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Ten geleide 
Als alles goed is verlopen, hebt u de eerste aflevering van de 
drieëndertigste jaargang van dit tijdschrift reeds eind febru
ar i /begin maart in uw bezit. Normaal ligt de uitgave rond 
eind maart. 

Oneerbiedige tongen spraken bij de samenstelling van dit 
nummer van 'een overloop uit 1 9 9 1 ' . Dit is voor een deel 
waar. 
Het jaar 1991 stelde ons op budgettaire gronden 1 12 pagi
na's ter beschikking. Het werden er al 11 8, maar meer ruimte 
gaf jaargang 32 ons niet. 
Teneinde de toch al gevoelig liggende actualiteitswaarde van 
onze periodiek niet onnodig veel te laten afnemen, hebben 
we besloten het eerste nummer in 1992 iets vroeger te laten 
verschijnen. Niemand zal daar bezwaar tegen hebben, dunkt 
mij. 

Ik wens u namens de gehele redactie weer veel leesplezier. 

B.G.Hofman 



Een kind met schisis 
wat te doen - wat niet te doen 

30 jaar geïntegreerde behandeling en begeleiding van schisispatiënten 

J. Weil 

Een samenvatting van de voordracht, die op 
28 februari 1991 werd gegeven in 
'De Blye Wereldt' te Lunteren. 

De begeleiding na de geboorte van een kind 
met schisis 

Voor ouders betekent de geboorte van een kind 
met een lip-, kaak-verhemeltespleet een schok
kende, vaak een dramatische ervaring. Bij som
migen stort het leven ineen. De geboorte van 
een niet gaaf kind projecteert zich als een be
schadiging van het eigen ik. De eigenwaarde 
wordt aangetast. Veelvuldig indentificeren de ou
ders zich met het kind. Al spoedig na de ge
boorte wedijveren gevoelens van falen, on
macht, vernedering, schuld, schaamte tegenover 
familie, vrienden, buren, collega's om voorrang. 
Meestal is het schuldgevoel het hardnekkigste. 
Depressie van moeder of vader is geen uitzon
dering. De vader toont zich meestal gedistan-
cieerder dan de moeder. Hij uit zich in meer ge
controleerde rationaliteit. Maar soms ook stelt de 
vader zich agressief op. In enkele gevallen 
wordt de doodvan het kind gewenst. 
Vaak is er angst voor de toekomst, een toekomst 
die onzeker is. Vooral in een wat latere fase ko
men de zorgen om de hoek kijken; zorgen om 
het functioneren van het kind, maar vooral om 
het uiterlijk. Angsten van de ouders komen naar 
voren, bijvoorbeeld angst voor vallen, hetgeen 
zich kan uiten in overbescherming. 
Het al genoemde schuldgevoel is in een zeer 
groot deel van de gevallen peilbaar. Vragen als 
'waarom heeft het ons getroffen' en 'wat nebben 
we fout gedaan' wijzen in de richting van 
schuldervaring. Soms is er een nauwelijks uitge
sproken conflict over de schuldvraag. Wanneer 
in gesprek met de ouders een van beiden spon
taan en met nadruk vertelt, dat spleten in zijn of 
haar familie niet voorkomen, moet de hulpverle
ner attent zijn. 

Het is van het grootste belang dat beide ouders 
zo spoedig mogelijk na de geboorte een ge
sprek hebben met een terzake deskundige hulp 

2 verlener. Ervaring leert dat dit voor de gehele 

verdere ontwikkeling van het kind van wezenlij
ke betekenis is. 
Nog altijd komt het voor dat een pasgeborene 
met een ernstig ogend defect niet direct aan de 
moeder wordt getoond; ja soms dagen wordt 
weggehouden. Vermeldingen als 'uw kind heeft 
een schrammetje in het gezicht' worden dan als 
motief gebruikt. Maar ook dramatiek uit onkunde 
komt voor. Enige tijd geleden vertelde een ver
loskundige aan een moeder, juist bevallen van 
een. schisiskind: 'Uw kind zal later alleen wat 
kunnen stamelen'. Twee hulpverleners, de eerste 
verhullend, de tweede bijna sensatiebelust, bei
den ondeskundig en in psychologisch opzicht fa
lend. Soms zijn de hulpverleners bij de partus, 
na constatering van een schisis, zelf onzeker; in 
enkele gevallen tonen ze zich geschrokken. 
Woorden als 'ze zijn tegenwoordig zo knap, 
het komt vast allemaal wel weer goed', zijn op
merkingen die directe familieleden in veel geval
len bij het kraambezoek slaken. Zoals opge
merkt: het is van het grootste belang dat de 
ouders zo spoedig mogelijk na de geboorte 
werkelijk deskundige voorlichting krijgen. 
Goede eerste hulp betekent: 

- openheid en oprechtheid tegenover beide ou
ders. 

- zorgen voor echte deskundigheid binnen en
kele dagen. 

- geen uitspraken doen louter om te troosten. In
dien het gezegde in strijd is met de werkelijk
heid zal die werkelijkheid later veel harder 
aankomen dan nu en zullen de ouders latere 
voorlichting met wantrouwen aanhoren. 

Ouders willen eerlijke en deskundige voorlich
ting. Een eenvoudige uiteenzetting, liefst met te
keningen over de embryonale ontwikkeling tot 
en met het tot stand komen van lip-, kaakspleet 
of de verhemeltespleet, is onmisbaar. Immers 
daarmee kunnen de vele indianenverhalen over 
het ontstaan van de spleten worden ontzenuwd. 
Er zijn tientallen, misschien wel honderd verkla
ringen waarmee ouders rondlopen. Meestal zijn 
zij aangereikt door familieleden, vrienden, enz. 
Sommige zijn ronduit absurd. Absurd of niet, vrij
wel al deze verklaringen induceren het schuldge
voel van de moeder, soms van beide ouders. 
Niet alleen de eenvoudigen van geest zijn vat-



baar voor deze, door de omgeving aangedra
gen causaliteiten. 

Soms willen de ouders hun kind isoleren. Zij zijn 
bang dat buitenstaanders hun kind met de afwij
king zien. Een moeder: 'Mijn schoonmoeder 
zei dat ik met sporten had moeten stoppen. Ze 
zei: zo kan je het kind niet laten zien. Waar kan 
ik haar nu verstoppen?' Een andere moeder met 
academische opleiding: 'Toen ik zwanger was 
ben ik ontzettend geschrokken van een herders
hond'. De verklaring van een moeder, die bij het 
eerste gesprek vertelde: 'Toen ik vier maanden 
zwanger was, waren we op een feestje van de 
zaak van mijn man. Ik heb toen vijf glazen wijn 
gedronken. En nu heeft mijn kind een hazelip. Ik 
schaam me zo', doet rationeler aan, maar is 
even ongebaseerd belastend voor het schuldge
voel als beide andere. Al deze zelfbeschuldi-
gingen kunnen met een heldere uiteenzetting 
over het tot stand komen van de spleten worden 
weggenomen. 

In het eerste gesprek met de ouders dienen al 
deze beladen pseudo-oorzaken te worden ontra
feld door duidelijk aan te geven hoe en in welk 
embryonaal stadium de uitsteeksels niet zijn ge
fuseerd, waardoor de spleet is ontstaan. In dat 
eerste gesprek moet ook duidelijkheid worden 
verschaft over de mogelijkheden, tevens over de 
grenzen van behandeling; moet worden verteld 
wat in de toekomst van hulpverleners en van ou
ders moet worden verwacht en waaraan aan
dacht gegeven zal moeten worden. Reeds tij
dens dat eerste gesprek moeten de ouders erop 
worden gewezen, dat zij hun kind, indien bij 
paediatrisch onderzoek geen interne afwijkingen 
zijn aangetoond, moeten opvoeden en tege-
moettreden als een gezond individu. Geen over-
bescherming dus. Kinderen kunnen in psychoso
ciaal opzicht vastlopen als gevolg van een 
overzorg, een overbescherming. W i j noemen 
dat 'positieve verwaarlozing'. 

Gedurende de gehele behandeling van het 
schisiskind en dat is meestal vanaf de geboorte 
tot circa 1 8 jaar, dienen de ouders, later in toe
nemende mate de patiënt zelf, volledig op de 
hoogte te blijven van de betekenis en net doel 
van de adviezen van hulpverleners. Deze attitu
de is van groot belang voor gemotiveerde me
dewerking aan de integrale behandeling en 
daarmee voor het bereiken van een optimaal re
sultaat. 

Integrale behandeling 

Schisis is de verschijningsvorm van een uiterst 
gecompliceerde ontwikkelingsstoornis. De schisis-
patiënt mag daarom niet alleen het object zijn 

van de zorgen van de chirurg of van de ortho
dontist, van de k.n.o.-arts, de logopedist, de 
tandarts, de kaakchirurg, of van wie dan ook. 
De schisispatiënt is gebaat bij een geïntegreerde 
behandeling en begeleiding door alle genoem
de en nog enkele andere disciplines vanaf zijn 
of haar eerste levenskreet. Onder geïntegreerd 
wordt verstaan de volledig gezamenlijke hulpver
lening door alle specialisten op basis van een 
gezamenlijk opgesteld behandelingsplan. Die 
werkwijze is essentieel voor een optimaal resul
taat. 
Wat is daarvoor vereist? 

1. Speciale deskundigheid op het schisisgebied 
van elke specialist. 

2. Motivatie en toewijding, wat o.m. tot uiting 
komt in relatief ruime spendering van tijd aan 
elke patiënt en in belangstelling voor niet al
leen de specifieke somatische problemen, 
maar ook voor de psycho-sociale implicaties 
van de schisis. 

3. Bekendheid van elke specialist met het rand
gebied van alle andere betrokken disciplines. 

4. Het door alle specialisten gezamenlijk hou
den van een schisisspreekuur. 

Onderzoek, onderlinge bespreking, opstellen 
van conclusies en adviezen met de ouders en la
ter ook met de patiënt zelf, is voorwaarde voor 
een optimale zorgverlening. Te veel en te vaak 
wordt de patiënt onderzoent door allerlei specia
listen afzonderlijk. Hoe goed het dan later vol
gende onderlinge contact van de specialisten 
ook is -en vaak is dat niet zo goed - het schiet 
te kort. De patiënt zelf moet aanwezig zijn om 
de specialisten in staat te stellen de eigen bevin
dingen in hef overleg aan te vullen, te corrige
ren. 
Integraal onderzoek en overleg betekent ook, 
dat de ouders en de patiënt één gezamenlijke 
mening en één advies krijgen, één advies waar
in alle aspecten van de schisisbehandeling zijn 
samengevat. Dat geeft de duidelijkheid die voor 
iedere ouder en voor iedere patiënt van grote 
betekenis is. 

Deze werkwijze wordt door het team van het 
Schisiscentrum Rotterdam gevolgd. De benade
ring vergt veel van de deelnemende specialis
ten. Vanaf het eerste contact -dit is meestal di
rect na de geboorte- wordt in het Schisiscentrum 
Rotterdam alle voorlichting gegeven door de 
coördinator. De ouders hebben daarmee een 
vast contactpunt, waar zij steeds vragen kunnen 
stellen en overleg kunnen plegen. De coördina
tor is tevens degene die direct na elk onderzoek 
door het volledige team van het Schisiscentrum, 
de ouders een samenvatting van de bevindingen 
verstrekt, uitmondend in een integraal behande
lingsadvies. 3 



De schisispatiënt dient te worden beschouwd als 
een gezond individu. Uitzondering is het kind 
met een syndroom, bij wie ernstige afwijkingen 
van interne aard bestaan. Hiermee wordt niet 
de ernst van de gespleten lip en het gespleten 
verhemelte ontkent: allerminst! De betekenis van 
schisis voor de patiënt en zijn directe omgeving 
wordt vaak onderschat. De implicaties van deze 
congenitale afwijking gaan veel dieper dan in 
het algemeen wordt ingezien. Desondanks kan 
de schisispatiënt zich in het algemeen fysisch en 
psychisch op gelijke of vrijwel gelijke wijze ont
wikkelen als zijn niet met een spleet behepte 
leeftijdsgenoot. Het lijkt daarom minder gewenst 
om, zoals in sommige schisisteams gebeurt, een 

sycholoog of maatschappelijk werker op voor
and in te schakelen. Het bijvoorbeeld door een 

maatschappelijk werker als eerste contact laten 
leggen met een gezin, waarin een schisiskind is 
geboren en dat gezin vervolgens door die maat
schappelijk werker laten begeleiden, kan stigma
tiserend werken. Dit houdt wel in dat het schisis-
team geïntegreerd moet werken zoals hiervoor 
werd aangegeven. Tenminste één van de spe 
cialisten moet de taak van voorlichter vervullen. 
Hi j /z i j moet een steeds bereikbare vraagbaak 
zijn. 

Het vóórkomen van schisis 

Van elke ongeveer 7 0 0 levend-geborenen heeft 
één een schisis. Dat kan zijn een lipspleet, de 
zgn. cheiloschisis, of een lip-, kaakspleet, de 
cheilo-gnathoschisis, een lip-, kaak-verhemelte-
spleet, de cheilo-, gnatho-, palatoschisis of bij
voorbeeld een spleet in het verhemelte, een pa
latoschisis. Al deze afwijkingen kunnen het totale 
lichaamsdeel of een deel ervan betreffen, bijv. 
dus een volledig gespleten lip tot in de neus of 
een gedeeltelijke lipspleet. Ook kan elk van de 
afwijkingen aan een of aan beide zijden voor
komen en dan in de meest uiteenlopende varia
ties. 

De unilaterale cheilo-, gnatho-, palatoschisis 
komt aan de linkerzijde anderhalf maal meer 
voor dan rechts. Diezelfde vorm van schisis tref
fen wij voor 65% aan bij jongens, voor 35% bij 
meisjes. De geïsoleerde palatoschisis daarente 
gen komt bij meisjes veel meer voor en wel voor 
70%. 
Zo ook is interessant, dat het vóórkomen van 
schisis in de Japanse bevolking 5 x hoger is dan 
in de Kaukasisch Amerikaanse. Vele nog onver
klaarde verschijnselen. 

Schisis is van multifactoriële oorsprong. Naast 
zuiver genetische oorzaken spelen exogene fac-

4 toren een rol. Medicamenten als cortison, thal

idomide, bepaalde antihistaminica, sommige 
hormoonpreparaten, stralenbelasting, nicotine, 
alcohol, stress, staan op het verdachtenlijstje. 
Van de lip-, kaak-verhemeltespleten is naar schat
ting circa 40% genetisch bepaald, van de ver-
hemeltespleten is dat percentage 20%. 

