school
Plaats: CPS, Amersfoort 
Informatie: academie.cps.nl

26-27 NOVEMBER 2009

HÉT CONGRES

Tweedaagse met lezingen, workshops 
cluster  3 en 4.
Ook aandacht voor Passend Onderwijs en 
clusteroverstijgende samenwerking
Plaats: Congrescentrum Papendal
Informatie: www.deonderwijsspecialisten.nl

4 DECEMBER 2009

SIMÉA STUDIEDAG AMBULANTE 

BEGELEIDING

Plaats: Congreshotel de Werelt, Lunteren
Informatie: www.simea.nl

GESIGNALEERD

AGENDA

Als praten niet lukt; Communiceren kan op veel manieren

Wie heeft er oude VHZ’s?

De redactie van Van Horen Zeggen is 
bezig het archief te completeren. Er 
is nog een aantal afl everingen uit de 
periode 1960 - 1990 niet aanwezig. 
Een overzicht daarvan staat op de 
website van Siméa vermeld.
Misschien is er een 
lid van Siméa of is er 
een organisatie die nog 
beschikt over deze exem-
plaren. De redactie zou 
zeer zijn ingenomen als 
zij contact zouden willen 
opnemen met de redactie 
van Van Horen Zeggen: 
vanhorenzeggen@audcom.nl of met 
de eindredactie op 06-52308218.
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Schuimbekken 
Was ik een paard, ik zou steigeren. Van pure 
verontwaardiging. 

Kom even mee. Dan voer ik u naar de bron van 
ergernis.
U kent het Nederland van het kluwen aan 
wetten en regels, bedoeld om iedere burger 
het zijne te geven. Wij -met gepaste trots hier 
bij zoveel verworven goeds- streven luidruchtig 
naar gelijkheid voor iedereen. Ingekapseld in 
een gelijkheidsbeginsel.

Over het streven tot erkenning van de gebarentaal 
is veel gesproken. Ik geef toe dat ik niet verder 
kom dan te veronderstellen dat het heikele 
onderwerp ergens geparkeerd staat. Dat 
pleisters op de wonden - onder meer gebaren 
bij programma’s van de publieke omroepen - 
vooralsnog genoegdoening als resultaat hebben. 

Maar dan dit. Stelt u zich het volgende voor. 
Een jongere, in de bloei van ontwikkeling,  
cognitief redelijk begaafd. Deze jongere 
komt tot inhoudsvolle gesprekken, kan 
gedachten feilloos weergeven, weet zich in 
te leven in die van anderen, neemt kennis 
op, vindt oplossingen bij problemen, toont 
creativiteit. Echter, deze jongere kan niet 
lezen. Kán níet lézen. Lettertekens, woorden, 
zinnen komen binnen maar vormen niet de 
betekenisdragende gehelen die zo nodig is bij 
kennisverwerven. 

Niettemin, de inhoud van het 
onderwijsprogramma komt meer dan 
grotendeels over. In gebaren wel te verstaan. 
Alles -ik overdrijf ongewild maar waarschijnlijk 
licht- kan deze jongere aan. Maar het lezen wil 
niet lukken. Gevolg, hoe moet dat ooit door 
een examen komen?  

Kunnen wij en mogen wij, zo was de 
gedachtegang, dan uiteindelijk deze leerling tot 
een diploma brengen? Ja, zo is het vermoeden, 
áls dat in gebarentaal kan. Mógen wij dat 
dan? Neen, zo beslist Onderwijs, en verwijst 
vervolgens naar regels die deze dove ééntaligen 
gelijkstellen met mensen uit andere verre 
thuislanden. 

Door ons gekozen regerings- of Kamer ver-
tegenwoordigers, die zo prat gaan op de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling, presteren het 
om jongere(n) toekomstperspectief te onthouden. 
Ik zie zo’n jongere -alle kwaliteiten ten spijt- 
wegglijden naar een ondermaatse levensinvulling. 
Omdat? Deze persoon kan niet lezen. 

Wat zou ik wensen dat ouders opstaan. Dat zij 
een enorme massa aan paardenkracht op de 
been brengen, en de kar trekken om dat logge 
overheidsapparaat uit de verwarring te trekken. 
Je zou ervan briesen.

