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Voorwoord

Deze studie betreft kinderen met schisis, de spleet in lip en/of kaak enlof
gehemelte. Als de spleet ook het gehemelte betreft, komen er vaker spraak- en

taalproblemen voor. Deze studie gaat over deze problemen, de onderliggende
oorzaken, de tildige onderkenning en behandeling ervan.

In het algemeen is de spraak- en taalverwerving een proces, dat in baby's
eerste levensiaar zintuigelijk en motorisch in interactie met de verzorgers

wordt aangestuurd en al op zeer jonge leeftiid relaties heeft met andere

belangrijke ontwikkelingsaspecten. De communicatieve, sociale, emotionele
en cognitieve ontwikkeling is hieraan gerelateerd. Als vroeg in baby's leven,

in een voor spraak en taal gevoelige perioden van aanleg, de ontwikkeling
niet op gang komt of afwiikt, ziin op latere leeftijd de gevolgen ervan waar-

neembaar. De latere behandeling ervan is moeilijk. De literatuur over schisis

toont dit aan. Daarom is het belangrijk vroegtijdig spraak- en taalproblemen
te onderkennen, wat op de leeftijd van 2;O iaar betrouwbaar kan plaats

vinden. Vroeg gegeven zorg beinvloedt een afwijkend verloop positief en zal
de communicatieontwikkeling bevorderen. Dat is de motivatie die ten grond-
slag ligt aan de opzet en start van deze studie. Dat is ook de aanleiding
geweest om kinderen met schisis zowel op de leeftiid van 2;O iaar als longitu-
dinaal als baby, peuter en kleuter in interactie met hun moeder te filmen
(Preventiefondsprof ect nr. 28 -1042) .

Deze studie is een vierde beschrijving van onderdelen uit genoemd Preventie-
fondsprolect. Na de uitgave van de rapporten (zie Koopmans-Van Beinum e.a.,

l99O), de dissertatie over de moeder-kindinteractie in de spraakverwerving
van Van der Stelt (1993) en het interim rapport over de spraakverwerving van
baby's met schisis, bestudeerd als een groep (|ansonius-Schultheiss, 1994), is

er nu dit proefschrift. Hierin worden kinderen van Z;O iaar beschreven die
eenmalig, cross-sectioneel werden onderzocht.

De inhoud van dit proefschrift verduideliikt, dat met dit proefschrift dit
omvangriike project nog niet is af te sluiten. Thans riist de vraag naar het hoe
en waarom van de goed, matig of slecht verlopende spraak- en taalverwerving
bif de hier onderzochte tweejarige kinderen met schisis. Ziin er in de eerste
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twee levensjaren van het individuele kind momenten te vinden, waaruit dit
afwijkende spoor in spraak- en taalontwikkeling al bleek en had er misschien
nog eerder behandeld moeten worden? Er is de vraag hoe in de communicatie
het taalaanbod van de verzorgers daardoor werd beinvloed. Ook bestudering
van het verdere verloop van spraak en taal, als de kinderen ouder zijn, is

wenselijk . ZIjn de kinderen met een matige of slechte spraak- en taalvaardig-
heid bii twee jaar ook inderdaad de kinderen die op de leeftild van vijf jaar
hun achterstand en problemen nog niet hebben ingelopen, zoals de literatuur
suggereert? Onze longitudinaal gefllmde beelden zijn en bliiven van onschat-
bare theoretische en maatschappeliike waarde. Daarmee is dit proefschrift te
beschouwen als begin van een vervolg en is het geen einde.

Aan de totstandkoming van dit proefschrift werkten velen mee. Veel dank is

allen verschuldigd.

Deze geldt allereerst de ouders en hun kinderen die viif iaar lang aan dit
omvangrijke onderzoek meewerkten. Jullie bleven ons trouw. Geen van jullie
viel af. Veel dank daarvoor.

Dank geldt de meewerkende schisis-behandelteams van Haarlem en Alkmaar,
van AZVU en AMC te Amsterdam, die vertrouwen in ons project hadden; de

vele specialisten (audiologen, kinderartsen en kinderneurologen) van AZVU
en AMC die de kinderen extra onderzochten; dank aan Prof. Dr. Frits Beemer
van het AZU te Utrecht die aan de hand van de video de kinderen op klinisch
genetische gronden beoordeelde; de studenten Logopedie van de HvA en die
van Algemene Thalwetenschap en Fonetische Wetenschappen van de Universi-
teit van Amsterdam, die onmisbaar waren voor feedback op transcriptie,
analyse of die meewerkten aan de luistertoetsen. In dit kader vooral veel dank
aan Agnes Overes.

Dank gaat vooral uit naar de naaste medewerkers. Dr. Jeannette van der Stelt,
collega op het Instituut voor Fonetische Wetenschappen en naar orlze
teamgenoten Arnold Dijkstra, Christina Stam en Mariken Blom. De mede door

iullie verzamelde gegevens zijn nu nader beschreven. Mieke Beers, met iou
transcribeerde ik normale en afwijkende kinderspraak, ook die van kinderen
met schisis, in het kader van jouw en mijn proefschrift. Je controleerde mijn
analyses. Veel dank daarvoor. Floris van Ginkel, op jou kon ik rekenen. Je gaf
statistische hulp en behoedde me voor onderzoeksfouten. De momenten van
contact waren niet gespeend van nuchtere realiteitszin en humor.

Dank niet in het minst voor de vakgroep KNO van het AMC. Meer baby's
onderzoeken luidde de eis van het Preventiefonds en het werden niet 8 maar
1"8 baby's die vanaf hun geboorte vierwekelijks werden gefilmd tot twee jaar
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en daarna driemaandelifks tot viif jaar. En daaraan werden nog eens 30

tweejarige kinderen toegevoegd om de preventieve werking van het gehemel-

teplaatje te bestuderen. Dankzij jullie ondersteuning kon, naast de studie bij
twee jaar, ook een deel van de vroege babytijd van kinderen met schisis in
kaart worden gebracht. Daarmee was er voor deze studie een belangrijk
referentiekader. Hooggeleerde Urbanus, beste Niek, jou dank ik hiervoor in
het biizonder.

Grote dank en waardering geldt mijn begeleiders.

Hooggeleerde Anne (Baker), zonder jou was dit proefschrift niet tot een goed

einde gekomen. Het project was te omvattend en de universitaire wereld
reageerde met onbegrip en vooroordelen. Jij nam het voor me op, hielp
structureren en damde de vloed aan gegevens en idee6n in. Ik dank ie voor je

deskundigheid en voor het feit, dat voor jou het sociale een zeer belangrijke
voorwaarde is om een goed wetenschappelijk product te krijgen. Ik leerde veel
van je werkwiizen en ben ervan overtuigd, dat dit ook in toekomstig werk
rendeert. Ik verheug me erop, straks met je vorm te kunnen geven aan de

Engelstalige publicaties.

Veel dank ook aan jou, Hooggeleerde Louis (Pols). Vijftien jaar na mijn
opleiding tot logopedist op het IFA, kwam ik op het instituut terug, nu als

wetenschappelifk medewerker. Een wissel moest worden omgehaald om van
een interdisciplinair werkend en denkend klinisch medewerker een weten-
schapper te worden. Jij stelde mij daartoe in staat. Er was altijd een open deur
en le nam tiid voor overleg.

Zeergeleerde Florien (Koopmans-Van Beinum), als deskundige op het vlak van
baby's spraakverwerving was en is er het levendige contact over dit onder-
werp. Als co-promotor onderbouwde jij deze dissertatie met ie kritische
kanttekeningen. Dit verhoogde de kwaliteit ervan.