Prenatale ultrasone screening, de zgn. echo, 
was tot voor kort in de practijk geen bruikbaar 
hulpmiddel bij de prenatale diagnostiek. De 
laatste jaren zijn de mogelijkheden toegenomen. 
De vraag blijft welke de consequenties zijn van 
deze relatief laat vast te stellen diagnose. 
Schisis kan voorkomen in samenhang met talloze 
andere afwijkingen. Het zou in het kader van dit 
artikel veel te ver voeren daarop in te gaan. 
Daarom zij slechts vermeld, dat op dit moment 
meer dan 3 0 0 syndromen bekend zijn, waar
van schisis deel uitmaakt. 

Embryologie 

Voor begrip van het ontstaan van een schisis is 
inzicht in de embryonale ontwikkeling onont
beerlijk. 
De ontwikkeling van het hoofd begint ongeveer 
14 dagen post conceptionem wanneer ae pre-
chordale plaat wordt gevormd. Bij een embryo 
van 26 dagen, als de zgn. primitieve ontwikke
ling van het hoofd voltooid is, wordt het stomo-
deum, dat de aanleg van neus- en mondholte re
presenteert, omgeven door de welving van de 
voorhersenen, de rechter en linker eerste kieuw-
boog en de harfwelving. De oppervlakkige de
len van het aangezicht ontstaan in de vijfde 
week van de ontwikkeling. Uit de eerste kieuw-
boog groeien de processus maxillares en mandi-
bularis uit. Aan de voor-onderzijde van de her-
senwelving vormt zich de processus naso 
frontalis, verdeeld in drie componenten: een 
enkelvoudige processus nasalis medialis en bei
derzijds een processus nasalis lateralis. Door 
vergroeiing van deze drie aangezichtsuitsteek
sels met elkaar worden de uitwendige neus en 
het bovenkaakgebied gevormd. 
Na een periode van ongeveer twee weken, 
waarin een sterke groei van het gelaat optreedt, 
begint de ontwikkeling van de diepe delen. 
In aansluiting aan de processus nasalis medialis 
groeit dan mediaan in het dak van het stomo-
deum een septum naar beneden, dat het groot
ste, achterste deel van het neustussenschot repre
senteert. Uit de binnenkant van de processus 
maxillares ontstaan de processus palatini. Deze 
uitsteeksels verenigen zich in de mediaanlijn bo
ven de tong met elkaar en krijgen daar contact 
met de onderrand van het neustussenschot. O p 
deze wijze wordt het stomodeum in een defini
tieve mondholte en neusholte verdeeld, een pro-



Fig. 1. Het stomodeum van een menselijk embryo 
van 52 dagen. 
NS = nasale septum. PS = processus palatinus. 
(Uit O'Rahilly - 1975, A Colour Atlas of Embryolo
gy, W.B. Saunders. 

ces dat op de foetale leeftijd van 11-12 weken 
geheel voltooid dient te zijn. 

In de laar-embryonale en vroeg-foetale fase zijn 
aanzienlijke veranderingen verantwoordelijk 
voor de sluiting van het palatum. Zo is er een 
verviervoudiging van het maxillaire complex in 
sagittale richting en een verdubbeling in vertica
le richting. Daarentegen neemt de transversale 
dimensie vrijwel niet toe. Het is duidelijk dat 
deze relatieve veranderingen de sluiting van het 
secundaire palatum ten goede komen. Dat doet 
ook de oprichting van het hoofd, dat tot de acht
ste week op de thorax boven de hartwelving rust 
en niet in de laatste plaats de sterke groei van 
de mandibula naar voren. Ook de tong, die tot 
dan in een hoge, achterwaartse positie tussen 
de beide processus palatini heeft gelegen, 
wordt in een voorwaartse positie gelokaliseerd. 
Omstreekt de 50e dag neemt de lengte van de 
mandibula in enkele dagen met 100% toe, een
zelfde toename wordt omstreeks de negende 
week waargenomen. W e zien dan zelfs een 
progene relatie optreden, in enkele weken ver
andert de prominentie van de maxilla in een ne
gatieve hoek van circa 3°. In de twaalfde week 
is er weer een positieve relatie met een hoek 
van 8°. 
Al deze veranderingen dragen bij tot het oprich
ten en elkaar naderen van de beide processus 
palatini. 

Wanneer de uitsteeksels elkaar zijn genaderd 

Fig. 2. Gevorderde fase van palatinale fusie bij 
een 57 dagen oud menselijk embryo. 
NS = nasala septum. PS = processus palatinus. T = 
tong. 
(Uit O'Rahilly - 1975, A Colour Atlas of Embryolo
gie, W.B. Saunders.) 

begint op een bepaald moment een fusieproces. 
Aan beide zijden van het epitheel is een ver
dichting van mesenchym waarneembaar. Het 
epitheel wordt vervolgens doorbroken. Het de
genereert en verdwijnt vervolgens door fagocy-
tose. Dit proces zet zich voort tot een complete 
fusie tot stand is gekomen. O p deze wijze ont
staat de verbinding van de beide processus pa
latini en het nasale septum. O p sommige plaat
sen verdwijnen de epitheelplaten niet. Zo 
ontstaat de ductus naso-lacrimalis uit de epitheel
platen van de processus nasalis lateralis en de 
processus maxillaris. De meatus nasi inferior ont
staat op overeenkomstige wijze. Er zijn ook an
dere processen die tot vereniging leiden, bij
voorbeeld bij de vorming van de onderkaak en 
bij de tot standkoming van het filtrum. In het laat
ste geval vinden we na de zgn. merging van de 
processus nasalis medialis al of niet een groeve 
in het filtrum. 

Opgemerkt moet worden, dat beide vergroei
ingsprocessen op een bepaald moment in de 
ontwikkeling moeten plaats vinden. Geschieden 
ze niet op dat specifieke moment dan zal ook 
later geen vereniging meer tot stand komen. 

Aangezichts- en verhemeltedefecten ontstaan 
wanneer de vergroeiing van twee of meer van 
de uitsteeksels uitblijft of onvolledig is (totale en 
partiële schisis). Uit het voorgaande zal duidelijk 
zijn, dat een aantal storingen in de ontwikkeling 
afzonderlijk dan wel in samenhang met elkaar 
oorzaak kunnen zijn van het uitblijven van deze 
vergroeiing. De spleten kunnen overal op de 
grenzen van de uitsteeksels ontstaan, zowel late
raal als mediaal. 

De moleculaire achtergrond van de groeiproces
sen van kaak en verhemelte en de aard van de 



defecten die tot schisis leiden, zijn niet bekend. 
Wel staat vast dat een aantal eiwitten met speci
fieke samenstelling bij de processen die we be
spraken, van wezenlijke betekenis is. 

Wanneer men veel embryo's en foetussen in de 
verschillende stadia van de ontwikkeling bekijkt, 
blijkt steeds weer dat vanaf het moment waarop 
de fusie niet is tot stand gekomen, de niet gefu
seerde delen in groei en ontwikkeling achterblij
ven. Hierdoor ontstaat tijdens de verdere ontwik
keling een verbreding van het defect en treden 
begeleidende afwijkingen, zoals deviaties, op. 
De groeiremmingen zijn dus secundair. Het zijn 
deze secundaire groeiremmingen die in hoge 
mate bepalend zijn voor de anatomische defor
maties en de functionele deficiënties, waarmee 
de patiënt en de ouders post-partum worden ge
confronteerd. Onder deze functionele deficiën
ties dienen ook de uiteenlopende spraakafwijkin-
gen te worden begrepen. Sterk vereenvoudigd 
gezegd: aangezichts- en verhemeltedefecten zijn 
secundaire groeiafwijkingen. Zij dienen als zo
danig te worden beschouwd en te worden be
handeld. 

De in 1984 overleden Amsterdamse anatoom 
Van Limborgh schrijft, zijn onderzoek samenvat
tend: 'In de eerste plaats wil ik nog eens bena
drukken, dat de essentiële problemen, die wij bij 
schisispatiënten, onverschillig hun leeftijd, tegen
komen, groeiproblemen zijn.' 

Wat te doen - wat te laten? 

Wat nu te doen wanneer advies en hulp wordt 
ingeroepen voor een pasgeborene met schisis? 

Experimenteel onderzoek van vele onderzoekers, 
waaronder Bardach, Herfert, Huffman, 
Kremenak, Lynch, Olin, Peil en Searls leidt tot 
de conclusie, dat het op jonge leeftijd vrij prepa
reren van muco-periost van net palatum darrum 
een significante vermindering van de groei van 
het maxillaire complex tot gevolg heeft. Het is 
een duidelijke waarschuwing tegen het vroegtij
dig en uitgebreid opereren van het gespleten 
verhemelte. 
Zo'n vroege en uitgebreide operatie van het ver
hemelte impliceert tevens de vorming van litte
kenweefsel. En dit is de tweede oorzaak van 
groeibelemmering van het maxillaire complex. 
De Zweedse chirurg Jonsson heeft de beschadi
ging van muco-periost en de vorming van litte
kenweefsel aangewezen als de hoofdoorzaken 
van de op latere leeftijd optredende misvormin
gen bij schisispatiënten. 

Niet alleen de vroege chirurgische sluiting van 
6 de verhemeltespleet moet worden afgewezen, 

ook de vroege lipsluiting is oorzaak van een ver
hoogde druk op het maxillaire complex en daar
mee van een belemmering van de voorwaartse 
groei van de bovenkaak. Een en ander is enkele 
jaren geleden in experimenteel onderzoek door 
Bardach bevestigd. 

Opmerkelijk is de gunstige uitgroei van de sche
dels van schisispatiënten, bij wie geen chirurgi
sche sluiting heeft plaats gevonden. Deze men
sen, vooraf te vinden in Midden-Amerika en in 
het verre oosten, vertonen niet de terugligging 
van het middendeel van het gezicht, zoals bijna 
kenmerkend is voor de West-Europese schisispa-
tiënt, die met zoveel chirurgische hulp is omge
ven. Publikaties van Atherton, Van Limborgh, 
Ortiz-Monesterio en recent van Mars bevesti
gen deze bevinding. 

Elk van de hiervoor beschreven waarnemingen 
leidt tot een uiterst terughoudende opstelling te
genover het vroeg opereren van de schisispa-
tiënt. Tezamen voeren zij tot de conclusie, dat 
een vroege chirurgische sluiting van de spleten 
voor de patiënt schadelijk is. Niettemin worden 
schisispatiënten op een aantal plaatsen, ook in 
Nederland, nog altijd vroeg geopereerd. 
De Zwitserse chirurg Perko merkte hierover op: 
'Over 15 jaar zal men ervaren hoeveel schade 
men heeft aangericht'. Inderdaad kan de waar
de van een behandelingsmethode pas worden 
beoordeeld als de zuigeling volwassen is ge
worden. 

Schisisbehandeling is vooral de bestrijding van 
groeiproblemen en deze problemen manifeste
ren zich pas lange tijd na de chirurgische cor
recties. Daarom is long-term onderzoek belang
rijk en is het af te raden om de paar jaar de 
chirurgische techniek te veranderen. Immers dan 
krijgt men geen inzicht in de resultaten èn in de 
nadelige gevolgen van de ingrepen op langere 
termijn. 

Bij de pasgeborene met een dubbelzijdige lip-, 
kaak-verhemeltespleet staat het neustussenscnot 
met de tussenkaak vaak sterk naar voren. In 
1686 introduceerde Hofmann een hoofdkap 
met een elastische band, die de tussenkaak naar 
achteren trok. Deze behandelingsmethode wordt 
in gemodificeerde vorm tegenwoordig door een 
aantal hulpverleners weer toegepast, hoewel 
ernstige misvormingen op de latere leeftijd het 
gevolg zijn. De groeiremming die optreedt, is 
oorzaak van de terugligging van het middenge
zicht op latere leeftijd. De befaamde chirurg 
Pfeifer stelde, naar aanleiding van een publica
tie waarin het terugbrengen van de tussenkaak 
werd aanbevolen: 'De bovenkaak wordt in een 



vroeg stadium teruggebracht, waarna de pa
tiënt, als hij 1 8 jaar oud is, een ingrijpende ope
ratie moet ondergaan om diezelfde bovenkaak 
weer naar voren te brengen'. 

Na het laatstgehouden internationale Schisiscon-
gres schreef Pfeifer: 'Ik heb er nauwelijks iets 
van werkelijke betekenis gehoord. Alle zoge
naamde nieuwe methoden zijn vroeger al eens 
beschreven. De resultaten waren vaak uiterst 
twijfelachtig'. 
Er is inderdaad alle reden om de vloed van pu
blicaties en voordrachten, waarin wordt ver
haald over nieuwe behandelingsmethoden, met 
reserve te lezen dan wel aan te horen. Te vaak 
blijken nieuw gebrachte operatietechnieken ge
durende de ontwikkeling van de jonge patiënt 
heel wat minder gunstig dan in eerste lezing 
werd voorgespiegeld. 

Het zal duidelijk zijn, dat bij de behandeling 
van het kind met schisis terughoudendheid, in 
het bijzonder ten aanzien van de vroegtijdige 
chirurgische hulp, geboden is. Toch kan juist in 
deze levensfase veel worden gedaan. 

Behandelingsfilosofie en -wijze gebaseerd op 
groeipotentie 

Uit verschillende groeistudies blijkt dat de aroei-
potentie van bovenkaak en verhemelte geduren
de de eerste anderhalf jaar groot en in de eerste 
zes maanden zelfs expansief is. Het blijkt moge
lijk om deze groeipotentie te benutten door sti
mulering en geleiding van de groei. 
Daartoe wordt gebruik gemaakt van 'groeistimu-
lators', zoals hierna zal worden toegelicht. Met 
deze behandeling wordt, zo mogelijk, direct na 
de geboorte begonnen. De tnerapie wordt 
beëindigd wanneer het harde verhemelte door 
groei geheel of grotendeels is gesloten. Met de 
tnerapie die in het Schisiscentrum Rotterdam ge
durende ruim 20 jaren wordt toegepast, wordt 
direct na de geboorte getracht de prenatale 
groei- en ontwikkelingsstoornissen te corrigeren, 
c.q. groeideficiënties 'in te halen'. 

De behandeling met 'groeistimulators' 

Bij de pasgeborene wordt, zo mogelijk binnen 
48 uur postnataal, een afdruk van de gespleten 
bovenkaak gemaakt. O p het daarvan verkregen 
model wordt een plaat vervaardigd van kunst
hars. Ter bevordering van de fysiologische oriën
tatie van de tongpunt van de zuigeling worden 
de rugae in het apparaat gemodelleerd. Dit ap
paraat wordt bij het patientje geplaatst, waarbij 
de ouders uitvoerig worden voorgelicht en gead
viseerd over de voeding en het onderhoud van 

Fig. 3a. Groeistimulator, toegepast bij een patientje 
met linkszijdige lip-, kaak- en verhemeltespleten. 