WILLEM GEURTS

COLUMN
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Dat is de titel van het laatste 
boek van Colette de Bruin. Zij 
is bekend als auteur van ‘Geef 
me de 5’. Dit is een praktische 
methode voor de begeleiding van 
mensen met een autisme spec-
trum stoornis. Colette is gedrags-
deskundige autisme en werkzaam 
als trainer Geef me de 5. Ze is 
zowel professional als ervarings-
deskundige.

Het nieuwe boek gaat over 
Evelien. Zij woont op een instel-
ling voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Ze schrijft 
over haar dagelijkse wel en wee 
en hoe ze daarin tegen groepslei-
ding aan loopt die haar vraag om 
duidelijkheid vaak niet begrijpen. 
In dit boek is Colette tolk tus-
sen Evelien en haar omgeving. 
Evelien en Colette hebben samen 
gewerkt om Evelien’s doel te 
bereiken: dat begeleiders snappen 
wat de ziekte van onduidelijk-
heid (autisme) is en hoe ze ermee 
om moeten gaan. 
Evelien Bleeker & Colette de 
Bruin: De ziekte van onduide-
lijkheid,
ISBN/EAN: 978 90 75129 79 3
Te bestellen op de website 
www.geefmede5.com

‘Oorlog in het hoofd’

Veertien jaar geleden kreeg 
Belg en radioman Michel Follet 
tinnitus en hyperacusis aan zijn 
rechteroor. In het bij uitgeve-
rij Vrijdag verschenen boek 
‘Oorlog in het hoofd’ maakt 
Follet duidelijk hoe zijn leven 
ingrijpend veranderde door zijn 
gehoorproblemen. Hij moest 
noodgedwongen zijn dagritme, vrije tijd en beroeps-
bezigheden aanpassen. 
Maar het boek gaat over meer dan tinitus en hyper-
acusis. Het gaat over horen en omgaan met je oren. 
Een boek dat ook goedhorende mensen kan inspireren 
en een verhelderende kijk geeft op waar horen eindigt 
en luisteren begint. 
M. Follet, Oorlog in het hoofd.
Verder Met Een Gehavend Gehoor
Uitgeverij Vrijdag
ISBN 978 94 6001 0125

De ziekte van 

onduidelijkheid 

Kwart van hoortoestelgebruikers

is niet tevreden

Hoe tevreden zijn slecht-
horenden eigenlijk over 
hun hoortoestel? Op 
Hoorwijzer.nl kunnen 
slechthorenden hun 
ervaringen met hoor-
toestellen invullen via een speciale digitale vragen-
lijst. De NVVS analyseerde 321 ervaringen. Hieruit 
blijkt onder meer dat hoortoestelgebruikers positief 
zijn over het uiterlijk en het gebruiksgemak. Op de 
geluidskwaliteit van hoortoestellen hebben zij echter 
nogal wat aan te merken.
Bron: Hoorwijzer.nl

T512_VHZ_03.indd   21T512_VHZ_03.indd   21 8-6-09   12:208-6-09   12:20



Poster-presentatieprijs

Siméacongres 2009

En de prijs gaat naar...

Dit jaar werd tijdens het 
Siméacongres extra aandacht 
gevraagd voor de poster-presenta-
ties. Binnen cluster 2 wordt gewerkt 
aan vele projecten. Of het nu gaat 
om een product, programma of 
onderzoek; er is op grote en op 
kleine schaal heel wat in ontwikke-
ling. Een poster-presentatie is een 
mooie manier om zo’n project aan 
veel collega’s te laten zien. 

Dit jaar is er een prijs uitgereikt. Een deskundige jury én het publiek mochten de poster-
presentaties beoordelen op vorm, presentatie, toepasbaarheid en innovatie. Zowel de jury als 
het publiek waren unaniem. De poster over de ‘training pragmatische vaardigheden bij ASS-
kinderen’ zag er niet alleen prachtig uit, maar werd geroemd om de toepasbaarheid binnen 
cluster  2 en de mate van innovatie.