Allen die mii "zagen zitten", mijn leven veraangenaamden en niet twijfelden
aan mijn intellectuele en persoonliike capaciteiten om dit wetenschappelijke
werk te klaren, ben ik de grootste dank verschuldigd. Meer dan ooit was er het
besef geen "Ubermensch" te zijn. Ik dank mijn naaste collega's, onze vrienden
en familie, in het bijzonder Ria en Marlies, mijn zussen en Ineke en Annelies
voor hun luisterend oor, begrip en wijze raad. Ik dank de kinderen voor hun
humor, warmte en originaliteit, vooral Peter-Paul, Michiel, Kaspar, Martijn,
Christiaan, Karin, Anneloes, Frederike, Jan-Paul, Menno, Jitske en Ninke en de

kinderen op de boerderij. Met jullie ben ik bevoorrecht.

xiii
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Lieve Rolf, niemand weet zo goed als ik, dat je het liefst helemaal niet
genoemd wilt worden. Wif voeren ruim 30 jaar samen op kalm en stormachtig
water, over vaarten, rivieren, meren en op zee met onze P1uut. We bouwden
in Salland een onderkomen met veel groen, vruchten, bloemen en aanloop.
Nu heb je met beeldhouwen een creatieve draai gevonden. Jij en ik, elk met
onze eigen bezigheden, blifven ons in vrijheid ontplooien. Ik dank je voor f e

liefde en zorg.

Er zijn helaas geen (schoon-)ouders meer om hen te danken. De liefde van
mijn ouders die mij maakten en vormden en hun positieve invloed op mijn
leven is volop in dit werk terug te vinden.



Hoofdstuk 1

Inleiding

1.0. De algemene vraagstelling

Kinderen, waar ook ter wereld, verwerven een systeem om te communiceren.
Enerzijds is dit biologisch bepaald en kent de ontwikkeling ervan een uniform
verloop. Anderzijds is er de invloed van de omgeving en is er tussen kinderen
onderling veel variatie te bespeuren. De communicatieve ontwikkeling
verloopt in de eerste levensiaren indrukwekkend snel. Tegen de tijd dat het
kind twee jaar is, is 40olo van zlin woorden verstaanbaar (Weiss, l97B), heeft
het ongeveer 100 betekenisvolle woorden in zijn vocabulaire (Schlichting e.a.,

1995) en kan het al zinnetjes maken (Bol en Kuiken, 1988). Dat kinderen zo'n
ingewikkelde proces als spraak en taal zo snel en moeiteloos vetwerven, stemt
tot verbazing. Helaas verloopt dit niet bii alle kinderen even soepel en vlot,
bijvoorbeeld in het geval van schisis. Over deze kinderen, hun spraak- en taal-
verwerving gaat deze studie.
Schisis is de aangeboren aandoening van een spleet in lip-, kaak- en/of
gehemelte. Deze structuren behoren tot ons spreekapparaat. Daarmee heeft
een aanzienlijk deel van de kinderen met schisis een verhoogd risico op
spraakstoornissen (zie $ 1.4.1). Kinderen met een schisis blijken ook vaak

taalproblemen te hebben (zie hoofdstuk 3). In deze studie worden spraak- €n

taalvaardigheid onderzocht. Taalvaardigheid betreft hier de mate waarin en de

wlize waarop het kind van zijn taalsysteem gebruik maakt in ziin spreken.

Taalvaardigheid is onderdeel van het mentale systeem en is daarmee overwe-
gend een neurale activiteit. Spraakvaardigheid betreft in deze studie de

fysiologische activiteit van de perifere spraakorganen (in mond-, keel- en

neusholte) om te spreken en die van het gehoor om spraak te verstaan.

Deze studie betreft 30 kinderen met een lip-, kaak en/of gehemeltespleet en

negen kinderen die geboren zijn zonder aangeboren afwijkingen. Allen zijn
2;O iaar. Studie naar hun spraak- en taalvaardigheid impliceert studie naar de

normale taalvaardigheid bij twee jaar. De spraak- en taalvaardigheid van de

leeftiidgenootjes zonder aangeboren afwijkingen (de referentiegroep) wordt
op tal van variabelen vergeleken met die van de kinderen met schisis (de

onderzoeksgroep).
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Kinderen met schisis hebben een afwijkend spreekapparaat, maar ook het
gehoororgaan functioneert afwiikend bii schisis. Dit wordt veroorzaakt door
meestal chronische otitis media met effusie (OME). De rol van het gehoorver-
lies op de spraak- en taalverwerving bif schisis wordt in de meeste studies
veronachtzaamd (McWilliams e.a., 1990). Wanneer er toch enige aandacht
aan wordt besteed, wordt uiteindelijk op methodologische gronden gekozen
voor bestudering van spraak zonder het gehooraspect (Broen e.a., 1994).

Frequentie, duur en ernst van het gehoorverlies is moeilif k te bestuderen in
relatie tot de kwaliteit van de spraakproductie op oudere leeftijd. Onze studie
erkent dit probleem, maar doet toch pogingen om nader onderzoek te doen
naar deze relatie. In onze studie wordt niet alleen onderzocht in hoeverre de

spraak- en taalvaardigheid van kinderen met schisis afwiikt van die van de
groep leeftiidgenootjes zonder aangeboren afwijkingen, maar wordt ook
bestudeerd in hoeverre naast de afwiikende spraakmotoriek bif schisis de

afwiikende spraakwaarneming door het gehoor de spraak- en taalvaardigheid
negatief beinvloedt (zie hoofdstuk 5, 6 en 7). Het bii spelaudiometrie geschat-

te gehoorverlies wordt gerelateerd aan de uitkomsten van spraak- en taalvaar-
digheid. Dit onderzoek geeft, zij het nog in een relatief kleine groep onder-
zochte kinderen, nieuwe wetenschappeliike inzichten op het terrein van
schisis, spraak- en taalverwerving en de behandeling ervan.

In dit proefschrift wordt in Hoofdstuk I ingegaan op schisis. Belangrijk is het
gegeven dat noch de ouder-kindinteractie, onderzocht in de totale groep
kinderen, bij schisis afwijkt in vergelijking met kinderen zonder schisis, noch
de intelligentie. Wat ter verklaring van spraak- en taalproblemen wel een rol
speelt, is de afwijkende spraakmotoriek door een niet intact spreekapparaat €n
de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor. Daarmee is er de vraag naar
de onderlinge samenhang van beide aspecten in het proces van spraak- en
taalverwerving.
De hoofdstukken Z en 3 betreffen de literatuur.
In Hoofdstuk 2 wordt de spraakontwikkeling van baby's met en zonder schisis

in hun eerste levensiaar (de prelexicale periode) beschreven. Ook worden
studies besproken die de spraakkwaliteit na vroege interventie beschrijven. In
Hoofdstuk 3 staat de ontwikkeling van spraak in taal en interactie centraal.
Afwijkende spraakaspecten in de prelexicale periode bliiken te worden
meegenomen naar de lexicale. In de literatuur wordt geen duideliik beeld
gegeven van de invloed van de spraakwaarneming op spraak- en taalproductie
bii schisis. Er is de gedachte dat een afwijkende articulatie de taalvaardigheid
aantast (Grunwell, 1993). Alleen logopedische behandeling wordt als vorm
van interventie genoemd om taalproblemen te attaqueren (McWilliams e.a.,

1990). Longitudinaal onderzoek naar de spraak- en taalverwerving van
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kinderen met schisis vanaf de geboorte is nog niet eerder uitgevoerd. Dergelij-
ke kennis is van wezenlijk belang om de spraak- €n taalproblemen bii schisis

te begrijpen, maar ook om op tijd de juiste interventie toe te passen (Trost-

Cardamone, 1990).

In Hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen aan de orde gesteld en wordt de

methodologie van onze studie behandeld. Onze studie beperkt zich tot
spraak- en taalproductie van het kind in de spontane communicatie met de

moeder.

In Hoofdstuk 5 worden de algemene variabelen van spraak en taal bij
kinderen met schisis besproken in vergelijking met die van de referentiegroep
leeftijdgenoten zonder schisis. Waar kinderen met schisis verschillen van de

referentiegroep of op standaardtesten uitvallen, wordt gezocht naar de

specifieke invloed hierop van enerzijds de afwijkende spraakmotoriek,
anderzijds de afwijkende waarneming van spraak via het gehoor 6f van beide.