Fig. 3b. Groeistimulator, toegepast bij een patientje 
met dubbelzijdige lip-, kaak- en verhemeltespleten. 

het apparaat. De ouders wordt geadviseerd de 
tot nu toe bij de voeding gebruikte lammeren-
speen te vervangen door een normale speen. 
Immers door de kunstmatige scheiding van neus-
en mondholte kan het kind in de mondholte on
derdruk maken en is het in staat werkelijk te zui
gen. In het algemeen is de nieuwe voedingsmo-
dus binnen enkele dagen geadapteerd. De tong 
zal vanuit de tot nu toe passieve positie in de 
mondbodem, bij het zuigen en slikken een actie 
ve, fysiologische functie vervullen en zodoende 
een bijdrage aan de skelettale groei leveren. 
Controle vindt plaats 24 tot 48 uur na plaatsing 
van het apparaat. Daarbij wordt vooral gelet op 
mogelijk opgetreden decubitus. Het apparaat 
wordt op die plaatsen ingeslepen waar migratie 
wordt gewenst. Van groot belang is de correctie 
van de bestaande deviatie ten opzichte van de 
mediaanlijn, waarbij het septum nasale is betrok
ken. Het kind wordt vervolgens één maal in de 
circa vier weken gezien, waarbij het apparaat, 
waar nodig, verder wordt ingeslepen. De meest
al sterke groei van de bovenkaak vergt een fre- 7 



quente vervanging van de apparatuur. De gehe
le behandeling kan poliklinisch gebeuren. O p 
hoge uitzondering na blijken de ouders hef ap
paraat uitstekend te kunnen hanteren. Vrijwel 
steeds zijn zij verheugd dat het kind het appa
raat goed verdraagt en dat hospitalisatie niet no
dig is. De snelle vorderingen van hun kind, zoals 
het genoemde 'normale' zuigen en de door 
groei optredende verkleining van de defecten, 
blijken een belangrijke stimulans voor hun mede
werking te zijn. Het kind wordt in de eerste le
vensfase regelmatig gezien door een deel van 
het team van het Schisiscentrum Rotterdam, t.w. 
kinderarts, orthodontist, plastisch chirurg en 
k.n.o.-arts. Zodra bij enkelzijdige spleten de bei
de alveolaire delen in zowel anteroposteriore als 
transversale richting goed in contact met elkaar 
zijn gekomen, kan worden overgegaan tot chi
rurgische sluiting van de lip. Dit is in het alge

meen omstreeks de leeftijd van zes maanden, in
dien tijdig, d.w.z. enkele dagen na de geboor
te, met de kaakorthopaediscne behandeling is 
begonnen. Bij dubbelzijdige spleten is de relatie 
van het os intermaxillare met de beide palatinale 
segmenten bepalend voor het moment van de 
operatie. Veelal wordt deze operatie in twee 
keer uitgevoerd. De kaakorthopaedische behan
deling wordt vervolgens vooral gericht op de 
verdere reductie van de verhemeltespleet door 
cranio-mediaanwaartse groei van de processus 
palatini. Tevens wordt een voldoende laterale, 
ventrale en caudale ontwikkeling van het kleine 
palatinale segment nagestreefd. Afhankelijk van 
de grootte van de restspleet in het verhemelte, 
van de gebitrelatie en van de spraakontwikke-
ling wordt het tijdstip van de chirurgische correc
tie van het palatum molle bepaald. Bij deze 
operatie wordt geen periosteum losgeprepa-

Fig. 4. Dertien dagen oud meisje met dubbelzijdige lipspleten en linkszijdige totale kaak- en verhemeltesple-
ten. De interalveolaire afstand bedraagt 2 mm, het verhemeltedefecf is 10 mm breed. 

Fig. 5. Hetzelfde meisje als in fig. 4 na behandeling met groeistimulator. Het harde verhemelte is door groei 
geheel gesloten. Er is geen kruisbeetrelatie. Leeftijd 7 jaar, 1 maand. 



reerd en wordt de anatomie van de muse, leva
tor veli palatini en van de andere palatofarynge-
ale spieren zo goed mogelijk hersteld. Deze 
spieren bepalen het functioneren van het pala
tum molle en zijn daarmee van groot belang 
voor de spraak en voor het functioneren van de 
buis van Eustachius. 
Kinderen met verhemeltespleten hebben vaker 
oorklachten dan kinderen zonder schisis. Slecht
horendheid kan het gevolg zijn van vochtopho
ping in het middenoor. In sommige gevallen kan 
door middenoorbeluchtig, waarbij een buisje in 
het trommelvlies wordt geplaatst, ontsteking van 
het middenoor worden voorkomen en het ge
hoor worden verbeterd. 
Door de behandeling met de 'groeistimulator' is 
de breedte van het palatinale defect door de 
toename van de processus palatini zodanig ver

minderd, dat de spleet in het palatum molle in 
het algemeen omstreeks de leeftijd van circa 1 8 
maanden op deze wijze zonder problemen kan 
worden gesloten. Het palatum durum wordt niet 
bij de operatie betrokken. 
Kort na de ingreep wordt het tot de operatie ge
dragen apparaat passend geslepen en her
plaatst. Ongeveer 14 dagen later wordt een 
nieuw apparaat vervaardigd. De kaakorthopae-
dische therapie wordt gecontinueerd tot een 
goede gebitsocclusie is bereikt en het resterende 
botdefekt in de kaak en het verhemelte door 
groei maximaal is gereduceerd. In het meren
deel van de gevallen is het palatum durum op 
de leeftijd van 5 tot 6 jaar geheel gesloten, 
waarbij uiteraard een mucosa tegen mucosa 
kontact bestaat. Indien het aldus door groei ge
sloten palatum geen problemen in functioneel 

Fig. 6. Jongen met gecompliceerde dubbelzijdige lip-, kaak- en verhemeltespleten. Links 10 dagen oud; groei
stimulator ter plaatse. Rechts 10 jaar. 

Fig. 7 Het verhemelte van hetzelfde kind als in fig. 6. Links 10 dagen, rechts 10 jaar. 9 



opzicht (spraak - voeding) oplevert, wordt afge
zien van aanvullende chirurgische correctie. 
Wanneer tijdens de gebitswisseling een kruis-
beetrelatie dreigt op te treden, wordt een orthod-
ontische behandeling ingesteld. In ongeveer 
20% van de gevallen blijkt zo'n therapie nood
zakelijk. 

De afsluiting d.m.v. het groeiapparaat van de 
opening tussen neusholte en mondholte heeft be
langrijke gevolgen. Reeds in 1958 wees Morley 
erop dat het voor kinderen met een verhemelte-
spleet onmogelijk is een normale neuro-musculai-
re coördinatie te ontwikkelen van de palatinale 
en pharyngeale spieren. Zuigen, slikken en 
brabbelen lunnen niet normaal plaatsvinden. 
Een zuigeling met een verhemeltespleet kan uiter
aard geen onderdruk in de mond maken, een 
onderdruk die voor het zuigen een premisse is. 
Dit betekent dat bij de flesvoeding van het kind 
met een verhemeltespleet, de fles als het ware 
wordt leeggegoten. De zuigeling krijgt daardoor 
met de voeding veel lucht in de tractus digesti-
vus. Bovendien blijft spierontwikkeling van het 
maxillaire systeem achter. Het musculaire sys
teem behoeft immers nauwelijks te functioneren. 
De tong ligt in een passieve dorsale positie in 
de mondbodem, soms ook gekruld in de verhe
meltespleet, in ieder geval niet in de fysiologi
sche positie tegen het palatum. 
Direct na het inbrengen van de afsluitende plaat 
kan onderdruk in de mondholte optreden en 
meestentijds zal het kind enkele dagen nadien 
de fles geheel en tenminste grotendeels leeg 
drinken. 

Afsluiting van de open neus-mondverbinding 
voorkomt bovendien dat voeding in de neus 
komt, met als gevolg voedselretentie in de naso
pharynx. Deze voedselretentie is een van de be
langrijkste oorzaken van de frequent voorkomen
de min of meer chronische infekties van de 
bovenste luchtwegen. Inderdaad treffen wij 
deze infecties bij patiënten die met groei-appa-
ratuur worden behandeld, duidelijk minder aan. 
Uit logopedische kring is wel opgemerkt, dat het 
ontbreken van het direkte contact van tong en 
palatum de tactiele ontwikkeling zou vertragen. 
Dat zou dan pleiten voor het niet toepassen van 
een artificiële afsluiting. Maar de voordelen van 
die afsluiting zijn op zichzelf reeds zo groof, dat 
we een concessie moeten doen. Bovendien 
wanneer de fysiologische tongbewegingen, na 
het aanbrengen van het apparaat wordt waar
genomen, blijkt die concessie nauwelijks een 
concessie. Een alternatief zou zijn: zeer vroegtij
dige chirurgische sluiting van de defecten. De 
evidente bezwaren daartegen werden eerder 
onder ogen gezien. 
Daarom dan ook is de groeitherapie een wezen-



lijk onderdeel van de integrale behandeling. En 
wanneer de taal-spraakontwikkeling van de al
dus behandelde patiënten wordt beschouwd, 
bestaat allerminst de indruk dat deze minder 
gunstig is dan die van vroegtijdig geopereerde 
kinderen. Integendeel, ook al komen ook bij de 
patiënten van het Schisiscentrum Rotterdam min
der gunstige en ongunstige situaties voor waar 
het taal-spraakontwikkeling betreft. In veel van 
die gevallen zijn echter andere dan organische 
faktoren mede causaal. 

Resultaten en conclusie 

Een belangrijke indicatie voor de afwijkende 
verhoudingen in het maxillaire complex vormt het 

I. van Wingerden 

Een samenvatting van de voordracht, die op 
28 februari 1991 werd gegeven in 
'De Blye Wereldt' te Lunteren. 

Het Schisisteam 

De schisispatiënt wordt in het Schisiscentrum Rot
terdam regelmatig door een team van specialis
ten onderzocht. Deze onderzoeken vinden 
periodiek plaats tot het kind volwassen is gewor
den. De samenstelling van het team wisselt met 
de ontwikkeling van het kind. In het ideale geval 
(dat wil zeggen plaatsing van de groeistimulator 
direct na de geboorte) zal in het eerste levens
jaar het team bestaan uit een orthodontist, een 
kinderarts, een plastisch chirurg en een k.n.o.-
arts. De orthodontist, tevens coördinator van ons 
team, neemt de centrale plaats in. Naast de aan
passing van de groeistimulator en de voor dit 
doel noodzakelijk frequente contacten, begeleidt 
hij ouders bij de verwerking van het hebben van 
een kind met een lip-, kaak-, verhemeltedefect. 
Later komen daar een logopedist, een tandarts, 
een kaakchirurg en een mondhygiëniste bij. Zij 
allen vormen de vaste leden van het team. 
Het onderzoek door de teamleden gebeurt 

i vóórkomen van kruisbeten. Naar dit vóórkomen 
is een vergelijkend onderzoek verricht. 

Als conclusie komt naar voren, dat de geïnte-
( greerde methode van behandeling met groeisti-
> mulators, zoals deze in het Schisiscentrum Rotter-

da wordt toegepast, tot minder dan de helft 
kruisbeten leidt dan de meest gunstige behande-

i lingen in andere internationale centra. Dit onder-
i zoek is o.m. beschreven in een artikel in het Tijd

schrift Kindergeneeskunde 1989; 57: nr. 1. 

Twintig jaren ervaring met de beschreven metho
de van behandeling heeft de betekenis van een 

! conservatieve, uiterst zorgvuldig benadering van 
t het jonge kind met schisis bevestigd. 

steeds op de vaste plaats en hetzelfde tijdstip. 
Na dat onderzoek en het onderlinge overleg stelt 
het team een behandelingsschema op, dat ver
volgens met de ouders wordt besproken. 
Het aspect van de spraak-taalontwikkeling krijgt 
binnen ons team ruime aandacht. Zou om groei-
technische redenen een operatie liever nog wat 
uitgesteld moeten worden, dan wordt toch tot 
operatie overgegaan, indien dit een duidelijke 
verbetering van de spraakverstaanbaarheid zou 
opleveren (dit geldt met name voor sluiting zachte 
verhemelte en pharynxplastiek. 

Logopedisch onderzoek 

O p een leeftijd van 1 tot 2-2 V2 jaar zijn de kon
takten met kind en ouders informatief en preven
tief. Wanneer het kind ± 1 '/2 jaar oud is heb
ben wij onze eerste contacten met kind en 
ouders. Tijdens het gesprek komen aan de orde: 
- de normale spraak-taalontwikkeling; 
- de specifieke spraakproblematiek bij verhe-

meltedefecten; 
- de hulp die de ouders in dit stadium hun kind 

kunnen bieden. 
Voor dit doel hebben wij een stencil gemaakt 
met blaas- en zuigoefeningen en een literatuur
opgave. Tijdens dit gesprek benadrukken wij 
dat alle oefeningen als positief moeten worden 
ervaren, zowel voor het kind als voor de ouders. 1 1 

De werkwijze van het team van het 
Schisiscentrum Rotterdam en de plaats 
van de logopedist binnen dit team 



Na deze leeftijd is het karakter van ons onder
zoek adviserend en evaluerend. 
Onze screeningslijst omvat de volgende punten: 

Taal 
Uitgebreid taalonderzoek is binnen ons team niet 
mogelijk. Enerzijds missen wij de daarvoor beno
digde tijd, anderzijds de psycholoog, die kan 
vaststellen of de eventuele taalachterstand een 
onderdeel uitmaakt van een ontwikkelingsachter
stand. Bij twijfel wordt doorverwezen naar een 
Audiologisch Centrum. 
Om een indruk te krijgen van het taalgebruik be
luisteren wij een stukje spontane spraak en gaan 
af op hetgeen de ouders ons vertellen. Ook 
schoolprestaties en het benoemen van plaatjes 
van het U.A.O. geven informatie over het taalge
bruik. Ook onze interpretatie van het faalbegrip 
is vrij ruw en subjectief. 
W i j bekijken de reacties op opdrachten en ook 
hier geven schoolprestaties en informatie van ou
ders aanwijzingen. Bij jonge kinderen nemen we 
het begripsgedeelte van ae Reynell-taalontwikke-
lingstest af. 

Auditief functioneren 
Voor iedere leeftijdsgroep hebben wij testzinnen 
samengesteld. 

Schoolprestaties 
Is er een relatie met schoolprestaties en schisis? 

Lezen 
Is er verschil hoorbaar tussen lezen en spontane 
spraak? 

Eigen inzicht in spraak 
Hoe reageert het kind, wanneer het niet goed 
begrepen wordt? 
Is het kind gemotiveerd voor logopedie? 

logopedie 
Gegevens behandelend logopedist. 
Zijn er vragen van de behandelend logopedist? 

Mimiek 
Dit vertelt ons iets over de lipmotoriek. 

Tongmotoriek 
Dit vertelt ons iets over de mondmotorische moge
lijkheden. 

Habituele mondademhaling 
Is neusademhaling mogelijk? 

Velumfuncties- fspiegelproefj 
Is de mate van beslag bij het uitspreken van de 
test-zinnen overeenkomstig de nasaliteit in de 
spontane spraak? 