De makers van zowel poster als training zijn Marijke van Riel, Alexandra Tersteeg en Evelyn van 
der Zee van de Bertha Muller School in Utrecht: “Qua taalontwikkeling vallen ASS-kinderen 
vaak uit op de pragmatische aspecten van taal. Ze vallen op door vreemd en kwalitatief afwij-

kend taalbegrip en taalgebruik, 
waardoor er veel problemen in 
de sociale interactie ontstaan. Het 
bleek dat kinderen met ASS het 
geleerde tijdens de behandelingen 
in een één op één situatie niet 
zonder hulp toe konden passen 
in andere situaties. Daarom is een 
aantal jaren geleden op de Bertha 
Muller School besloten een eigen 
programma te ontwikkelen voor 
ASS leerlingen vanaf groep 4. 
Logopedisten kunnen hiermee 
gericht werken aan het verbeteren 
van de conversatievaardigheden van 

deze leerlingen. De vaardigheden die geoefend worden zijn in dienst van het beurt wisselen, het 
beurt hebben en de luisteraar zijn. De kinderen gaan de vaardigheden eerst alleen, dan in groep-
jes en uiteindelijk ook in de klas oefenen. Het programma is nog volop in ontwikkeling.”

Meike Bruggeman en Nienke Daum (Siméa congrescommissie) zijn bij de Bertha Muller 
School langs geweest om de winnaars te feliciteren. Dit ging gepaard met een lekkere slagroom-
taart en een gevulde envelop.

MEIKE BRUGGEMAN

Van Horen Zeggen is een uitgave van de 

Vereniging Siméa, belangenbehartiger namens 

personen en de Vereniging 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, John van 

Daal, Willem Geurts, Harry Knoors, Peter van Veen, 

Bernadette Vermeij

 

•  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

•  Vereniging Siméa
- Dhr. R.A. Boerman, voorzitter

- Dhr. F.P.M. Saan

- Dhr. R. van Dijk

- Mw. B. Gerritsen

- Mw. A. de Jonge

- Mw. S.A. van Vliet-Voordouw.

giro 3554500 t.n.v. penningmeester Siméa te 

Utrecht

www.simea.nl

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

- Dhr. J. Taalman, penningmeester

- Mw. J. Schapink, secretaris

- Mw. J.F.M. Dorjee-Albersen, bestuurslid

- Mw. S. Zwakkenberg, bestuurslid

www.fenac.nl

•  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 18 februari, 8 april, 11 juni,

26 augustus, 7 oktober, 2 december.

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.

ORGANISATIENIEUWS
COLOFON

VHZ JUNI 200922

T512_VHZ_03.indd   22T512_VHZ_03.indd   22 8-6-09   12:208-6-09   12:20



Hoor beter, 
    voel je goed!

Bewezen FM-technologie voor
betere prestaties op school.
 iSense is speciaal ontworpen voor kinderen die moeite hebben om goed te horen in 
rumoer. Bijvoorbeeld kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (AVP), ADHD of 
eenzijdig gehoorverlies. iSense maakt de stem van de leerkracht duidelijk hoorbaar 
en dat is een belangrijke voorwaarde voor goede schoolprestaties.

 www.isense.phonak.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 slechthorende leerling in het reguliere onderwijs g  2,00
2007, 15e druk, 24 pagina’s

Het Audiologisch Centrum g  2,00
2008, 5e herziene druk, 24 pagina’s

Horen met één oor g  2,00
2008, 12e druk, 20 pagina’s

Kinderen met hoortoestellen g  2,00
2007, 7e herziene druk

Een kind met spraak- en taalproblemen g  2,00
2006, 4e druk, 32 pagina’s

Kinderen met een tijdelijk verminderd gehoor g  2,00
2008, 6e druk 28 pagina’s

Leidraad voor hoortoestelgebruikers g  2,00
2008, 19e druk, 36 pagina’s

Ouderen en slechthorendheid g  2,00
2007, 7e druk, 28 pagina’s

Slechthorende peuters g  2,00
2008, 5e druk, 28 pagina’s

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

Tinnitus (oorsuizen) g  2,00
2007, 3e druk, 25 pagina’s

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

Plots- en laatdoof g  2,00
2007, 2e herziene druk, 20 pagina's

Slechthorendheid en werk g  2,00
2007, 1e druk, 28 pagina’s

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

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

DVD Sorry, wat zeg je?  g 12,50
2007

Audiogram A3 g  1,50
2007

Audiogram A4 g  0,50
2007

Hoorwaaier Gebruik van het hoortoestel g  1,95
2009

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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