Ook wordt gekeken naar samenhang tussen variabelen onderling.
Hoofdstuk 6 betreft de verwerving van foneemtypen en contrasten, terwijl in
Hoofdstuk 7 de selectie en de fonologische processen centraal staan. Dankzii
de standaardtest FAN (Beers, 1995), die de fonologische ontwikkeling van
Nederlandstalige kinderen beschrijft, is de fonologie van kinderen met schisis

te analyseren en te beoordelen. Opnieuw wordt de vraag gesteld in hoeverre
een afwiikend verloop te wiften is aan de afwijkende spraakmotoriek of voor
rekening komt van de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor. Ook
wordt bestudeerd hoe de variabelen van fonologie zijn verweven met de

algemene variabelen van spraak en taal.
In Hoofdstuk B komen de effecten van medische interventie op de variabelen
van spraak en taal aan de orde. Er zijn de effecten van een gehemelteplaatje
(vroege orthodontie), van drainage van het middenoor (KNO) en van de

operatieve sluiting van het gehemelte (plastische chirurgie). Internationaal,
maar ook nationaal, verschilt de behandeling in het schisis-behandelteam; dit
bliikt ook het geval te ziin in de vier behandelteams, waaruit de kinderen zijn
betrokken voor onze studie. Kinderen met schisis ondergaan een individueel
bepaald behandeltraject. Alhoewel deze klinische variaties methodologisch
een zorgelijk punt zijn in wetenschappelijke studies, heeft dit feit deze studie
niet te ernstig gedupeerd. De invloed van het behandelbeleid wordt zo beter
zichtbaar en geeft aanwijzingen welke uitkomsten in groter opgezette studies

te toetsen.
In Hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen samengevat, in een

kader gezet en worden nevenaspecten besproken.
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1.1. Schisis

Hoornsrur L

1.1.1. Karakterisering en classificatie

Schisis is de naam voor de aangeboren spleet in lip-, kaak- en/of gehemelte.

De officiEle naam is cheilogndthopalatoschisis. De verschijningsvormen zijn
(zie ook fig. 1.1):

1. Een spleet in het voorste deel van mond en gehemelte (v66r het foramen
incisivum): een gespleten [ip, met of zonder kaakspleet; soms is er alleen in
de kaak een spleet. De spleet is enkelzijdig, dubbelzijdig of (zeldzaam)
mediaan gelegen. Deze spleet wordt hieronder niet afgebeeld.

2. Een spleet waarbij zowel lip, kaak als gehemelte zifn gespleten. De spleet
kan enkelziidig zlin (zle fig.1.1 b), dubbelzifdig zifn (zie fig.l.l c) of
(zeldzaam) mediaan zijn gelegen.

3. Een spleet in het achterste deel van het gehemelte (achter het foramen
incisivum): een gehemeltespleet in het harde en/of zachte deel van het
gehemelte (velum) (zie fl9.1.1 d). Incidenteel kan er sprake ziinvan alleen
een velumspleet met een enkelzijdige, dubbelziidige of (zeldzaam) mediaan
gelegen lip-, en/of kaakspleet.

Figuur 1.1.

De normale en afwiikende anatomie van de mond: a. normaal; b. enkelziidige lip-, kaak- en

gehemeltespleet; c. dubbelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet en d. geisoleerde gehemelte-

spleet

Schisis kan een onderdeel ziin van een syndroom. In dat geval zijn er behalve
de spleet nog andere aangeboren afwifkingen, zoals die aan de schedel enlof
aan het gelaat. Deze kinderen werden niet in deze studie betrokken.

/\

@
d
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1.1.2. Aetiologie

Schisis wordt soms veroorzaakt door een erfeliikheidsfactor. Hagberg e.a.

(1998) verklaren de spleet hierdoor in 260/o van de kinderen met schisis.

Andere factoren spelen ook een rol, zoals intoxicaties en een niet optimale
conditie van de baarmoeder. Wat de externe, niet erfelijke factoren betreft
zlin er nog vele speculaties (Hagberg €.o., 1998; Felix-Schollaart, 1989;

Marcovic en Ceran, 1989). Verscheidene auteurs beschriiven het verschijnsel

dat bepaalde typen schisis bij het ene geslacht meer voorkomen dan bij het

andere. Zo worden er meer iongens geboren met een enkelzijdige lip-, kaak-

en gehemeltespleet dan meisies (Hagberg e.a., 1998). Daarentegen komt de

geisoleerde velumspleet vaker voor bii meisjes (De Coninck €.o., 1989;

McWilliams e.a., 1990).

1.1.3. Frequentie van voorkomen

In Nederland wordt naar schatting 1 op de 525 tot 1 op de 675 kinderen
geboren met schisis (Van den Akker en Hoeksma, 1986). Hiermee is in
Nederland schisis, na aangeboren hartafwiikingen, de meest voorkomende
geboorteafwijking (Hoeksma en Koomen, 1991). Wordt gekeken naar het per-

centsgewiis berekende voorkomen van de verschillende typen schisis, dan
gaat het in 38.5olo van de gevallen om een enkelzifdige of dubbelzifdige lip-,
kaak- 6n gehemeltespleet. ln ZOo/o van de gevallen zif n er behalve de spleet

nog andere aangeboren afwiikingen (Van den Akker e.a., 7987; Hoeksma e.a.,

19Be).

Langman (1976) geeft in percentages aan hoe groot de kans is dat ouders

opnieuw een baby met schisis krijgen. Ouders zonder schisis hebben 40lo kans

op een volgend kind met schisis. Heeft een van de ouders een schisis, dan
stiigt de kans tot t7o/o. Hoe meer naaste familieleden een schisis hebben, hoe

hoger de kans op schisis bii een volgend kind (Osborne, 1986).

1.2. De medische behandeling bii schisis

1.2.I. Behandeling in Nederland

Schisis is een aandoening die in welvarende landen zoals Nederland direct
vanaf de geboorte wordt behandeld. Na de geboorte van de baby worden kind
en ouders direct bij een van de Nederlandse behandelteams aangemeld. Voor
alle vormen van schisis, behalve in het geval van een geisoleerde lipspleet, is

larenlange begeleiding nodig. Deze wordt gegeven door een team van
medewerkers, onder andere de orthodontist, de plastisch chirurg en de
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kno-arts, die in onze studie aandacht krijgen. De invloed van overige behan-
delaars op spraak- en taalverwerving van het kind wordt hier niet onderzocht.
Bii de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen staan

circa twintig behandelteams geregistreerd. Er zljn aanzienlijke verschillen in
het beleid dat deze teams voeren. Dit is een verschijnsel dat niet typisch is

voor Nederland (Hotz e.a., 7986). Effectstudies betreffende de behandeling
zijn alleen mogelilk bil centralisatie van de zorg en/of protocolair nauwgezet

uitgevoerde behandeling.

L .2 .2. Pre-operat ieve orthopedische therapie

Sinds de iaren tachtig voeren sommige schisis-behandelteams een beleid,
waarbij kinderen met een lip-, kaak- en gehemeltespleet direct na de geboorte
worden behandeld met een van synthetisch materiaal gemaakt plaatje dat
kaak en harde gehemelte dekt (zie figuur l.Z). Deze behandeling wordt
(afgekort) PSOT (Pre-Surgical Orthopedic Therapy) genoemd.

Figuur 1.2.

Het dag en nacht gedragen gehemelteplaatie dat vlak na de geboorte bii de baby met een

complete schisis wordt aangemeten om de groei van de kaak en het harde gehemelte te
geleiden.