Articulatie 
Wordt zowel in oefensituatie als in spontane 
spraak beoordeeld. Als test wordt het U.A.O. ge-

12 bruikt. Er wordt op algemene articulatie gelet 

en op de specifieke articulatieproblemafiek bij 
schisispatiënten. 

De gegevens van ons onderzoek en de bevindin
gen van de overige teamleden zullen uiteindelijk 
leiden tot een advies. 

Behandeling 
In het algemeen zullen alle medische en ortho-
dontische behandelingen uitgevoerd worden 
door de aan ons team verbonden specialisten. 
De logopedie vormt hierop een uitzondering. De 
behandeling is in handen van collega's in de re
gio. 

Persbericht 

VisiCom nu ook in AZR/Dijkzicht 

Doven en slechthorenden kunnen door middel 
van VisiCom voortaan visueel communiceren met 
het Patiënten Informatiecentrum van het Acade
misch Ziekenhuis Rotterdam/Dijkzicht. VisiCom 
is een teksttelefoon die ervoor zorgt dat bood
schappen via de telefoonlijn worden overge-
seind, en bij de beide gebruikers op het scherm 
verschijnen. 

VisiCom bestaat uit een telefoon, toetsenbord en 
een monitor. Door gebruik van de teksttelefoon 
kunnen de auditief gehandicapten met al hun 
vragen en opmerkingen nu ook terecht bij het 
Patiënten Informatiecentrum. Ook kunnen de me
dewerkers van het centrum boodschappen over
brengen aan andere ziekenhuismedewerkers. 
Via het teksttelefoonnummer 010 -4634825 is 
het Informatiecentrum maandag t /m donderdag 
van 9 .30-15.30 uur bereikbaar. O p vrijdag is 
het Patiënten Informatiecentrum alleen 's morgens 
tot 1 2 .30 uur open. 

P. Smaal, AVC-AZR. 
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam. 



De beschrijving van een taal 
Harry Knoors, 
Rudolf Mees Instituut/ 
Koninklijke Ammanstichting 
Rotterdam 

Inleiding 

Eind juni 1991 is bij uitgeverij Van Tricht het 
boek 'DE NEDERLANDSE GEBARENTAAL' ver
schenen. Dit boek is mede uitgegeven door de 
in Amsterdam gevestigde Nederlandse Stichting 
voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). 
Het is geredigeerd door een viertal medewer
kers van deze stichting, te weten Trude Scher
mer, Connie Fortgens, Rita Harder en Esther 
de Nobel. Zij tekenen voor de meeste hoofd
stukken. Enkele delen van hoofdstukken werden 
echter geschreven door twee medewerkers van 
de vakgroep Algemene Taalwetenschap van de 
Universiteit van Amsterdam, Heleen Bos en Jane 
Coerts. 

Het boek is bijzonder fraai uitgegeven. De vorm
geving laat niets te wensen over. Het ontwerp 
van de voorkant (in mooie tinten groen en met 
een foto van het gebaar GEBAAR) en zaken als 
bladspiegel en gekozen lettertype nodigen uit tot 
het lezen van dit eerste boek dat gewijd is aan 
de taal van de dovengemeenschap in Neder
land, de Nederlandse Gebarentaal. Dat ook de 
inhoud van dit boek het meer dan waard is om 
gelezen te worden en dat dit boek er een is dat 
iedere betrokkene bij opvoeding van en onder
wijs aan dove kinderen in zijn bezit hoort te 
hebben, dat hoop ik duidelijk te maken in het 
vervolg. 

Een zoektocht en een vondst 

In 1981 verscheen de publicatie W / e niet ho
ren kan, moet maar zien'. In deze publicatie 
wordt een pleidooi gehouden voor Totale Com
municatie als pedagogische visie in het onder
wijs aan dove kinderen en voor het opheffen 
van het taboe op gebarengebruik. Over het al 
dan niet bestaan van een gebarentaal in Neder
land merken de auteurs op: 

'Van een echte, zelfstandige gebarentaal is in 
ons land geen sprake. In de eerste plaats ge
bruiken de meeste doven de gebaren als onder
steuning bij het vaak stemloos spreken en ont
staan er problemen bij het begrijpen van elkaar 

als er alleen gebaren gebruikt worden. In de 
tweede plaats is het zo, dat iedere groep doven 
weliswaar gemakkelijk een eigen gebarensys-
teem ontwikkelt en leert, maar omdat de geba
ren op de instituten niet officieel in gebruik zijn, 
heeft deze taalvorm zich niet tot een vast, lande
lijk systeem ontwikkeld' (Van Bekkum e.a. 
1 9 8 1 , p. 16). 

In werkelijkheid was er nog nooit onderzoek ge
daan naar de communicatie van DE DOVE VOL
WASSENEN IN NEDERLAND. De zoektocht 
naar de kenmerken van dit communicatiesysteem 
van dove volwassenen in Nederland, de zoek
tocht naar hun taal, is nauw verbonden met het 
KOMVA-project: een onderzoek naar de verbe
tering van de communicatieve vaardigheden van 
dove kinderen en dove volwassenen. Dit project 
is uitgevoerd op de NSDSK. 

Reeds in een van de eerste publicaties over on
derzoek naar het communicatiesysteem van 
dove volwassenen in Nederland schrijft Trude 
Schermer: 
'Zij het dat de gevonden structuren nog aan ver
dere zorgvuldige analyse onderworpen moeten 
worden, zouden wij ( . . .) willen concluderen, 
dat er ook in Nederland tussen volwassen do
ven onderling een communicatiesysteem voor
komt dat als gebarentaal gekenmerkt kan en 
moet worden" (Schermer, 1982, p. 24). 

Haar proefschrift 'In search of a language' (Op 
zoek naar een taal; Schermer, 1990) levert ten 
slotte de definitieve bevestiging van de vondst 
van een taal, de gebarentaal van de Neder
landse Dovengemeenschap. De tijd voor een 
beschrijving van deze taal voor een breed pu
bliek was nu ook gekomen. 

Beschrijving van een taal: 
De Nederlandse Gebarentaal 

Al vrij snel na het verschijnen van Schermers eer
ste publicatie over de Nederlandse Gebarentaal 
(hierna NGT) in 1983 is een klein aantal taal
kundigen gestart met onderzoek naar deelfacet-
ten van deze taal. Onder meer voorkomende 1 3 



handvormen werden beschreven, evenals lexica
le variatie in NGT, samenstellingen, non-manu-
ele signalen en ruimtelijke markeringen van 
werkwoorden. Al dit onderzoek is, aangevuld 
met nieuwe gegevens en voorzien van vele illus
traties, samengebracht in het boek De Neder
landse Gebarentaal. De redactie is erin ge
slaagd een beschrijving van deze taal te geven 
die zo volledig mogelijk is als op grond van de 
huidige stand van zaken maar kan. 

Daarnaast is de redactie erin geslaagd deze be
schrijving voor een zo breed mogelijk publiek 
van betrokkenen toegankelijk te rrraken. Dit komt 
onder meer door de zeer systematische opbouw 
van het gehele boek. Een voorbeeld hiervan is 
het volgende: Om te begrijpen dat gebarentalen 
werkelijke talen zijn, even complex en even in
formatief als gesproken talen, is het noodzakelijk 
iets te weten over algemene kenmerken van taal. 
De redactie levert ons deze kennis aan, beetje 
voor beetje en met voldoende herhaling. 

Zo geeft Connie Fortgens, zij tekent voor het eer
ste hoofdstuk Taal, wat is dat?, de kenmerken 
van taal: in korte subparagraafjes wordt bespro
ken dat taal een communicatiemiddel is, taal is 
een menselijk communicatiemiddel, taal is na
tuurlijk gegroeid, taal bestaat uit bouwstenen, 
taal is conventioneel en taal is arbitrair. Stap 
voor stap wordt ook de leek duidelijk wat een 
taal nu eigenlijk is en waarom ook gebarentalen 
'taal' heten. Daarbij worden taalkundige termen 
niet geschuwd, maar wel steeds goed uitge
legd, mede aan de hand van voorbeelden. Het 
begrip 'foneem' wordt gebruikt en duidelijk uit
gelegd, evenals in latere hoofdstukken onder 
meer 'vervoeging', 'iconisch', 'code-mixing' en 
'localisatie'. 

Opbouw van het boek 

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, leder 
hoofdstuk is opgedeeld in paragrafen en subpa
ragrafen. Soms tekent een redactielid voor een 
hoofdstuk, soms ook zijn hoofdstukken en para
grafen daarbinnen door meerdere personen ge
schreven. Desondanks vertoont het boek een op
merkelijke eenheid van stijl, iets dat gerust als 
een knappe prestatie beschouwd mag worden. 

Zoals hierboven al vermeld is, beschrijft Connie 
Fortgens in het eerste hoofdstuk Taal, wat is 
dat? kenmerken van taal. Daarnaast gaat ze 
ook in op verschijningsvormen van taal en ver
schillen en overeenkomsten tussen diverse talen. 
Centraal staat de vraag of gesteld kan worden 
dat sommige talen minder complex (wat betreft 
lexicon of grammatica) dan wel minder bruik

baar zijn dan andere. W i e op de hoogte is van 
taalwetenschappelijk onderzoek, weet dat dit 
niet zo is. Met vele voorbeelden weet Fortgens 
dit duidelijk te maken. 

Het tweede hoofdstuk Gebarentalen is van de 
hand van Trude Schermer. Ze beschrijft in dit 
hoofdstuk eerst wat gebarentalen tot taal maakt 
en hoe de gebaren zelf opgebouwd zijn. Vervol
gens gaat ze in op diverse typen gebarentaalon-
derzoek (verwervingsonderzoek, onderzoek 
naar taalpathologie, puur psycholinguïstisch of 
linguïstisch onderzoek) en ten slotte plaatst ze 
het onderzoek naar de Nederlandse Gebaren
taal in een kort historisch kader. 

Ook het volgende hoofdstuk Taalvariëteiten is 
door Trude Schermer geschreven. Het onder
scheid tussen (natuurlijke) gebarentalen en (be
dachte) gebarensystemen Komt aan de orde, 
evenals de relatie tussen het gesproken Neder
lands en de Nederlandse Gebarentaal. Daarbij 
besteedt Schermer aandacht aan de gesproken 
component in de NGT: bij sommige gebaren 
moeten lip- of mondbewegingen gemaakt wor
den die verwant zijn aan woorden uit het Ne
derlands. Een belangrijke functie van deze ge
sproken component is het nader specificeren van 
de betekenis van het gebaar. Ten slotte wordt uit 
het hoofdstuk goed duidelijk hoe extreem com
plex de taalsituatie van doven is: doordat de 
meeste doven zelf geen dove, gebarentaalge-
bruikende ouders hebben en doordat de NGT 
binnen het onderwijs geen plaats heeft gekre
gen, zijn dove kinderen gedwongen op bizarre 
wijze, onder atypische omstandigheden een ge
barentaal te verwerven, hetgeen leidt tot vele 
gebarentaalvarianten. 

Het vierde hoofdstuk is gewijd aan Fonologie 
van de Nederlandse Gebarentaal. Esther de 
Nobel en Rita Harder hebben het geschreven. 
De beide auteurs gaan uitgebreid in op de op
bouw van gebaren (plaats, handvorm, oriënta
tie, beweging en non-manueel deel), maar be
steden ook aandacht aan recente fonologische 
theorieën die aannemelijk maken dat niet alle 
componenten van een gebaar gelijktijdig (simul
taan) geproduceerd worden, maar dat er ook 
een mate van opeenvolging (sequentialiteit) aan
wezig is. 

Het Lexicon van de Nederlandse Gebarentaal 
is de titel van het vijfde hoofdstuk, waaraan alle 
redactieleden hebben meegewerkt. Na een pa
ragraaf over het onderscheid tussen iconische en 
arbitraire gebaren, is er aandacht voor samen
stellingen in de NGT. Ook komen gebaren met 
een gesproken component aan de orde en is er 



een paragraaf gewijd aan de rol van het vinger
spellen in de NGT. De rest van het hoofdstuk is 
gewijd aan variatie in gebaren, ledere taal kent 
variatie. Die variatie kan zich op diverse gebie
den van taal uiten. Variatie in NGT kent diverse 
oorzaken, bijvoorbeeld de wijze waarop ie
mand met de NGT in aanraking is gekomen. 
In het vijfde hoofdstuk gaat het met name om re
gionale variatie binnen het lexicon. Zo gebrui
ken bijvoorbeeld dove volwassenen in de regio 
Groningen deels andere gebaren dan dove vol
wassenen uit de regio Rotterdam. Deze regiona
le variatie is een erfenis uit het verleden, toen 
gebaren nog taboe waren binnen de dovenpe-
dagogiek en het vervoer nog dusdanig weinig 
ontwikkeld was, dat contacten tussen dove vol
wassenen uit verschillende regio's beperkt wa
ren. 

Hoe goed ik de eerste vijf hoofdstukken ook 
vind, pronkstuk uit De Nederlandse Gebarentaal 
vind ik toch wel het zesde hoofdstuk Morfologie 
en syntaxis van de Nederlandse Gebarentaal. 
Gedurende bijna tachtig bladzijden geven de 
verschillende auteurs (Heleen Bos, Jane Coerts, 
Trude Schermer en Rita Harder) de lezers een 
helder geschreven, gedegen overzicht van de 
beschikbare kennis omtrent de grammatica van 
de NGT. Uit dit overzicht komt duidelijk naar vo
ren hoe complex deze grammatica is en hoe
zeer ze afwijkt van het gesproken Nederlands 
(hoewel er zeer zeker raakvlakken zijn met 
grammaticale constructies uit andere gesproken 
talen). De NGT is een morfologisch rijke taal. 
Met name werkwoorden tellen vaak meerdere, 
deels simultaan geproduceerde morfemen. De 
auteurs bespreken in dit geval het incorporeren 
in een gebaar van specifieke handvormen of be
wegingen om zaken als 'getal' en 'kwaliteit' dui
delijk te maken. Ook classifiers komen aan de 
orde, handvormen die in hun vorm verwijzen 
naar karakteristieken van personen of objecten. 
Vervolgens is er aandacht voor 'tijd' binnen 
NGT. Tijdsbegrippen worden niet alleen lexicaal 
weergegeven, maar ook ruimtelijk door gebaren 
te plaatsen langs diverse tijdslijnen. Het weerge
ven van syntactische functies als onderwerp en 
lijdend of meewerkend voorwerp, vindt in NGT 
niet alleen plaats door de gebaarvolgorde, 
maar met name ook door het ruimtelijk vervoe
gen van bepaalde werkwoorden. De beweging 
van zo'n werkwoord of de oriëntatie van de 
palm van de hand is in de richting van een 
plaats in de syntactische ruimte en deze plaats 
staat dan voor een persoon of object. Hiermee 
wordt het mogelijk aan te geven welke syntacti
sche functie de gebaren die de betreffende per
soon (of het betreffende object) aanduiden, heb
ben. Een voor gebarentalen unieke vorm van 

organisatie, direct voortvloeiend uit de gebruikte 
visueel-manuele modaliteit en bij alle dove kinde
ren in de dop aanwezig, hoezeer ook gepoogd 
wordt het verwerven van een gebarentaal bij 
hen te onderdrukken. Het ruimelijk vervoegen 
van werkwoorden staat in nauw verband met 
andere gebarentaalmechanismen als rolnemen 
en die worden dan ook uitvoerig besproken. Ten 
slotte is er aandacht voor non-manuele markeer-
ders, tekens in de vorm van gezichtsmimiek 
en/of hoofd- en lichaamshouding. Deze tekens 
hebben een talige functie: ze zijn onder meer 
verplicht bij ja-/nee-vragen, vraagwoordvragen 
en ontkenningen, maar spelen ook een rol bij 
syntactisch complexe constructies als: als/dan
zinnen en uitingen met topicalisatie. 

Hoofdstuk zeven heet Geschiedenis: gebaren
taal en dovenonderwijs. Het is het kortste 
hoofdstuk uit het boek en ik vind het het minst ge
slaagde. Met name de passages waarin peda
gogische visies besproken worden, zijn te kort 
en te oppervlakkig om recht te doen aan de 
complexiteit van de hele materie. Een voorbeeld 
van deze oppervlakkigheid vind ik een passage 
als de volgende: 

'In Nederland is de situatie nu zo, dat op bijna 
alle scholen de kinderen de Nederlandse Geba
rentaal mogen gebruiken en dat de leerkrachten 
Totale Communicatie gebruiken. Wanneer op 
die scholen meer dove mensen gaan werken 
(niet alleen als conciërge, maar ook als klasse
assistent en leerkracht) en er meer aandacht 
wordt besteed aan de Nederlandse Gebaren
taal, krijgen de kinderen naast een gesproken 
taal ook een gebarentaal aangeboden.' (p. 
221) 

Het is zeer de vraag of de taal van dove kinde
ren op scholen NGT genoemd kan worden (er is 
immers nauwelijks NGT-aanbod), het laat zich 
eerder aanzien dat ze in onderling contact va
rianten hiervan gebruiken, die zien zeer zeker 
onderscheiden van het Nederlands-met-Geba-
ren, maar vaak ook ver af staan van de NGT 
van dove volwassenen. TC is een handelingsvi
sie en geen communicatiemiddel; beide worden 
in de bovenstaande passage door elkaar ge
haald. 

Ik begrijp ook niet goed waarom in een boek 
dat gewijd is aan een beschrijving van de Ne
derlandse Gebarentaal een pedagogisch ge
oriënteerd hoofdstuk opgenomen moet worden. 
Hoewel het niet afdoet aan de waarde van de 
rest van het boek, had dit toch een wat consis
tenter geheel gevormd als het beperkt was ge
bleven tot de eerste zes hoofdstukken. Als de re-



dactieleden dan toch een dringende behoefte 
hadden aan een wat meer toegepast hoofdstuk, 
waarom dan niet aandacht besteed aan onder
zoek naar de verwerving van NGT? 

Besluit 

DE NEDERLANDSE GEBARENTAAL is een boek 
dat een schat aan informatie bevat over de taal 
van de Nederlandse Dovengemeenschap en is 
derhalve boeiend voor alle geïnteresseerden in 
taal en taalwetenschappelijk onderzoek. 

Voor betrokkenen bij opvoeding van en onder
wijs aan dove kinderen is het een onmisbaar 
boek. Veel dove kinderen, ook zij die horende 
ouders hebben, gaan vroeg of laat ook deel uit
maken van de Nederlandse Dovengemeen
schap. De geleidelijke opname (socialisatie) van 
deze dove Kinderen in die gemeenschap begint 
al op school. Van dit socialisatieproces maakt 
ook het leren kennen van de NGT deel uit. Dat 
het verwervingsproces van NGT voor de meeste 
dove kinderen bij gebrek aan vroeg gebaren
taalaanbod weinig optimaal verloopt, heb ik 
hierboven al vermeld. Dat laat onverlet dat zelfs 
in het vroege taalgebruik van dove kinderen al 
organisatorische principes (simultaniteit en ruimte
lijkheid) aan te duiden zijn, die verwant zijn aan 
de veel meer volgroeide grammaticale structuur 
van NGT. Het typische onderlinge taalgebruik 

van dove kinderen beïnvloedt het leren van het 
Nederlands. Veel meer dan het te onderdrukken, 
is het zaak er positief gebruik van te maken, 
liefst het ook te beïnvloeden door NGT aan te 
bieden. Dat kan het socialisatieproces van dove 
kinderen ten goede komen, alsook hun algehele 
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en 
mogelijk ook hun vaardigheid in het Nederlands 
[Knoors, 1989). 

Een positief gebruikmaken van de eigen taal van 
dove kinderen in het pedagogisch nandelen is 
gebaat bij een gedegen kennis van de NGT 
door horende opvoeders en leerkrachten. Het 
boek DE NEDERLANDSE GEBARENTAAL biedt 
hen in elk geval in theoretisch opzicht deze mo
gelijkheid. Van harte aanbevolen dus! 

Literatuur 

Bekkum, l.van, e.a. (1981). Wie niet horen kan, 
moet maar zien. Muiderberg: Coutinho. 
Knoors, H. (1989). Dovelinderen: naar opvoeding 
en onderwijs in twee talen en twee culturen. In: Tijd
schrift voor Orthopedagogiek, 28, 239-246. 
Schermer, T. (1983). Het communicatiesysteem van 
volwassen doven in Nederland. In: Bernard Th.Ter-
voort (red.). Hand over hand. Muiderberg: Coutinho. 
Schermer, T. (1990). In search of a language. Influen
ces from spoken Dutch on Sign Language of the 
Netherlands. Delft: Eburon. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J. Groothand, lid van de redactie 

1. The Volta Review (USA) 
nummer 6, oktober/november 1990 

A. Training Strategies of Profoundly Hearing-
Impaired Children Using the Tactaid 11+ 

Het aantal kinderen met een zeer zwaar gehoor-
verlies dat een tactielhulpmiddel gebruikt, is de 
laatste tijd behoorlijk toegenomen. Aldus de in
leiding tot het eerste artikel. O p de allereerste 
plaats omdat deze tegenwoordig klein genoeg 
zijn om ook door heelldeine kinderen te worden 
gedragen en op de tweede plaats omdat de 
'cochlear implants' onderzoekers hebben aange
moedigd naar minder in het oog lopende hulp
middelen te zoeken. Deze studie van Hesketh en 

Osberger geeft informatie over Tactaid 11+ 
case-studie complementeert het artikel. 

Een 

B. An Examination of the Written Stories of 
Hearing-Impaired School-Age Children 

De schrijfsters hebben zich verdiept in de ge
schreven taal van kinderen met een gehoorver-
lies. Zij bedienen zich van een aantal analyti
sche technieken om de geschreven taaluiting te 
'waarderen'. Met name net vóórkomen van de 
'T-unit' (hoofdzin + bijzin of hoofdzin + toevoe
ging) wordt nagegaan. 
Er worden enkele suggesties gedaan m.b.t. wel
ke instructie enkele van de tekortkomingen in de 
geschreven taal zou kunnen wegnemen. 



C. The Revision of an Instrument to Measure 
the Capacity of Hearing-Impaired to Cope 

Het besef dat de rol van de school verder gaat 
dan hef aanreiken van de elementaire basisvaar
digheden is groeiende. De gehoorgestoorde 
jongere dient tevens de instrumenten aangereikt 
te krijgen om, als hij dat wenst, te kunnen inte
greren in een wijdere maatschappij. Het over
stappen naar een reguliere school (mainstream 
setting) - een van de eerste confrontaties met de 
horende wereld - vraagt om een vaardigheid 
zich staande te houden. Hoe bepaal je, als do-
venschool of school voor slechthorenden, hoe 
het staat met sociaal-emotionele vaardigheid van 
deze leerling/jongere en zijn kans op succes in 
de horende 'wereld'. 

Het artikel wil een aanzet geven tot het verkrij
gen van een beter inzicht bij hen die bij de ad
visering betrokken zijn. 

D. Self Perception Versus Associate's Percep
tion of Hearing Handicap in Adults over the 
Age of Fifty 

Volwassenen boven de vijftig jaar werd ge
vraagd een oordeel te geven over de ernst van 
de eigen handicap en vervolgens vroeg men de 
partner of collega hoe die dat ervoer. Het onder
zoek leverde geen 'schokkende' resultaten op; 
vermeldenswaard is het wellicht wel, dat vrou
wen hun eigen handicap zowel als die van de
gene met wie zij omgingen als ernstiger be
schouwden dan dat bij mannen het gevalwas. 

2. The Volta Review (USA) 
nummer 7, december 1 9 9 0 

A. Analyzing Conversational Language: 
Protocol Analysis of an Expert Problem Solver 

Dit onderzoek beschrijft de strategieën die een 
kenner op het gebied van communicatie en taal 
volgt als hij een gespreksfragment van een acht 
jaar oud gehoorgestoord meisje analiseert. Het 
gesprekje is het resultaat van de door de leer
kracht uitgelokte interaktie tussen hem en het 
kind. 
Het artikel is van de hand van Dr. Stone, Presi
dent-Elect van de Bell Association, en heeft als 
appendix de transcriptie van het gesprek. 

B. Semantic Relationships in the Word Mea
nings of Hearing-Impaired Children 

Deze studie onderzocht het aantal, de soort en 
complexiteit van de semantische relaties die in 

de woordbetekenissen bij auditief gehandicapte 
kinderen voorkomen. Men verdeelde 5 6 (vrijwel) 
dove kinderen in twee groepen, één jonger dan 
9 jaar en één ouder, leder werd opgedragen 
omschrijvingen voor tien gangbare zelfstandige 
naamwoorden te geven. Vervolgens werden de 
antwoorden geanalyseerd. De lijst met te raad
plegen literatuur is indrukwekkend. 

C. Characteristics of 'Dialogues' Between 
Mothers and Prelinguistic Hearing-Impaired 
and Normally-Hearing Infants 

'Gesprekjes' tussen normaal horende moeders 
en hun prelinguaal dove, resp. goedhorende 
kleuter werden nader beschouwd teneinde een 
beter inzicht te krijgen in wie de topics inbrengt 
en op welke wijze en in welke mate de ander 
hierop ingaat. 
De dove kleuters vertoonden, in zijn algemeen
heid, minder - wat men noemt — 'potential to
pic initiating behaviour'. Terwijl hun moeders -
het zal niemand nu verbazen — vaker en na
drukkelijker het voortouw namen. 

D. Developing Meaningful Auditory Integra
tion in Children With Cochlear Implants 

Een interessante bijdrage van mw. Robbins, 
spraak-taal patholoog over hoe de gebruikelijke 
hoortraining wellicht zou kunnen worden aange
past om tegemoet te komen aan de behoeften 
van kinderen met een 'cochlear implant'. Het lui
steren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving 
krijgt de klemtoon. Als je wel de hona kent, 
maar nimmer zijn geblaf als betekenisvolle uiting 
hebt kunnen waarnemen, kan het nu wél kunnen 
horen van het blaffen in eerste instantie als hin
derlijk worden ervaren. De hoortraining zal op 
de auditieve correlatie wijzen. 

3. The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf (UK) 
nummer 5, november 1 9 9 0 

A. A Guide to Fitting Type 2 Hearing Systems 
in Direct Input Mode 

Vergeleken met The Volta Review (USA) of Ameri
can Annals of the Deaf (USA) laat dit tijdschrift 
zich een stuk gemakkelijker lezen en zijn de arti
kelen doorgaans van groter praktisch nut voor 
de doorsnee man of vrouw 'voor de klas'. 
Dit eerste artikel stelt in zijn voorwoord, dat veel 
auditief gehandicapte kinderen het Type 2 Ra
dio-Microfoon systeem gebruiken (hierbij is er 
sprake van een directe aansluiting op de eigen ] 7 



hoorapparatuur). Er zijn talrijke factoren bij het 
opzetten van zo'n systeem, die de kwaliteit van 
het signaal dat het kind ontvangt beïnvloeden. 
Zij worden in dit artikel onder de loupe geno
men. Compleet met tekeningen en frequentie
grafieken. 

B. From Horns to Hearing Aids 

Duidelijker dan de titel al aangeeft kan men nau
welijks zijn als moet worden aangegeven waar
over dit artikel gaat: over de geschiedenis van 
het hoorapparaat. Van de mechanische schel
pen van het oor, de acoustische troon van ko
ning John VI, via de koolstof en de buisappara-
ten naar de Amplivox transistor achter-het-oor 
toestellen (Churchill droeg ze) en het tijdperk van 
de elektronica (met als laatste wondertje der 
techniek het in-het-oortje). 

C. Errare humanum est 

Of (voor wie wat minder gemakkelijk Latijn leest) 
de fouten die prof. Armin Löwe - inmiddels ge
pensioneerd - in de loop der jaren in de litera
tuur heeft opgemerkt, daar waar het gaat om het 
onderwijs aan gehoorgestoorde kinderen. Door
gaans geen grove 'Fehler', maar precisicus als 
Löwe is wil hij dat toch maar even rechtgezet 
hebben. Voor het nageslacht. 

Diegene die belang stelt in een der genoemde 
artikelen, storte vijf gulden (= eenheidsprijs voor 
een artikel ter bestrijding van kopieer(recht)- + 
portokosten) op giro 899 733 t.n.v. J.J.Groot-
nand o.v.v. het gewenste artikel (naam en num
mer van het tijdschrift, jaar en letter). 
Men komt dan onverwijld in het bezit hiervan. 

Referaten bunde 

Differentiële psycho- O p 26 oktober 1 9 9 0 vond te Groot Bijgaarden een stu-

diagnostiek bij'kinderen d i e d a 9 P l a a t s r o n d .'differentiële psychodiagnostiek bij 

met een auditieve 
handicap 

kinderen met een auditieve handicap'. 
Van deze studiedag is in november 1991 een referaten-
bundel verschenen met de verschillende bi jdragen: 

- Situering van een diagnostisch model binnen de gedifferentieerde opvoedingsvisie, 
G.Lichtert 

- Mogelijke leermoeilijkheden bij kinderen met een auditieve handicap, 
M.Vanneste en P.Verstraelen. 

- Het diagnostisch model binnen de werkgroep psychodiagnostiek, 
L.de Raeve. 

- Leerstoornissen bij horende en auditief gehandicapte kinderen, vergelijkingspunten? 
P.Verstraelen. 

- Etiologische diagnose bij auditief gehandicapte kinderen? 
J.Coessens. 

- Neuropsychologisch onderzoek bij auditief gehandicapte kinderen, 
F.Lueken. 

- Is het leren spreken van dove kinderen reeds op jonge leeftijd voorspelbaar? 
L.de Raeve. 