Meestal wordt op de leeftiid van 0;3 tot 0;6 jaar de spleet in de lip en op de
leeftijd van 0;9 tot L;0 jaar de spleet in het gehemelte totaal of gedeelteliik
gesloten door een plastisch chirurg. Bij kinderen die worden behandeld met
een plaatje worden dezelfde tijdstippen van operatie aangehouden, maar

wordt de sluiting van het harde gehemelte uitgesteld tot de leeftijd van 8;0 of
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9;O jaar; dit is ten gunste van een zo natuurlijk mogelijke groei van schedel en

beenderen van het aangezicht. Op die leeftild is het gezicht voldoende
uitgegroeid om de nog resterende spleet in het harde gehemelte chirurgisch
te corrigeren.
De behandeling met het gehemelteplaatie wordt alleen ingesteld op grond van
orthodontische doeleinden. Zij beoogt de groei van de bovenkaak zo te

geleiden dat beide kaakdelen niet verder uiteen groeien. Daarmee zal het gebit
normaler doorkomen en ook de beet (occlusie) verbeteren. De aanwezigheid
van de plaat kan wellicht ook andere voordelen te hebben (Brunelle e.a.,

1985; Jansonius-Schultheiss e.d., 1996). Het voeden van de baby wordt
normaler: de ouders kunnen een normale speen gebruiken bij de flesvoeding.
Lohmander-Agerskov e.a. (7994) vinden bii onderzoek naar de invloed van
een plaatie op de spraak van baby's van 0;11 iaar minder glottale producties.
Konst e.a. (1997) en Kuijpers-Jagtman e.a. (1998) kunnen een vroeg effect
ervan op de spraak op jonge leeftild nauwelijks aantonen, maar wel later (zie

5Z.a.D; Hotz e.a. (7976) vinden bij oudere kinderen een positief effect van de

behandeling op de articulatie; er is minder nasaliteit.

1,2.3. Operatieve ingrepen

Al in 1926 stelt Veau (geciteerd door Morley, 1975) dat het voor de articulatie
en de klankontwikkeling verreweg het beste is het harde en zachte gehemelte

zo vroeg mogelijk te sluiten. Later komt ook Jolleys (195a) met gegevens

waaruit bliikt dat een vroege sluiting van het gehemelte resulteert in een

betere spraakverwerving dan een late (zie Tabel 1.1).

Thbel 1.1.

Beoordeling van spraak op zesiarige leeftiid en tiidstip van operatie van het gehemelte

(folleys, 1954)

Gehemeltesluiting
in iaar;maand

Aantal onderzochte kinderen o/o kinderen met
spraakafwilkingen

0; 6-0;9

0;10-1;0

1;1-1;3
7; 4-1;6

1; 72;O
exact 2;O

>2;O

16

77

18

12

7

5

10

23

46

47

7B

9B

9B

100

Bij een uitgestelde
van spieren aan de

operatie kan niet
andere zifde van

geprofiteerd worden van de trekkracht
de spleet, waardoor de spieren van het
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velum al snel verkorten en onvoldoende meegroeien. Vroeg geopereerde
kinderen vertonen op de leeftijd van 6 f aar minder afwijkende spraak dan laat
geopereerde kinderen. Hiermee wordt de afwiikende articulatie bedoeld ten
gevolge van onvoldoende mogelifkheden om het velum te heffen en te

strekken zodat de neusholte wordt afgesloten van mond- en keelholte (zie

S 1.4.1). Malek e.a. (1986) opereren het velum al op de leeftijd van 0;3 iaar
gevolgd door een operatie van de lip en het harde gehemelte bii 0;6 jaar. Een
afwiikende houding van de tong, namelijk het krommen van de tongrug tegen
het velum, wordt hierdoor vroegtijdig tegengegaan en afwijkende articulaties
die kenmerkend zijn voor schisis, zoals glottisslagen, faryngale substituties en
posterieure articulatie zouden niet meer voorkomen. Wetenschappelijk wordt
deze uitspraak echter niet onderbouwd. Cosman en Falk (1980) en Witzel e.a.

(1984) waarschuwen er voor dat een late sluiting van het harde gehemelte,

uitgesteld tot het moment dat schedel en beenderen van het aangezicht ziin
volgroeid (dit is pas bii B;0 tot 9;0 jaar), een negatief effect heeft op de spraak.
Wordt het gehemelte vroeg, voor de leeftiid van 0;7 jaar gesloten, dan
verbetert in vergeliiking met een latere sluiting op de leeftif d van 1;0 tot 1;6
jaar niet alleen de spraak, maar ook het gehoor signiflcant (Randall e.a.,

1983). Ook Maw (1986) en Spauwen (1989) wijzen hierop.

1.3. Schisis en taalverwerving

De kwaliteit van spraak- en taalverwerving is afhankelijk van een aantal
factoren. Dit ziin, behalve de aangeboren aanleg van het kind om taal te leren
en zijn neurobiologische mogelijkheden hiertoe, de ouder-kindinteractie,
psychosociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, de spraakwaarneming
via het gehoor en de spraakmotoriek (Hoekstra, 1985).

1.3.1. Ouder{<indinteractie en psychosociale ontwikkeling van het kind

Schisis is een aangeboren afwijking en deze wordt meestal meteen na de

geboorte onderkend. Ouders worden direct met de handicap van hun kind
geconfronteerd. Zij beschrijven ambivalente gevoelens; er is vreugde dat het
kind ter wereld is gekomen, maar droefheid dat het niet perfect is. Onmiddel-
lijk gestelde vragen aan artsen en deskundigen zijn: hoe komt het, hoe kan
deze misvorming zo snel mogelijk worden verholpen, ziin er nog meer
gebreken (Weachter, 1959; Stoelinga e.a., 1989). De vragen stapelen zich op.
De omgeving reageert vaak stuntelig op de baby en weet met ongelukkig
geplaatste opmerkingen de ouders onbedoeld te kwetsen. Het kan niet anders
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of ouders voelen zich in het begin onzeker over de verzorging, zeker als de

baby met schisis hun eerstgeborene is, er voedingsproblemen ziin en het kind
onvoldoende aankomt. Vaak wordt van de veronderstelling uitgegaan dat een

dergeliike afwijking wel effect m6et hebben op de ouder-kindinteractie en op
de communicatie, de sociale, emotionele en persoonliikheidsontwikkeling
van het kind. Clifford (1969; 1983; 1989) waarschuwt voor dat vooroordeel.
Zijn uitspraak "waarom zljn zii (de kinderen met schisis) zo normaal", in
zowel hun ontwikkeling als in hun persoonlijkheid, wordt jaar na jaar weer

gestaafd met nieuwe gegevens. Ook Lencione (1980) komt tot de bevinding
dat kinderen met schisis qua persoonlijkheid niet verschillen van normaal
geboren kinderen. De sociale vaardigheden zijn even groot (Sidney en

Matthews, 1956; Watson, 1964; McWilliams, 1970; en Spriestersbach, 1973).

Wanneer uiterlifk en taal problemen geven, ddn is de sociale geremdheid
sterker aanwezig. Kinderen die door hun ouders positief worden beoordeeld
op het punt van sociale vaardigheden, voelen zich sociaal geaccepteerd en

gedragen zich sociaal vaardig (Kapp-Simon e.a., L99Z). Daarmee is de sociale

ontwikkeling van kinderen met schisis niet bedreigd te noemen.

Ook al is tegenwoordig de verzorging van de baby niet meer bij uitstek een

zaak van de vrouw alleen en houden ook vaders zich hier liefdevol mee bezig,

toch wordt er nog steeds meer geschreven over de wijze, waarop moeders en

kinderen met elkaar omgaan, de moeder-kindinteractie, dan over die tussen
vader en kind. Moeders hebben doorgaans een groter aandeel in de verzor-
ging. Ook in onze studie is dit het geval, waar moeders de hoofdverzorgsters
van de kinderen zljn. Daatmee kunnen we de literatuur over de moeder-kind-
interactie gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de moeder-kindinteractie
bii schisis een factor is voor de kwaliteit van de taalverwerving.
Onderzoekers die zich bezighouden met de moeder-kindinteractie zijn zonder
uitzondering van mening dat opmerkzaamheid van communicatief gedrag en

invoelend zijn (sensitiviteit) alsmede de bereidheid het gedrag van de ander
te beantwoorden (responsiviteit) belangrijke waarborgen zijn voor de kwali-
teit van de hechting van het kind aan de ouders en zijn psychosociale en
cognitieve ontwikkeling. Begrippen die in dit kader in de literatuur voorko-
men zijn: de affectieve timing en het synchroon lopen van het gedrag van
moeder en kind in het eerste levensjaar van de baby, de elkaar ondersteunen-
de (mutuele) wederkerigheid (Brazalton e.a., 1974), gedragsharmonie (Sander,