U kunt een exemplaar van deze referatenbundel bestellen op het secretariaat van de werkgroep psycho
diagnostiek door 5 0 0 frank of 3 0 gulden te storten op rekeningnummer 409-9525041-73 , met de 
vermelding: 'referatenbundel psychodiagnostiek'. 

Voor meer informatie: 
Secretariaat Werkgroep Psychodiagnostiek. M.P.I. Jonghelinckshof, 
Coebergerstraat 34-36, 201 8 ANTWERPEN. 
Tel. 0 3 / 2 3 8 14 0 1 . 



De werkgroep 
'Muziek en Beweging voor Gehoorgestoorden' 
1971 - 1991 

Ben Gerits 

Twintig jaar bestaan is voor een werkgroep ze
ker de moeite waard. W e willen daarom iets 
méér dan het alleen vermelden. 
Weet u van het bestaan van deze werkgroep, 
het doel en de wijze van functioneren? 
Over het ontstaan kunnen we kort zijn. In de 
60'er jaren werd de Stichting voor Muziekthera
pie opgericht. Het organiseren van studiedagen 
was één van haar activiteiten. Veel bijdragen 
kwamen vanuit de sector psychiatrie. De voor de 
hand liggende vraag werd gesteld om aparte 
bijeenkomsten te organiseren voor de sector do
ven- en slechthorendenonderwijs. 

In 1971 werden de collega's van de diverse 
scholen, die actief met muziek werkten, voor een 
kennismakingsbijeenkomst in St.Michielsgestel 
uitgenodigd. De opzet was en is praktijkgericht. 
De invulling was en is nog steeds: twee bijeen
komsten per jaar, steeds op een andere school; 
in de ochtend worden de lessen van de betrok
ken collega('s) bijgewoond; in de middag wor
den deze lessen besproken, ervaringen uitgewis
seld, praktijkproblemen komen ter sprake, nieuw 
verschenen literatuur wordt doorgegeven, enz. 
Ook onze Vlaamse collega's uit Hasselt, Antwer
pen, Gent en Brugge nemen deel aan de bij
eenkomsten. 
Deze werkwijze bevalt nog steeds uitstekend. Ie
dereen heeft van tijd tot tijd behoefte om zich 
weer eens 'op te laden', zeker wanneer men als 
eenling op een school voor deze lessen verant
woordelijk is. 

De werkgroep telt op dit moment 34 leden. 
Sommigen werken in net dovenonderwijs, ande
ren bij slechthorende kinderen en/of kinderen 
met ernstige spraak-taalmoeilijkheden. 

En het belang van deze lessen? De ontwikkeling 
van geluidswaarneming is van psychologische 
beteken is. Door hoortraining wordt het herkennen 
en onderscheiden van geluiden geoefend. Kin
deren met hoorproblemen hebben een achter
stand in hun ritmische ontwikkeling. Oefeningen 
daarvoor kan men koppelen aan de spraak. 
Daardoor kan een beter ritmisch spreken bereikt 
worden. Beweging laten maken op muziek biedt 

mogelijkheden om de ontwikkeling van een rit
misch bewegen te stimuleren. Wanneer in de 
klas begrippen als blijdschap, angst, verlegen
heid, voorzichtigheid enz., ter sprake komen, 
dan kan door middel van pantomimische uitbeel
ding bepaalde gevoelens tot uiting worden ge
bracht. De inhoud van de taal kan dan beter 
'doorleefd' worden en daardoor beter begrepen 
worden. Ook die pantomimische uitbeelding 
kan weer gecombineerd worden met geluid, met 
muziek. 
Bovendien leren de kinderen zélf muziek maken 
op uiteenlopende en soms aangepaste manie
ren: het gebruik van het Orff-instrumentarium, de 
blokfluit, de melodica, enz. Ze beleven hierin 
veel voldoening. Via allerlei muzikale begrippen 
als hoog/ laag, zacht/hard, langzaam/snel, 
enz. komen ze tot melodische bewustwording. 
Er wordt gezongen, stukjes ingestudeerd en niet 
te vergeten: zij dansen dat het een plezier is. 

Deze lessen kunnen zo een verlengstuk zijn van 
het werk van klasleerkracht en spreekleerkracht. 
De samenwerking kan versterkt worden door bv. 
te werken met projecten. Van de 34 jaar erva
ring in het dovenonderwijs was onderg eteken-
de 1 6 jaar full time werkzaam als vakleerkracht 
muziek en beweging. Vanuit ervaring kan ik 
zeggen, dat genoemde samenwerking heel in
spirerend werkt, ook naar de kinderen toe. Het 
biedt bovendien de kans steeds opnieuw aan
dacht te vragen voor een goed gebruik van ver-
sterkingsapparatuur. 

Dat in de komende jaren de leden van de nu 
20-jarige werkgroep aan dit alles een steentje 
mogen blijven bijdragen, is mijn collegiale 
wens. 

Castricum, oktober 1991. 



Spreekonderwijs in beweging 
Drs. I.Wenting 

Inleiding 1. Feiten 

O p het Dovencongres in Groningen in novem
ber 1 9 9 0 werd een vraag aan de scholen ge
steld: Het spreekonderwijs zou losgekoppeld 
kunnen worden van de informatie-verwerkende 
lessen. 
Een van de redenen om dat te vragen was, dat 
dove volwassenen terugkijken op onderwijs dat 
tot vervelens toe werd opgeluisterd met de eis 
van 'mooi praten', iets dat in de orale tijd natuur
lijk vanzelfsprekend was. Dove volwassenen en 
onderzoekers vragen zich echter af of dit ten 
koste van alles mooi spreken wel zo goed is: de 
informatiestroom wordt nu telkens onderbroken, 
hetgeen tot gevolg heeft, dat de achterstand van 
dove kinderen in hun schoolse leren, en dan 
m.n. bij het lezen, gehandhaafd blijft (Wood, 
Teaching and talking with deaf children, 1988). 
Dat staat de emancipatie van de doven in de 
weg en er moet dus worden uitgezien naar mid
delen om die achterstand te verkleinen. 
Het huidige streven van dove volwassenen en 
ouders van dove kinderen, dat tot uiting kwam 
op het Symposium over gebarentaal op 22 no
vember 1991 in Amsterdam, wijst in dezelfde 
richting; men wil scheiding van onderwijs in de 
Nederlandse taal en de lessen waarin allerlei in
formatie wordt gegeven. Deze laatste zouden 
dan moeten worden gegeven in de gebaren
taal. Dat is dan weer een hele grote stap verder, 
maar duidelijk wordt nu wel, dat de druk om ge
barentaal in het dovenonderwijs steeds groter 
wordt, zoals uit een van de resoluties moge blij
ken (en die de dagbladpers ook haalden): 'Ge
barentaal is een natuurlijke taal van doven, dus 
dove kinderen hebben er ook recht op'. 
Het streven naar een opvoeding in gebarentaal 
is dus gebaseerd op dezelfde grond: dove kin
deren moeten snel een taal leren, waarin ze 
goed kunnen communiceren om vervolgens in 
die taal een tweede taal erbij te leren: het Ne
derlands. Pas dan kunnen zij zich op een snelle 
manier emanciperen. 

Wat doen de scholen, de Doveninstituten met 
deze vragen uit de dovenwereld? Hoe moet dat 
met het spreekonderwijs; hoe is de huidige 

Eilaats ervan in het onderwijs? Wat is de toe-
omst van de spreeklessen? 

In dit artikel zal worden getracht een antwoord 
te vinden op deze vragen. Het bestaat uit drie 

20 onderdelen: feiten, meningen en voorstellen. 

1.1. O p de Dovenscholen van Groningen, Den 
Haag, Rotterdam en Amsterdam wordt binnen 
het systeem van de Totale Communicatie, kort
weg T.C. genoemd (alle communicatiemiddelen 
worden gebruikt: gebaren, vingerspellen en het 
spreken) een plaats ingeruimd voor het spreekon
derwijs. O p net Doven instituut te St. Michielsge
stel gebeurt dat niet binnen de T.C.-gedachte, 
menldest voor het spreken als eerste middel om 
in contact te treden met het dove kind. Het aan
leren van de spraak, en met name de articulatie, 
wordt op de vijf scholen op verschillende didac
tische manieren aangeboden: 
Allereerst is er de individuele spreekles, waarbij 
toegespitst op het kind in de één-één situatie het 
spreken wordt aangeleerd, gecorrigeerd en toe
gepast in het spontane spreken. Dit laatste is 
ook het uiteindelijke doel van het spreekonder
wijs. Dan is er de groepsles spreken: ook ver
schillend per leerkracht en per school, maar 
deze wordt of door de spreekleerkracht, of door 
de groepsleerkracht gegeven. Als laatste moge
lijkheid wordt ook weer op alle vijf instituten 
spraak-correctie toegepast: gedurende de hele 
dag kan een kind worden geconfronteerd met 
zijn of haar spreekfouten. Dit laatste nu is het 
punt waarop de meningen gaan verschillen. 
Men is voor het handhaven van deze situatie om 
verschillende redenen. Deze komen in punt 2 als 
meningen naar voren. 

1.2. Het idee dat de informatielessen losgekop
peld zouden moeten worden van de spraa kcor-
rectie is in principe niet zo nieuw; het is geba
seerd op de gedachte van effectief onderwijs. 
Deze vinden we terug bij het zoeken van oorza
ken naar de achterstand bij het leesniveau van 
dove kinderen t.o.v. horenden. Wood (1986) 
zag bij zijn onderzoek, waarbij hij twee video-
opnamen vergeleek, dat de leesles van de ho
rende kinderen zuiverder gericht was op het 
doel lezen en dat de leesles bij de dove leerlin
gen voortdurend werd onderbroken met uitwei
dingen over woordbetekenissen en spraakverbe
teringen. Hij zag dit als een van de oorzaken 
van de achterstand. Het onderbreken werkt con
tra-productief, want van doelbewust leesonder
wijs komt weinig terecht. Zoals we verderop zul
len zien, is deze doelgerichtheid een belangrijke 
eis voor effectief onderwijs. Ik denk dus dat we 



ons dezelfde vraag moeten stellen bij het spreek-
onderwijs: is het tot nu toe op de meest efficiën
te wijze gegeven? Wat zou een goede metho
de kunnen zijn om binnen de T.C. het leren 
spreken optimaal te krijgen? 

1.3. Niet alle didactische middelen op een 
school zijn wetenschappelijk onderbouwd. Vele 
dagelijkse didactische trucs berusten op ervaring 
en hun waarde blijkt uit de praktijk. Toch is er de 
laatste tijd veel onderzoek gedaan naar die 
praktijk en is bekeken waarom bepaalde midde
len wèl en sommige niet werken: onderzoek 
naar effectief leren. 
In het boek 'Wat maakt scholen effectief?' van 
J.Scheerens ('s-Gravenhage, 1989), waarin het 
gedrag van effectieve leerkrachten wordt be
schreven, komen we telkens een aantal punten 
tegen, die ook voor ons van betekenis kunnen 
zijn als we nadenken over al of geen scheiding 
spraakverbetering en informatie-overdracht. Ook 
in het boek 'Vormen van leren en onderwijzen in 
de klas' onder redactie van J.Lowijck en 
H.H.Tillema (Lisse, 1984) staan een aantal za
ken die we ter harte kunnen nemen. 

- 'Leerstofgericht en leerkrachtgestuurd onder
wijs waarin gebruik wordt gemaakt van ge
structureerde materialen en gesequenteerde leer
stof . . .' (Lowijck, blz. 33), blijkt goed te 
werken, en verder: De leerkracht gebruikt onder-
wijsmaatregelen waarvan de doelstelling be
kend en duidelijk zijn voor de leerlingen. 
Als je nu voortdurend moet omschakelen van 
doelstelling (technisch juist spreken, of een ade
quate informatieverwerking, of goede Neder
landse zinnen maken, dat zijn zelfs drie verschil
lende doelen) dan kost dat energie en tijd, niet 
alleen voor de leerlingen, ook voor de leerkrach
ten zelf is dat niet effectief, want het biedt geen 
duidelijke structuur en van gesequenteerde leer
stof is bij constante spraakverbetering geen spra
ke. Er is nl. geen systematiek; er is, zoals we zul
len zien bij punt 3, willekeur en deze is vaak 
niet afhankelijk van waar het kind op dat mo
ment aan toe is. 

- Effectieve leerkrachten gebruiken genoemde 
middelen ook maximaal, ze minimaliseren orde 
en disciplinaire problemen of tijdverlies, zo 
wordt door Tillema (1984) gezegd. Over het 
tijdverlies bij onderbreking kan men kort zijn: de 
uitkomst van de optelsom van alle minuten on
derbreking is een hoog getal en de onrust die 
kan ontstaan in al die opgetelde seconden dat 
de leerkracht iets doet, dat maar voor één leer
ling bedoeld is, kent iedereen die les geeft! 

- Ook haalt Tillema een onderzoek aan van 
Brophy (blz. 34). Daarin wordt benadrukt dat er 
specifiek gelet moet worden op veelvuldige inter
actie met de leerlingen, waarbij de moeilijk

heidsgraad van de leerstof zodanig wordt geko
zen, dat voortdurend leersucces mogelijk is. 
Door het voortdurend kinderen confronteren met 
hun falen of niet kunnen, wordt bij voortdurende 
spraakverbetering de kans op leersucces op 
twee fronten verminderd: én bij het spreekonder-
wijs èn bij de informatie-overdracht. Het succes 
wordt op deze manier ook niet genoeg bena
drukt, iets wat bij zo'n moeilijk vak als spreken 
wel heel hard nodig is. 
- Kounin en Gump (in hetzelfde boek aange
haald op pag. 35) hebben in hun onderzoek 
onderwijsmaatregelen geïdentificeerd, die van 
belang zijn bij effectief leren. Dat zijn o.a.: uit
voering van activiteiten in de goede volgorde 
zonder verwarring aan te brengen bij de leerlin
gen en aanbieden van activiteiten met de juiste 
moeilijkheidsgraad, zodat motivatie en aan
dacht vastgehouden kunnen worden. Beide 
maatregelen spreken voor ons vanzelf, maar het 
is goed deze in het licht te zien van dit onder
werp. Motieven voor onderwijs zonder onder
breking sluiten ook aan bij het vaak als pro
bleem ervaren punt van de korte spanningsboog 
bij veel van onze (jonge) leerlingen. 