1969), de match van elkaars gedrag (Lester e.a., 1985) en de intersubjectiviteit
(Van der Stelt, 1993). Voor het leren communiceren en voor de taalver-
werving ziin deze interacties een wezenliike voorwaarde; het kind krijgt hierin
taalgebruik, taalinhoud en taalvorm op maat aangeleverd.
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Wat weten we nu van de interactie tussen moeders en hun met een handicap
geboren baby? Bii extreem fysiek gehandicapte kinderen, zoals kinderen met
een cerebrale aandoening, worden asymmetrische interactiepatronen bii
moeder en kind waargenomen (Heim en Jonker, 1996; Heim, 1989; Light e.a.,

1985a, 1985b; Wasserman e.a., 1985). De communicatieve afstemming tussen
moeder en kind kent in dat geval minder wederkerigheid. Deze moeders ziin
bijzonder alert op in hun ogen correct gedrag van hun kind. Daardoor zlin ze

directief in hun verbale interacties; ze geven meer opdrachten en stellen meer
verplichtende vragen dan moeders van kinderen zonder afwijkingen. Verder

spreken ze relatief veel en komt het kind relatief weinig aan bod. Dit belem-
mert de taalverwerving.

Geldt dit ook bij schisis? Negatieve gevoelens over de spleet en de vele zorgen
kunnen een spontane interactie belemmeren. De operaties van de spleet en de

ermee gepaard gaande ziekenhuisopnamen van het kind, kunnen eveneens de

interactie minder harmonisch maken en de ritmiek in de wederzijdse gedra-
gingen verstoren. Toch is dit bil schisis niet het geval (Hoeksma en Koomen,
1991). De kinderen met schisis en hun moeders beantwoorden aan het
normale patroon: de baby's met schisis zijn even gehecht aan hun moeders als

baby's, geboren zonder afwijkingen en het effect van de ziekenhuisopnamen
op het gedrag van het kind is afhankelijk van de leeftild. Bii 0;9 iaar oude

baby's die net zijn geopereerd, worden meer negatieve gedragsaspecten

gevonden dan bif pas geopereerde baby's van 0;3 jaar. In het algemeen is er
wel een lichte trend tot asymmetrie in de interactie te bespeuren; moeders van
een baby met schisis ziin op heel jonge leeftiid van het kind minder sensitief
voor het communicatieve gedrag van hun kind dan moeders van een baby
zonder afwijking (Hoeksma & Koomen, 1991,; Field & Vega-Lah4 1984;

Wasserman e.a., 1985, 1987). Wasserman e.a. (1985) veronderstellen dat de

moeders onbewust de tekortkomingen van hun kind willen compenseren.
Hoeksma en Koomen (1991) menen daarentegen dat ouders van kinderen met
schisis juist extra alert zijn op de ontwikkeling en de neiging hebben hun kind
meer te stimuleren. Ze zljn onzeker over de uitgebreidheid van de handicap
en bang voor verdere gebreken; die willen zij trachten te voorkomen (Koomen
en Hoeksma, 1990; Hoeksma & Koomen, 1991).

Bij bestudering van het taalaanbod van moeders van een- en tweejarige
kinderen met en zonder schisis vinden Chapman & Hardin (1991) geen

verschillen in de interactie. Wasserman e.a. (1988) komen tot dezelfde
bevinding. Komt er in incidentele gevallen een asymmetrie in de verbale

interactie voor, dan is dit gekoppeld aan de ernst en uitgebreidheid van de

functionele stoornissen van het kind en de persoonlijke mogelijkheden van de
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moeder om die het hoofd te bieden. Voor onze studie geldt dat de moe-
der-kindinteractie bii schisis geen factor is die de taalverwerving van het kind
dupeert.

1.3.2. Cognitie

De cognitieve ontwikkeling levert eveneens een belangriike bijdrage aan de

taalverwerving. Heeft het kind met schisis taalproblemen op basis van
intellectuele tekorten? Dit is niet het geval. Heineman-De Boer (1985) deed

een cross-sectioneel onderzoek naar de intelligentie bii 370 Nederlandse

kinderen met en zonder schisis tussen de 5;6 en 7;6 iaar oud. De referentie-
groep kinderen zonder schisis waren broertjes of zusjes van het kind met
schisis. Kinderen met schisis van 5;6 jaar en later bli 7;6 jaar halenr wanneer
er gehoorproblemen en spraakproblemen ziin in vergeliiking met de groep
kinderen zonder gehoor- en spraakproblemefl, op intelligentietesten als de

SON, de WPPSI en de WISC-R een lagere verbale score in beide leeftijdsgroe-
pen en ongeacht de gebruikte intelligentietest, maar dit verschil is bij paarsge-

wifze vergelijking van beide groepen kinderen niet significant (zie Tabel 1.2).

Thhel 1.2.

Overzicht van gemiddelde scores van kinderen met schisis, zonder en met gehoor-, spraak- en

leerproblemen op de leeftiiden van 5;6 en 7;6 iaaq op intelligentietesten als de SON, WPPSI
(verbaal) en WISC-R (verbaal) (overgenomen uit Heineman-De Boer, 1985).

Intelligentie Geen problemen Wel problemen Verschil

11

Gehoor

bij 5 jaar SON

WPPSI-verb

bij 7 jaar SON

WISC-R verb

Spraak

bij 5 iaar SON

WPPSI-verb

bii 7 iaar SON

WISC-R verb

Leren

bij 5 jaar SON

WPPSI-verb

bii 7 iaar SON

WISC-R verb

113.5

100.2

1L6.2

98.7

114.0

101.0

117.4

99.0

116.1

101.6

120.7

98.7

109.7

98.3

714.3

95.4

110.4

98.0

712.6

9s.8

92.9

88.9

100.9

Bs.0

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

p<.01

p<.01

p<.01

p<.01

Kinderen met schisis verschillen ook non-verbaal niet van hun broerties en

zusiesr geboren zonder aangeboren afwiikingen (Heineman-De Boer, 1985).
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De laagste scores worden behaald door kinderen met een geisoleerde gehe-

meltespleet. Hun uitkomsten op de verbale test zijn statistisch alleen signifi-
cant (p<.05) wanneer deze laatstgenoemde groep wordt vergeleken met die
van kinderen met alleen een geisoleerde lipspleet. Er wordt g6€n statistisch
verschil gevonden met de overige groepen van kinderen met schisis. Worden
de kinderen met schisis in haar onderzoek ingedeeld naar aanwezige proble-
men op het gebied van spraak, gehoor en leren, dan is er tussen de groepen
kinderen met schisis onderling verschil. De subgroep kinderen met schisis en

Ieerproblemen verschilt in intellectuele vaardigheden significant (p<.01) met
de andere, bij elke leeftijd en op elke intelligentietest. Niet alleen de verbale,

maar ook de non-verbale scores op de intelligentietest ziin in dit geval lager.

Sekse geeft bij Heineman*De Boer (1985) geen verschil in score. Wordt er

specifiek gekeken naar type spleet in relatie tot geslacht, dan is er geen

verschil tussen de seksen in non-verbaal en verbaal IQ.

Hoe is het nu gesteld met de intelligentie van kinderen met schisis van
jongere leeftijd? Anglo-Amerikaanse studies die gebruik maken van de Bayley

Scales of Infant Development - een test die ook in ons onderzoek wordt
gebruikt - laten zien dat kinderen met schisis van 2;O iaar lagere scores halen
op deze test dan kinderen zonder aangeboren afwifkingen (McWilliams e,a.,

1990). Dit verschil is echter niet significant. Door de verminderde taalvaardig-
heid bij kinderen met schisis van 0;9 tot 2;6 jaar wordt de score op de intelli-
gentietest negatief beinvloed (Broen €.?., L994) en niet door de spleet.

Kortom, kinderen met schisis zijn kinderen met normale intellectuele vaardig-
heden.