- Ook de verwachtingen die men t.a.v. kinde
ren koestert, zijn van groot belang gebleken bij 
effectief onderwijs: intellectueel uitdagend lesge
ven correleert hoog met leerprestaties (pag. 4 9 
uit Scheerens). Voortdurende correctie wijst naar 
het foute, naar het niet kunnen. Die onderliggen
de gedachten van de leerkrachten blijken bepa
lend te zijn voor de keuze van de leerstof. Als 
b.v. de les over kikkervisjes voortdurend wordt 
onderbroken door de slechte 's', dan is er al
weer op beide leergebieden weinig over van 
de uitdagende-leerstor-gedachte. 
- Consensus tussen leerkrachten blijkt ook een 
factor van belang. Het is op elke grote school 
moeilijk dit te bereiken: Elke afdeling heeft zo 
zijn tradities, zijn visies. Toch denk ik dat ieder
een de wil heeft om kwalitatief goed onderwijs 
te leveren, daarover is wel consensus, maar 
over de manier waarop moeten we het nog 
eens worden. Gebleken is dat in het verleden 
onderwijsmethoden hebben gefaald. Dan wordt 
het nu tijd om andere manieren te vinden. Zo 
heel erg afwijkend zal het ook niet worden; ie
dereen is het er nl. wel over eens, dat spraakver
betering moet in de klassen, maar welke mo
menten daar nu het best voor zijn, dat moeten 
we uit zien te vinden. Dat kan, denk ik, niet als 
we op de oude manier verder gaan. Want dit 
laatste kan men wel als een conclusie trekken: 
de wijze van spraakverbetering in de klassen 
was gebaseerd op het systeem van vóór de T.C. 
en het was meestal niet systematisch. Het is ook 
een tijdrovende, niet positieve wijze van spraak
verbetering. De voordelen van gescheiden 21 



spraak-correctie en informatieverwerking zijn, zo
als men wel kan concluderen: 
Spraakverbetering kan in een duidelijk daartoe 
bestemde tijd gebeuren, waardoor doel en mid
delen duidelijk worden voor leerkracht en leer
ling en mogelijk ook effectiever. Correctie wordt 
een onderdeel van het spraak aanleren, hetgeen 
een apart . . . en belangrijk vak is en niet een 
tussendoortje. Het krijgt een positieve waarde, 
wordt daardoor tevens gelijkwaardig voor alle 
leerlingen, want iedereen doet aan de spreekles 
mee en niet alleen de kinderen die relatief veel 
fouten maken. Voordeel is ook dat beide vakken 
waarschijnlijk soepeler en dus effectiever verlo
pen: en de informatieverstrekkende lessen en de 
klassikale spreeklessen. 

2. Meningen 

2 . 1 . Het onderwerp 'Scheiding spraakcorrectie 
- informatieverwerking' is in verschillende discus
sies en vergaderingen aan de orde geweest en 
met name op de Ammanschool in Amsterdam 
heeft men de vraag uit Groningen serieus geno
men en tot vergaderpunt gemaakt. 
Voor de duidelijkheid: ik ben voor emancipatie 
van de doven. Ik ben voor gebarentaal in het 
onderwijs en ik heb mij elders uitgesproken over 
het hoe en waarom daarvan (Tijdschrift voor Or
thopedagogiek, nov. '91), maar ik wil hier trach
ten het spreekonderwijs een plaats te geven in 
het dovenonderwijs die het toekomt, want spre
ken blijft een noodzakelijk onderdeel van opvoe
ding en onderwijs aan dove kinderen. Die 
plaats zal echter helder moeten worden om
schreven en dit is dan een poging daartoe. 

2.2. Als ik notulen over dit onderwerp nalees, 
treft het mij dat er meer argumenten tegen de 
scheiding dan ervoor zijn. De argumenten zijn 
gevoelsmatig vaak wel te begrijpen, maar als 
men ze in net licht ziet van net doel van de 
'scheiding spraakverbetering en infoverwerking' 
dan zijn ze niet altijd vol te nouden. 
Een argument is: 'Je hebt als leerkracht de info 
die je wilt overdragen goed in je hoofd en als je 
die onderbreekt voor spraakverbetering leidt dat 
niet tot storing in de informatiestroom'. 
Het lijkt me tegenstrijdig: men onderbreekt de 
stroom en toch zegt men dat het geen onderbre
king, geen storing is. Bovendien heb je als leer
kracht die info wel in je hoofd, maar de leerling 
heeft dat niet, dus vanuit het kind geredeneerd is 
het dus juist niet zo vanzelfsprekend een doorlo
pende zaak en dus wèl een storing. 

2.3. Men onderscheidde ook doel en midde
len. Men noemt als doel: aan het eind van de 

22 schoolperiode 'beheersing van de Nederlandse 

taal'. Dan vallen - als het goed is - het zoveel 
mogelijk correct spreken en de inhoud van de 
taaf samen en is er sprake van integratie. O p de 
eerste plaats kan men zich afvragen wat dat is 
'beheersing' en: de Nederlandse taal is zo veel
omvattend, dat we dat niet echt als doel van 
een basisschool mogen beschouwen. Toch moet 
er iets van dat doel worden nagestreefd en kun
nen we van de hoogste groepen kernkinderen 
geïntegreerd taalgebruik eisen. 
Zolang echter de spraak nog zoveel energie 
kost, belemmert dat wel het leren van de inhoud 
van de taal en dat laatste heeft m.i. wel de prio
riteit, gezien het feit dat de vorm bij dove kinde
ren nu eenmaal geen gelijke tred kan houden 
met de inhoud. Daarom hebben we ook voor 
T.C. gekozen en moeten we ons nu afvragen of 
de vroeger altijd tussendoor geëiste goede 
spraak nu ook nog wel het juiste middel is. Men 
kan in een onderwijssituatie wel degelijk als di
dactisch middel scheiding van vorm en inhoud 
toepassen, want elke les heeft zijn eigen doel, 
maar de middelen die gekozen worden moeten 
wel de meest geëigende middelen zijn, die het 
doel zo snel mogelijk dichterbij brengen. 

2.4. 'Er moet bij de leerlingen nog veel worden 
ingeslepen', zo wordt gezegd. Moet dat echter 
dan niet op meer daartoe geschikte momenten? 
Inslijpen auurt nl. nog langer dan even een 
spraakcorrectie, tenminste als je onder inslijpen 
verstaat 'het herhaaldelijk een woordje, of zinne
tje zeggen in korte tijd'. Inslijpen mag echter ook 
dan pas, wanneer je zeker weet dat een woord
je of klank goed 'zit'. Wanneer wordt voor 
spraak-correctie meestal onderbroken? O p het 
moment dat een leerling een fout maakt. Dus niet 
bepaald een argument voor onderbreking! Bo
vendien ook is net een negatieve benadering 
van het spreekonderwijs: verbeteren in zo'n situ
atie betekent: jij kan net niet en telkens wordt 
een kind geconfronteerd met zijn falen; het zijn 
telkens kleine speldenprikken. Een positievere en 
effectievere wijze is, denk ik, mogelijk. 

2.4. Een volgende overweging is: 'Wat je aan 
de ene kant zou winnen (aan info), zou je aan 
de andere kant verliezen aan spreekhouding'. In 
de vraag van de ouders van dove kinderen is 
niet een 'verlies' aan spreekhouding bedoeld. 
Het is ook niet zo, dat de voorstanders van ge
scheiden spraakverbetering tegen spraakverbete
ring zijn, maar ze zouden willen streven naar 
andere momenten van spraakverbetering. 

2.5. Een ander argument voor onderbreking is: 
'Het ene kind kan hogere eisen t.a.v. spraakver
betering goed aan, het andere niet; de leer
kracht moet erop letten wat hi j /z i j aankan. Dit 



verbreekt de infostroom niet.' Natuurlijk kan een 
intelligent of een taalgevoelig kind veel aan, 
maar te zeggen dat het de stroom niet onder
breekt lijkt me niet juist; men doet het wel, maar 
men bedoelt waarschijnlijk te zeggen, dat het 
niet schadelijk zou zijn. Dat blijft dus nog maar 
de vraag en op de tweede plaats is de vraag: 
welk kind kan dit dan aan? Of het gewenst is, is 
dan nog een derde punt. Dove volwassenen vin
den het b.v. niet gewenst! 

2.6. Dan zijn er leerkrachten die het zo zien: 
'We verbeteren net zo goed slordige gebaren 
als spraak, onder voorwaarde dat de informatie
stroom niet wordt geblokkeerd'. Dus hierbij mag 
er ook onderbroken worden, maar ik neem aan 
dat een gebaar verbeteren net zoveel, zo niet 
meer tijd vergt als spraak verbeteren. Dat is dus 
nog een keer een onderbreking. En: wanneer 
wordt die stroom dan geblokkeerd? Na een, 
twee of zes seconden? Hoe weet je dat hij wel 
of niet geblokkeerd wordt? En wat te denken 
van het feit dat de leerkracht ook tijd voor ande
re kinderen neemt en dus weer de les stopt om 
spraak en/of gebaar te verbeteren? 

Dan zijn er nog talloze mogelijkheden bij de ei
sen die men stelt: men eist het even, men eist het 
wat langer (want gisteren deed Pietje pvd de k 
wel goed en nu niet meer) of men eist het hele
maal niet. Dat laatste gebeurt nl. nog vaker. Het 
moment dat men goede spraak eist, is dus volko
men willekeurig en altijd maar stoppen om goe
de spraak te vragen, kan ook niet. Wel kunnen 
we vastere momenten gaan kiezen, waarbij we 
dan tevens ook systematischer kunnen werken 
om die spraak toch ook in de klassesituatie te 
verbeteren, want dat laatste is het allernoodza
kelijkste; tussendoor even spraak verbeteren is 
nl. iets anders dan letten op goede spraak, want 
dat laatste moet immers altijd gebeuren! De 
vraag ook hier is: Wat verstaan we op onze 
school onder 'letten op goede spraak'? 

2.7. De volgende mening wordt geopperd, dat 
leerlingen met integratieproblemen juist gebaat 
zouden zijn bij een voortdurende spraakcorrec-
tie: 'Integratie is voor onze leerlingen reuze be
langrijk. Verkeerd spreken betekent vaak ook 
een verkeerd woordbeeld.' 
O p de eerste plaats worden er bij de meeste 
kinderen nog zoveel woorden fout gezegd, dat 
dat niet als argument genoemd kan worden, 
want alweer geldt willekeur: welk woordje of 
klank verbeter je wel en welk niet? Alleen het 
verbeterde woord krijgt dan even de integratie
aandacht en heel vaak nog tevergeefs ook. O p 
de tweede plaats kan goede integratie voor leer
lingen met zulke spreekproblemen niet bevor
derd worden door spraak, want die is, zoals ge

zegd, nog te onvolkomen. Bij het kiezen van 
een didactisch sterk middel moeten we dat mid
del kiezen, waarbij kinderen met grote kans van 
slagen kunnen werken en dat appeleert aan hun 
sterke kanten. Een integratiebevorderend middel 
is dan b.v. wel het gebruik van vingerspellen tij
dens het oefenen van spraak; het is een wonder
lijk, sne! werkend middel. 

2.8. 'Verbeteren moet ook afhangen van het 
zich eigen maken'. Wat wordt bedoeld? Is het 
verbeteren afhankelijk van wat een kind al be
heerst? Dat is terecht, maar dan wel in een 
daarvoor geschikte situatie. Of bedoelt men dat 
het pas eigen gemaakt kan worden als het 
voortdurend wordt verbeterd? Ik weet het niet, 
maar de volwassen doven kiezen nu voor geba
ren, want goed spreken is niet voor alle doven 
weggelegd; het blijft een namaak-, een horen
den-gebruik. Dus als men spraak gaat leren, wil
len de doven en de ouders van dove kinderen, 
dat als een tweede taal leren in de daartoe be
stemde tijden en niet als tussendoortje in wat 
voor les aan ook. Je zou kunnen zeggen dat dat 
toch ook nu gebeurt door de spreekleerkrachten. 
Iedereen weet dat die lessen daar onvoldoende 
voor zijn; er worden veelal technische, individu
eel bepaalde zaken geoefend en maar zeer ten 
dele geïntegreerd taal/spreekonderwijs gege
ven. 

W e hinken als school nog op twee gedachten: 
aan de ene kant willen we de doven hun eigen 
middelen bieden en aan de andere kant eisen 
we ook goede spraak op alle momenten van de 
dag! Die twee dingen botsen. Als je kiest voor 
ontwikkeling en emancipatie van dove kinderen, 
die snel, veel informatie moeten kunnen verwer
ken, dan moet je ook kiezen voor dove manie
ren en middelen. Dat is nu nog wel een heel 
moeilijke of onduidelijke manier, maar m.b.t. dit 
item niet een onmogelijke! (zie mijn voorstel) 

2.9. 'Bij een heleboel gebaren is aflezen nood
zakelijk.' Er wordt bedoeld dat spreken moet 
worden geleerd. Niemand zal dit ontkennen, 
want veefhorenden kennen de gebaren niet. 
Spraakverbeteren is echter maar een onderdeel 
van het leren spreken en het een valt niet met het 
ander samen, want je kunt het ook niet omdraai
en (spraakverbeteren is spraak leren). Juist dit tus
sendoor nog even iets aan spraak doen, devalu
eert het spreekonderwijs! Juist alleen iets aan 
spraak doen als het fout gaat, is iets negatiefs; 
spreekonderwijs moet ook in de klassen een po
sitieve lading krijgen met volop aandacht voor 
alle leerlingen en niet alleen voor de foutmakers 
als tussendoor-oefening. 

2 .10. Als laatste wordt aangevoerd: 'Spraak is 23 



nodig bij het aanleren van nieuwe begrippen'. 
Maar, zoals bij het vorige punt: spraak aanleren 
is iets anders dan spraakcorrectie. En: niemand 
zal dat ontkennen als je uitgaat van het feit, dat 
spraak een onderdeel van de T.C. is. Men kan 
echter veel sneller nieuwe begrippen aanleren 
met gebaren. Maar op de Ammanschool heb
ben we nog steeds de filosofie van de T.C. in 
ons vaandel staan en daarmee komen we in de 
knel met wat de doven zelf willen: gebarentaal 
als eerste taal en het Nederlands, dus ook de 
spraak, als tweede taal. Zover zijn we als scho
len nog lang niet, maar we kunnen wel dat sto
rende element van spraak-correctie alvast uit de 
info-lessen halen. Dat vergt een totaal andere 
houding van ons als leerkrachten en ik denk dat 
dat ook het probleem is: we moeten omschake
len. Mogen we onze gewoontes, waarvan we 
jaren het nut hebben ingezien, zomaar over
boord gooien? Misschien valt het mee en kun
nen we op een vrij gemakkelijke wijze toch te
gemoet komen aan de wensen van doven, maar 
ook aan die van mensen die voorstander zijn 
van effectief onderwijs, want ik denk dat het 
spreekonderwijs in de klassen veel systemati
scher kan. 

2 . 1 1 . Een verzuchting die je ook onder veel 
spreekleerkrachten hoort, is, dat de afstand zo 
groot is tussen wat er in hun kamertjes gebeurt 
en datgene wat er in de klassen aan spreekon-
derricht wordt gedaan. Zelf spreekleerkracht zijn
de, was dit hiaat ook bij mij een punt van over
weging om nieuwe methoden te zoeken en 
andere wegen proberen te vinden. 
Misschien kunnen de voorstellen die hier volgen 
een bijdrage zijn om ook deze klacht uit de we
reld te helpen, zodat het spreken een harmoni
sche plaats krijgt in het toekomstig dovenonder-
wijs. 