1.3.3. Spraakwaarneming via het gehoor

Kinderen met een lip-, kaak- en gehemeltespleet of geisoleerde gehemelte-

spleet hebben een verhoogde kans op middenoorontsteking (OME: otitis
media met effusie) en daarmee op problemen in de spraakwaarneming. Deze

zijn overwegend die van het type geleidingsverlies. En schematische afbeel-
ding van het gehoor, waarop ook de buis van Eustachius en het middenoor is

te zien, wordt getoond in figuur 1.3. Bii een geleidingsverlies ten gevolge

van OME wordt de intensiteit van de geluidstrillingen die via het trommel-
vlies het middenoor bereikt, verminderd door vocht in het middenoor dat
door de ontstekingsreactie, eigen aan OME, vrij komt; hierdoor wordt de

trilling gedempt en wordt deze slechter in het binnenoor waargenomen. Door
de afwiikende anatomie van het velum, vooral door de afwiikende wijze,
waarop spieren van het velum het gehemelte heffen en strekken, opent de

buis van Eustachius die neus- en keelholte met het middenoor verbindt, zich
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Figuur 1.3.
Het gehoororgaan (schematische dwarsdoorsnede). De figuur toont a. de gehoorgang met aan
het einde hettrommelvlies, b. het middenoor met de gehoorbeenties, c. het ovale venster en het
slakkenhuis (de cochlea) met daarin het orgaan van Corti. Ook is de buis van Eustachius te zien
die uitmondt in het middenoor en het middenoor ventileert.

bii het slikken minder vaak en minder adequaat. Wordt in het normale geval

bij elke slikbeweging de buis van Eustachius geopend en het middenoor
geventileerd/ bii schisis gebeurt dit onvoldoende. Daarmee is het kind
gevoeliger voor OME. Is het gehemelte chirurgisch gecorrigeerd, dan verbetert
in het algemeen ook de functie van de buis van Eustachius met als gevolg een

betere ventilatie van het middenoor (Maw, 1986; Spauwen, 1989). [n het
geval van schisis is er een verhoogd risico voor chronische OME. In deze

gevallen is er een verhoogde kans op een atroflsche verandering in het
trommelvlies, ingroei van huid en trommelvlies en aantasting van de keten
van gehoorbeentjes (Lous, 1990). Is het gehoorverlies chronisch of ernstig,
dan is er naast een geleidingsverlies ook een perceptieve component niet uit
te sluiten. Nu wordt het spraakgeluid niet alleen gedempt waargenomen door
het geleidingsverlies, maar wordt het ook vervormd door sensorineurale
problemen bif de transmissie van het spraakgeluid in het binnenoor. Ook kan
het vocht dat door de ontstekingsreactie vriikomt een bron van intoxicatie
ziin voor het orgaan van Corti in het binnenoor, waar de geluidstrilling in een
zenuwimpuls wordt omgezet ter verwerking door de hersenen (Paparella e.a.,

1984). De fijnere auditieve waarneming van de klankcontrasten wordt

13
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daardoor verstoord (Paparella e.a., 1972; Bennett, 1972; Goycoolea, l97B;
Ahonen & McDermott, 1984).

Bii kinderen in een normale populatie met OME is er op basis van studies van
Cohen & Sade (1972); Bluestone e.a. (1973) en Bluestone (1978), beschreven
bij Bishop & Mogford (1994), bii 7.7o/o een gehoorverlies van 10dB of minder,
bii 92,5o/o een verlies tussen 15 dB en 40 dB en heeft 1olo een verlies van 50 dB

of meer. Gemiddeld is het gehoorverlies bii OME bij kinderen zonder aange-

boren afwijkingen 26-30 dB (Ruben e.a., 1985). Kinderen met geleidingsver-
liezen tonen doorgaans een wisselend beeld. Juist deze karakteristiek is

volgens Heller (7979) en Menyuk (1980) de veroorzaker van stoornissen in de

spraak- en taalverwerving. Wisselende geleidingsverliezen betekenen perioden
van goed en minder goed horen, wat de interactie schaadt. Daarmee is de

omgeving voor het jonge kind onvoorspelbaar. Ouders weten nooit zeker of
het niet reageren van hun kind het gevolg is van slecht horen, van onvoldoen-
de auditieve aandacht of van niet willen luisteren (Clifford, L9B7). Op zo'n
manier wordt de communicatie ernstig bemoeilijkt (Hedrick e.a., 1984).

Geleidingsverlies veroorzaakt door OME komt voor bij meer dan 95o/o van de

kinderen met een lip-, kaak- en gehemeltespleet of geisoleerde gehemel-
tespleet (Stool e.a., 7967; Paradise e.a., 7969; MaW 1986; Spauwen, 1989). Dit
staat in schrille tegenstelling tot de percentages die worden genoemd bij
kinderen zonder aangeboren afwijkingen, namelijk 15olo (Tos e.a., 7979) en
20olo (Spauwen, 1989). Soudijn e.a. (1975) vonden bii 732 niet behandelde
baby's met schisis al op de leeftijd van 0;3 tot 0;10 jaar vocht in het midden-
oor. Ook Frans e.a. (1988) beschrijven dat OME bij kinderen met schisis al
heel vroeg voorkomt, op de leeftijd van O;2 tot 0;B iaar. De literatuur wijst op
een verhoogde kans op chronische middenoorontsteking bii schisis die reeds

op zeer jonge leeftiid optreedt met ernstige gevolgen voor de opvang van
spraak. Het voorkomen van sensorineuraal verlies bii kinderen met schisis van
O;2 tot ouder met een gemiddelde van 9;O iaar wordt geschat op 4Oo/o (Berg-

strom en Hemenway, 1971). Ook Schultz e.a. (1975) noemen dit percentage,

nu in een door hen onderzochte groep kinderen van 3;0 tot 16;0 jaar. Bzoch
(1979) spreekt daarentegen over 2Zo/o met sensorineuraal verlies.

De gevolgen van chronische OME op jonge leeftild voor spraak- en taalvaar-
digheid op latere leeftijd zijn door diverse auteurs onderzocht, echter bii
kinderen zonder aangeboren afwiikingen. De resultaten spreken elkaar vaak
tegen (Botden, 1996), wat vooral wordt veroorzaakt door methodologische
verschillen van onderzoek en keuze van onderzoeksvariabelen. Ongunstige
effecten van OME op de vroege spraak-, taal- en cognitieve ontwikkeling van
kinderen onder de twee jaar worden gevonden bij Paradise (1980, 1981),
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Hubbard e.a. (1985) en in de Dunedin studie van Chalmers e.a. (1989).

Paradise (1981) is van mening dat er bij de baby een kortdurende gevoelige

periode is voor de aanleg van auditieve banen in het brein, dankzij sensori-

sche stimulatie via het gehoor. OME en het ermee gepaard gaande gehoor-
verlies op jonge leeftijd leidt bij het kind tot een onvoldoende auditief
ontwikkeld neuraal systeem met negatieve effecten voor de latere spraak- en

taalverwerving. Timing van interventie speelt daarom een belangrijke ro1. Een

auditieve waarneming van ten minste 3000 Hz als bovengrens is nodig om de

fijne nuances van de contrasten in de spraakklanken te kunnen waarnemen
(Eilers e.a.,1979). Gehoorverlies ten gevolge van OME za| de spraakwaarne-

ming en daarmee de ontwikkeling van de articulatie en de fonologie duperen.
Paden e.a. (1987) vinden bii kinderen met een vroeg en langdurig aanwezige

OME meer vertraging in de woordvorming. Kinderen van 2;3 jaar met
frequent OME in hun eerste twee levensjaren verschillen ook bij Strauss en
Torremans (1998) signiflcant van leeftijdgenootjes zonder OME in de variabe-
le onverstaanbare/onbegriipelijke uitingen. Ze verschillen onderling niet in
andere variabelen zoals gemiddelde uitingslengte of morfosyntactische
variabelen. In hun onderzoek worden evenmin effecten gevonden van OME

op het taalbegrip, een resultaat dat eerder ook bij ander OME-onderzoek
wordt gevonden (Rach e.a., 1988; Gravel & Wallace, t992; Wright e.a., 1988.

Onings & Van der Spek (1998) melden hetzelfde bij twee tot drie iaar oude

kinderen met schisis en OME. Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat
OME vooral de fonologie van het kind aantast.

Ook ander onderzoek van Nederlandse bodem, het Niimeegse Otitis Media
onderzoek, betreft normaal geboren kinderen met OME en de effecten van
spraak- en taalvaardigheid, ook op langere termijn. Zodra een OME drie tot
zes maanden duurt, is er op de leeftif d van 2;O jaar een ongunstig effect vast

te stellen op de taalverwerving (Rach e.a., 1989). Op oudere leeftiid, bli 7;O

jaar, zou deze achterstand zijn ingelopen (Grievink e.a., 1995). Op deze

leeftiid wordt echter w6l een negatief effect van OME gevonden op "ordeliik-
heid van spreken en luisteren", gebaseerd op de mening van ouders en

leerkrachten. Dit wijst wel degeliik op taalgebruiksproblemen (Roelofs, 1998).

Longitudinaal bestudeerde kinderen met een geschiedenis van OME uit dit
Niimeegse onderzoek die op de leeftijd van Z tot 4 jaar drainage van het
middenoor ondergaan ter verbetering van hun gehoor, hebben op de leeftijd
van 7 tot B jaar hogere scores op alle taaltesten, uitgezonderd die betreffende
de auditieve synthese (Schilder e.a., 1997). De invloed van het gehoorverlies
op de spraak- en taalvaardigheid en de positieve bijdrage van interventie van
het gehoor op spraak en taal kan niet worden ontkend.

15



t6 HOOFDSTUK 1

Terwijl gehoorverlies door OME bij schisis bekend is, is systematisch weten-
schappelijk onderzoek naar de invloed van gehoorverlies op de spraak- en

taalverwerving bij schisis nog uitgebleven. W€l wordt gesuggereerd dat deze

een rol kan spelen (McWilliams, e.a., 199O; Trost-Cardamone, 1990). Kinde-
ren met schisis van 0;9 tol 2;6 iaar scoren slechter op linguistische maten dan
hun leeftijdgenoten zonder schisis (Broen e.a.,1994). Deze auteurs wijzen als

oorzaken hiervoor aan: het gehoorverlies, de verminderde verstaanbaarheid
van de spraak van het kind in het oor van de luisteraar en de afwijkende
spraakmotoriek bij schisis. Bij vergelijking van de gehoorscherpte met dat van
de kinderen in de controlegroep wordt in hun studie geen onderling verschil
gevonden. De variatie bij schisis is te groot. Gehoorverlies wordt door hen
daarna niet meer in beschouwing genomen.

1.4. Spreken

Kinderen met schisis hebben een afwifkend spreekapparaat. Welke spraak-

problemen ziin op grond daarvan te verwachten?

Spraak en taal wordt gehoord, geinterpreteerd en beoordeeld als we spreken.

Rietveld & Van Heuven (7997) onderscheiden in het spreken drie fasen: de

initiatiefase (die van de ademing), de fonatiefase (die van de stemgeving) en

de articulatiefase (die van de klankvorming).
1. In de initiatiefase van het spreken wordt de luchtstroom in gang gezet. De

richting hiervan is van binnen naar buiten door aspecten van druk vanuit
de longen (pulmonische druk), vanuit het strottehoofd (glottische druk) en
vanuit de mond (intra-orale druk). Kinderen met schisis hebben geen pro-
blemen met de ademing. Kinderen met schisis hebben w61 problemen met
het oraal richten van de luchtstroom. Te vaak verdwijnt deze door de neus

in plaats van door de mond, doordat het velum onvoldoende kan worden
opgetrokken om neusholte te scheiden van mond-keelholte (zie Figuur
1.4). Ook zijn er daardoor problemen bij schisis om negatieve druk in de

mond op te bouwen. Het velum moet hiervoor geheven en gestrekt worden
naar de keelwand om mond-keelholte af te sluiten van de neusholte.

2. Een ononderbroken luchtstroom komt vervolgens vanuit de longen in het
strottenhoofd. Daar wordt in de fonatiefase van het spreken deze stroom
door het herhaald openen en sluiten van de stemspleet omgezet in een
pulserende luchtstroom. De stembanden gaan in de luchtstroom trillen en
geven stem (fonatie). Kinderen met schisis hebben in principe geen

problemen met de fonatie. Bii stemloze medeklinkers is de glottis geopend
en bij stemhebbende gaan ze open en dicht. Bif stemloze medeklinkers is
de transglottale en intra-orale druk hoog en is de luchtstroom sterk en snel;
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Figuur 1.4.
Schernatisctre voorstelling van het velurn (zactrte gehernelte) in a. de situatie van rust, b. de
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bij stemhebbende medeklinkers is het omgekeerde het geval. Kinderen met
schisis hebben geen problemen met stemhebbend maar hebben wel
problemen met stemloos.

3. De articulatiefase van het spreken betreft de ",zorming van klinkers en die
van medeklinkers. De klinkers ontstaan doordat de uitstromende adem-
lucht de stembanden in de stemspleet tot trilling brengt. Bii de productie
van klinkers spelen de resonerende ruimten van mond- en keelholte met de

tong als scheiding ertussen een grote rol. Kaakbeweging veroorzaakt bij
heffing een verkleining van de ruimte of bif daling een verruiming ervan.
In het laatste geval zal het spraakgeluid meer worden versterkt. Het velum
is bii de vorming van de klinker geheven, waardoor de neusholte van de

mondkeelholte wordt afgesloten en de klinker in principe niet nasaal wordt
gekleurd. De variatie in klinkers wordt enerzijds teweeg gebracht door de

kaakopening, de tonghouding en de beweging van lippen te wijzigen,
waardoor de mondholte in vorm varieert; anderzijds door de klinkerduur.
Wanneer de neusholte onvoldoende door strekking en heffing van het
velum kan worden gescheiden van de mond-keelholte (zie Figuur 1.4)
treedt nasale kleuring op van het klinkergeluid (hypernasaliteit); het
spraakgeluid dat normaliter alleen oraal wordt versterkt, resoneert nu 66k
in de neusholte. De klinker bliift echter als standaard spraakklank te

herkennen, De glijklanken lwl en lil nemen te midden van klinkers en
medeklinkers een aparte plaats in. Deze worden halfklinkers genoemd,

omdat de luchtstroom vrijwel ongehinderd de mond-keelholte kan passe-

ren en er nauwelijks obstructie of vernauwing is noch enige opbouw van
intra-orale druk. Bij Rietveld & Van Heuven (1997) wordt ook de /h/ een
halfklinker genoemd. In ortze studie classiflceren wij de lhl, in navolging
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van Beers (1995), als een fricatief. Kinderen met schisis hebben geen pro-
blemen met de vorming van klinkers en evenmin met de halfklinkers of
lhl.

Bii medeklinkers stuit de luchtstroom in de mond-keelholte op een hinder-
nis (een obstructie, een sterke vernauwing in de mond of een zwakkere),

die wordt veroorzaakt door de "actieve" organen van articulatie zoals die

van tong en lippen. Medeklinkers worden onderscheiden door een speci-

fieke wiize van articulatie (obstructie, vernauwing of sonoriteit), door een

specifieke plaats van articulatie (labiaal, coronaal, (zowel alveolair als

palataal), dorsaal en laryngaal) en door al dan niet stemgeving.

Thbel 1.3.

Nederlandse medeklinkers ingedeeld naar plaats en wiize van articulatie

Mond-keelholte Neusholte

obstruent sonorant

explosief fricatief halfklinker liquida nasaal

labiaal

coronaal

dorsaal

glottaal

lpl lbl
Itl ldl

steml stemh steml stemh

lf I lvl
lsl lzl
Itl lsl
lNl lyl
thl

lvl,lwl

tit
lll, lrl

lvl

lml
lnl

ht

iJl de palatale alveolaire fricatief stemloos; /S/ de palatale alveolaire fricatief stemhebbend; f,fl de velare fricatief

stemloos; /y/ de velare fricatief stemhebbend; /v I de labiodentale approximant; lw I de bilabiale approximant;

/n/ de uvulare triller of huig-R en /4/ de velare nasaal.