3. Voorstellen 

Het individuele spreekonderwijs zal zijn plaats, 
denk ik, zeker moeten behouden; leren spreken 
is een zeer persoonlijke en gevoelig liggende 
zaak, waaraan grote zorg moet worden be
steed. Ook kan de spreekleerkracht de groeps
lessen op zijn of haar wijze blijven doen. Voor 
de klasseleerkrachten zou in plaats van de cor
rectie een bredere didactiek voor het leren spre
ken kunnen worden ingebouwd. 

3 . 1 . Voor de allerjongste kinderen is spreken 
nog brabbelen en spelen met je mond, tong, lip
pen en kaken. In de klassesituatie worden tussen
door spontane uitingen van kinderen opgepikt 

24 en in spelvorm individueel of groepsgewijs uitge

werkt. Er is geen sprake van verbetering, wel 
van beloning en aandacht bij 'spraak'-uitingen. 

3.2. O p alle andere afdelingen worden op ver
schillende momenten van de dag, binnen de 
mogelijkheden van elke leerkracht en van de kin
deren in de groep: 
- korte groepsspreeklesjes van 5 a 10 minuten 
ingebouwd. Dat kan zijn de bordles (taalles) of 
na andere lessen verspreid over de dag: 
- dat kan zijn 3 a 4 keer... 
- dat kan voor de jonge kinderen ook bij de 
dagindeling zichtbaar worden gemaakt; 
- in overleg met de spreekleerkracht kan be
paald worden welke spreek-problemen geschikt 
zijn voor klassikale behandeling door de leer
kracht; 
- de articulatie- en taalkundige moeilijkheden 
uit de informatie of taalles worden zo systema
tisch mogelijk behandeld; 
- alle leerlingen krijgen een korte beurt; 
- ook kunnen de leerlingen elkaar helpen en 
b.v. twee aan twee een probleem aanpakken 
en elkaar helpen met oefenen; 
- het trainen en proberen moet ook bekrachtigd 
worden, niet alleen het resultaat geldt; 
- de lesjes bestaan uit verbeterings- en oefen
momenten van op de leerling toegespitste stof. 

3.3. Vóór elke (informatie)les wordt erop gewe
zen, dat de leerkracht op spraak let en dat b.v. 
na de les besproken wordt hoe goed of hoe 
moeilijk spreken van de kinderen was. 
Laten we voor de duidelijkheid en een positieve 
lading desnoods een spreekvlag hijsen voor de 
spreeWes en bij de andere lessen het corrigeren 
weglaten, maar wel aandacht blijven schenken 
aan goed spreken. 

3.4. Vooral bij jonge kinderen geldt voor een 
goed woordbeeld, dat de nog niet aangeleerde 
klanken weggelaten moeten worden en niet ver
vangen mogen worden door andere. Vooral de 
laat aangeleerde klanken als 's' en 'r' worden 
vaak verwisseld. Bij de correctie is dit een uiter
mate moeilijke opgave, maar het is heel wat ge
makkelijker als er geen vreemde klank voor in 
de plaats is gekomen. Als de spreek- en de 
groepsleerkracht hierop attent kunnen zijn, kan 
veel moeizaam werk later voorkomen worden. 

3.5. Bij de oudere kinderen kan al meer gelet 
worden in diezelfde korte lesjes op geïntegreerd 
taalgebruik. Men kan ook meer gaan letten op 
mooie zinnen, op assimilaties, ritme en accen
ten. Mogelijk kan voor elk kind per week of per 
dag(en) genoteerd worden op het bord met 
welk spreekprobleem het die periode bezig is, 
zodat iedereen ook duidelijk zichtbaar een pro-



bleem heeft waaraan hij of zij werkt, zonder er 
zich voor te moeten schamen; iedereen is im
mers met spraak of zinsbouw bezig. 

3.6. Altijd letten op een juiste spreekhouding, 
mooi stemgebruik en vooral verkeerd ingeslepen 
gewoontes snel aanpakken in overleg met de 
spreekleerkracht. 

3.7. De spreekleerkrachten bieden steun bij het 
opzetten en volhouden van deze werkwijze; ze 
informeren regelmatig en komen een paar keer 
per trimester kijken hoe het gaat in deze lesjes. 
Klasseleerkracht en spreekleerkracht kunnen naar 

eikaars klassikale momenten kijken. Ze wisselen 
ervaringen en problemen uit. Ook zijn de 
groepsleerkrachten op gezette tijden aanwezig 
bij een individuele spreekles. 

3.8. Om tot invoering van deze didactische 
voorstellen over te gaan, kan iedere school na
tuurlijk zijn eigen procedures hanteren. Zeker is, 
dat er tijdig en goed wordt geëvalueerd, want: 
veelvuldige en goede evaluatie scoort ook hoog 
bij effectief onderwijs! 

december 1991 

Oen A 
vereniging 
ter bevordering van 
ortho-agogische aktiviteiten 

Op zaterdag 16 mei 1992 organiseert de 
Vereniging O en A een 

in De Reehorst te Ede, van 9.30 tot 16.00 uur 
onder het motto 

'ALS NIETS LIJKT TE HELPEN . . .' 
over belonen en straffen in 
moeilijk opvoedkundige situaties 

Een informatiefolder en/of een keuzekaart voor het 
inschrijven op een aantal workshops kan men aan
vragen bij de secretaresse van de vereniging: 

M.de Mooij-Janson, 
Overbrugkade 38, 2275 XV Voorburg 
telefoon 070 - 399 46 19 
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Q Postadres 

Jarig van der Wielenwei 32 
9243 SH Bakkeveen 
Telefoon 05169 «1166 
Telefax 05169 «1555 
Teksttelefoon 05169 «1888 
Postbank 88 39 69 

Allardsoog-'t Oldörp 

OMGAAN MET DOVEN IN DE SPORT 

Een driedaagse training voor: 
- Zweminstructeurs 
- Sportleiders 
- Zwembadpersoneel 
- Sporthalbeheerders 
- Sportclubbestuurders 
- Andere betrokkenen 

Organisatie: Koninklijke Nederlandse Doven 
Sportbond, Amsterdam 
Volkshogeschool voor Doven, 
Bakkeveen 

Over het waarom van deze training 

Horende mensen, die in hun werk met dove of 
slechthorende mensen te maken krijgen, ontdek

ken dat er voor een goede communicatie meer 
nodig is dan luid en duidelijk praten. 

Datum: tot en met 3 april 1992. 

Cursusplaats: Volkshogeschool voor Doven 
Allardsoog - 't Oldörp 
Jarig van der Wielenwei 32 
9 2 4 3 SH BAKKEVEEN 

Kosten: ƒ 4 0 0 , - per persoon 
(incl. overnachtingen en maal
tijden) 

Aanmelden: Uiterlijk 1 maart 1992 

Cursusleidinq: Karin Tromp 
Wietze Venema 

Nadere 
informatie: Bij de cursusleiding op de 

volkshogeschool, 
tel. 05169-1 166 of 
(teksttelefoon) 

Van 1 3 t /m 15 maart a.s. organiseert de Volkshogeschool het weekend: 

'VOOR DOVE OUDERS MET HUN KINDEREN' 

Het weekend is bedoeld om ervaringen uit te wisselen met andere dove ouders. 

De ouders zullen met elkaar praten, discussiëren etc, 
terwijl de kinderen een eigen programma met de kinderleiding hebben. 

Het weekend staat onder leiding van Karin Tromp en Wietze Venema. 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Allardsoog - 't Oldörp. 
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H O G E S C H O O L M I D D E N N E D E R L A N D 

F A C U L T E I T E D U C A T I E V E O P L E I D I N G E N 

Seminarium voor Orthopedagogiek 

Aankondiging 

'Onderkenning en hulpverlening' 
zeer jeugdigen 

Gaarne informeren wij u over de ontwikkeling 
van een samenhangend (na)-scholingsaanbod 
onder de titel: 'Onderkenning en hulpverlening; 
zeer jeugdigen', door de faculteit Gezondheids
zorg / opleidingen en het Seminarium voor Or
thopedagogiek van de Hogeschool Midden Ne
derland. De cursus beoogt de deskundigheid te 
optimaliseren van personen en instanties, die 
zich dagelijks inzetten voor kinderen met ontwik
kelingsproblemen. Het betreft hier de groep van 
twee- tot en met vijf-jarigen. Onderkenning van 
de problematiek en de manier van hulpverlenen 
zal centraal staan. 

Reeds op jonge leeftijd zijn verschillen in het ver
loop van de ontwikkeling bij kinderen waar te 
nemen. Uit landelijke gegevens blijkt, dat hier 
de heterogeniteit toeneemt. Meer jonge kinde
ren met ontwikkelingsproblemen worden gesig
naleerd, bijvoorbeeld: kinderen met een 
spraak/taalachterstand, - met een gebrekkige 
motoriek of kinderen met gedragsproblemen. 
Meer kinderen worden verwezen naar scholen 
voor Speciaal Onderwijs en instanties voor 
Jeugdhulpverlening en Gezondheidszorg. Deze 
toename vereist een uitbreiding van de deskun
digheid en beroepsbeoefenaars, die met deze 
kinderen werken. 

Leid(st)ers van peuterzalen, onderwijsgevenden, 
leid(st)ers van opvanginstituten en verpleegkundi
gen worden steeds vaker geconfronteerd met de 
gevolgen die voortvloeien uit praktisch psychoso
ciale- en pedagogische problemen. Daarom is 
het noodzakelijk dat de ontwikkelingsproblemen 
zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd, zodat 
daaraan tijdig gerichte zorg kan worden be
steed . 

Daarnaast kan aandacht besteed worden aan 
de primaire preventie. Door vroegtijdig ingrijpen 
lopen de kinderen minder het risico terecht te ko
men in problematische opvoedingssituaties of op 
latere leeftijd te stuiten op een falen in het onder

wijsleerproces. Professionalisering van de zorg 
aan jonge kinderen blijkt steeds opnieuw een 
noodzaak. 
Aan het begin van 1991 is door de studierich
tingen Logopedie en Fysiotherapie van het Semi
narium voor Orthopedagogiek een samenwer
kingsproject van start gegaan met als 
doelstelling het ontwikkelen van een multidiscipli
naire cursus voor beroepsbeoefenaars die wer
ken met kinderen van twee tot en met vijf jaar. 

Bij de doelgroep wordt gedacht aan: 
- Ieid(st)ers van peuterspeelzalen en crèches; 
- medewerk(st)ers van instanties voor jeugdge

zondheidszorg; 
- Ieid(st)ers op basisscholen en scholen voor 

speciaal onderwijs; 
- klasse- en groepsassistenten in bovengenoem

de instellingen; 
- specialisten die werken met jonge kinderen, 

bijvoorbeeld logopedisten, fysiotherapeuten, 
(kinder)artsen en psychologen. 

Het curriculum bevat drie hoofdthema's: 
- het 'normale' ontwikkelingsverloop van kinde

ren tussen twee en vijf jaar; 
- welke problemen kunnen zich in deze ontwik

kelingsfase voordoen; 
- hoe kunnen deze problemen zo vroeg moge

lijk gesignaleerd en gediagnosticeerd wor
den, opdat specifieke hulp kan worden gebo
den. 

De cursus zal bestaan uit zes blokken. De twee 
basisblokken hebben als thema: 
- de interactie tussen opvoeder en kind: en 
- de kinderlijke exploratie en ontwikkelingsge

bieden: stimulering en planmatige aanpak. 

In deze basisblokken wordt vanuit de 'normale' 
ontwikkeling het ontstaan van problemen be- 27 



schreven. Kennis van de 'normale' ontwikkeling 
is nodig om achterstanden te kunnen onderken
nen en adequate hulp te kunnen bieden. 

Vanuit de basisblokken worden vier verdiepings-
blokken aangeboden. 
De onderwerpen van deze blokken zijn: 
- de cognitieve ontwikkeling; 
- de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
- de spraak-taal ontwikkeling en 
- de motorische ontwikkeling. 

In deze blokken ligt het accent op de signale
ring, diagnosticering en remediering van proble
men betreffende deze ontwikkelingsaspecten. 
De projectgroep streeft ernaar om alle blokken 
inhoudelijk zo geïntegreerd mogelijk te laten 
zijn. 

Ter afronding van de cursus ontvangen de cursis
ten een getuigschrift. 

Thans verkeren we in de ontwikkelfase. Een aan

tal personen is bezig om de verschillende blok
ken van dit curriculum uit te werken. De ver
wachting is dat deze ontwikkelfase aan het eind 
van dit kalenderjaar voltooid is. Begin 1992 
wordt gestart met een experimentele cursus, 
waarin de blokken worden uitgevoerd en wor
den getoetst op de functionaliteit en de prakti
sche relevantie. Aan de hand van de evaluatie
gegevens zal de inhoud van de cursus worden 
bijgesteld, resulterend in de definitieve cursus. 
De cursus zal nauw aansluiten op de vragen die 
in de dagelijkse praktijk naar voren komen. 

Belangstellenden die behoefte hebben aan na
dere informatie, kunnen contact opnemen met 
de Hogeschool Midden Nederland, Seminarium 
voor Orthopedagogiek, Archimedesban 16 te 
Utrecht, onder vermelding Project Zeer Jeugdi
gen. Deze personen ontvangen schriftelijk infor
matie omtrent het tijdstip, de plaats en de kos
ten. 

drs. DJ.Memelink, projectleider 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
253 
656 
656 
972 

PW 
KE 
KE 
XB 

0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
801 2 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 

megen 
megen 

..,megen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof . Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. BeHschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
VS.O. De Stijgbeugel 
De Spreekhoorn 
De Stelp 
Instituut Sint-Marie 
School 'De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'Ekkersbeek' 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
De Wylerberg 
Dr.J. de Graafschool-VSO. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
V.S.O. De Weerklank 
Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.S.O 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord SO/VS) 
Bertha Mullerschool 
De Taaikring 
Alfonso Corti School V.S.O. 
Enkschool 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1 062 CJ Amsterdam 
1 064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

9721 WD Groningen 
3031 BA Rotterdam 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afd. van het LVD. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 

'Effatha', Chr. Inst. voor doven 

Chr. Instituten voor doven 
'Effatha', V.S.O. en V.B.O 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 1 3 
jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatman weg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 2 1 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 1 5 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 31 
Telefax 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
085-423293 
085-454497 
076-212352 
05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01 100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
0224a 14071 
030-510041 
030-612404 
030-660875 
030-621227 
038-212959 

020-6178617 
02C-Ó132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-881 11 
04105-88111 
04105-12157 
070-3992021 
070-3998770 

079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 
de eindredaktie. 



drukkerij grafax bv • zaandam 