Tabel 1.3 geeft een schematisch overzicht van de medeklinkers die in het
Nederlands als standaardklanken (fonemen) worden erkend. Vetgedrukt zijn
de klanken weergegeven die op grond van de literatuur bij schisis problemen
geven in de articulatie. Dit zijn in eerste instantie de klanken die een maxi-
maal gesloten velum nodig hebben voor de klankvorming, zoals de explo-
sieven. Er is meer afsluiting nodig bij stemloze dan bii stemhebbende explo-

sieven. De karakteristieken van wiize van articuleren ziin de volgende:

Explosieve spraakklanken of ploffers worden gerealiseerd doordat plotseling
een obstructie van lip-lipcontact (bti lpl en lbl), tongpunt-kaakwalcontact (bij

Itl en ldl), tongrug-velumcontact (bii /k/) wordt opgeheven en de lucht-
stroom, door de obstructie belemmerd en onder druk gezet dankzij de velum-
afsluiting, met een plof vrijkomt. Kinderen met schisis hebben meer proble-
men met de articulatie van labiale en coronale explosieven en minder met
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dorsale, omdat eerstgenoemde meer opbouw van intra-orale druk en een

steviger afsluiting van neus- met mond- en keelholte vereisen (zie S 1.4.1) dan
laatstgenoemde (Bzoch, 1979; Edwards & Watson, 1980). De labiale en

coronale explosieven en fricatieven worden bij schisis door de veluminsuffi-
ci€ntie soms met neusgeruis gearticuleerd, soms vervangen door nasalen 6f
compenserend op een meer achterwaartse articulatieplaats, palataal, faryngaal
of glottaal uitgesproken (Trost, 1981). Een sterk afwijkende compenserende
articulatie bii schisis is de glottisslag. Dit is een explosief, die niet in de mond-
keelholte, maar glottaal, in de stemspleet wordt gerealiseerd.

Fricatieve spraakklanken worden gerealiseerd door met de articulatieorganen
(met de lippen, de tongpunt, het tongblad of de tongrug) een vernauwing aan

te brengen in de mond-keelholte, waardoor de lucht wordt getransporteerd en

er schurings- of wrijvingsgeluid klinkt. Ook nu is opbouw van negatieve intra-
orale druk en een goede afsluiting van het velum nodig, maar in mindere
mate dan bij de explosieven. Stemloze fricatieven hebben meer afsluiting
nodig dan stemhebbende fricatieven. De luchtstroom, nodig voor het spreken,

kan bil schisis voortijdig door de neus ontsnappen of onvoldoende gedoseerd

wordenbif hetuitsprekenvan de lfl,lvl,lsl,lzl, ffi,l1l, Nl,lyl (zie Thbel

1.3). Door onvoldoende mogelijkheden van opbouw van intra-orale druk en

onvoldoende sluiting van het velum kunnen fricatieven met neusgeruis

worden gevormd, kunnen er compenserende articulaties worden gemaakt op
een oraal meer posterieure plaats (palataal, faryngaal of glottaal) dan normaal
is of kunnen klanken worden vervangen. De lhl, een fricatief, is een klank die

in de stemspleet wordt geproduceerd.

Sonoranten zijn spraakklanken, die in hoge mate sonoor zijn; z|i hebben een

hoge graad van resonantie in vergelijking met andere medeklinkers. Deze

klanken hebben maar een flauwe vernauwing in de mond-keelholte nodig,
zoals bil de gliiklanken of halfklinkers (lil, lvl en iwl). Met deze articulatie
hebben kinderen met schisis geen problemen. Vervolgens zijn er de nasalen

die gerealiseerd worden dankzij een afsluiting in de mond-keelholte van
lippen (lml), tongpunt op de kaakwal (ln)1 en tongrug tegen velum (/q/). Nu
is het zachte gehemelte gedaald en wordt de luchtstroom door de neusholte
geleid. Kinderen met schisis hebben opnieuw geen moeite met deze articula-
ties. Tenslotte zijn er de liquidae of vloeiklanken (/1, r/), waarbij de uitvloeien-
de lucht nauwelijks wordt gehinderd bii de uitstroming ervan en die gereali-
seerd worden met meer vernauwing in de mondholte dan de glijklanken of
halfklinkers lul, lwl en iil. Kinderen met schisis bliiken geen moeite te

hebben met lU en zelfs lateraal te brabbelen flansonius-Schultheiss, L994),

wat bif kinderen zonder aangeboren afwif kingen niet of zelden voorkomt. De

Irl is voor elk kind moeiliik te articuleren, ook voor het kind met schisis. De

t9



HOOFDSTUK 1

Itl na een klinker heeft in het Nederlands een eigen status, omdat deze meer
palataal (met tongpunt tegen harde gehemelte) wordt gerealiseerd dan
alveolair (met de tongpunt op de kaakwal). In het laatste geval is er minder
afsluiting dan in het eerste geval. Een palatale articulatie is voor kinderen met
schisis makkelijker dan een alveolaire (zie hieronder). Een ln l, waarbij de huig
in trilling wordt gebracht, geeft bij schisis geen problemen.

Behalve aspecten van wijze van articulatie ziin er die van de plaats ervan.

Labiaal: Kinderen met een schisis vormen lipklanken op een moment dat de

lipspleet gecorrigeerd is en ze de lippen kunnen sluiten. Dit is meestal pas na

de lipcorrectie mogelijk. Lipklanken van het type sonorant, zoals lvl, lwl en

lml, kunnen goed worden gerealiseerd; die van het type explosief zijn
moeiliik.
Coronaal: Kinderen met schisis en een open hard gehemelte hebben moeite
met het verankeren van de tongpunt op de kaakwal. De niet-afgedekte spleet

in het harde gehemelte wordt met het tongblad afgedekt, waardoor palatale
klanken w€l en alveolaire klanken niet worden gerealiseerd.

Dorsaal: Kinderen met schisis hebben geen problemen met het articuleren
van de dorsalen (Bzoch, 1979; Edwards & Watson, 1980; McWilliams e.a.,

1990). Estrem & Broen (1989) stellen vast dat kinderen met schisis in de

vroege fonologie wdl problemen hiermee hebben. Ook bij baby's met schisis

wordt gevonden dat zlj aanzienlijk minder brabbelen op de dorsale plaats van

articulatie dan kinderen zonder aangeboren afwijkingen (fansonius-Schultheiss,

1ee4).

L.5. Samenvatting

Kinderen met schisis hebben een verhoogd risico op spraak- en taal-
problemen, met name de kinderen met een volledige spleet in lip-, kaak- 6n
gehemelte of met een geisoleerde gehemeltespleet. Vooral in de vorming van
orale medeklinkers met intra-orale druk, waarvoor een actieve heffing en

strekking van het velum nodig is, zoals bii de explosieven en fricatieven, heeft
het kind met schisis problemen. Kinderen met schisis hebben echter ook
taalproblemen en de vraag is, hoe de relatie ligt met de articulatie. Thal is een

mentaal en cognitief systeem dat van spraak gebruikt maakt. Spraak is
overwegend een fysiologisch systeem, zowel in spreken en verstaan. In ons

onderzoek wordt getracht over de scheiding hiervan heen te kiiken en vroeg
in de ontwikkeling van het kind, b|i 2;O jaar, te speuren naar wederzijdse
invloeden om bif schisis de spraak- €n taalproblemen te verklaren.
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In eerste instantie betreft onze studie een inventarisatie van spraak- en

taalproblemen bij schisis in vergeliiking met de populatie leeftijdgenootjes
zonder aangeboren afwijkingen. In tweede instantie wordt echter 66k onder-
zocht welke rol de afwijkende spraakwaarneming hierbii speelt, vooral de

auditieve. Kinderen met schisis zijn bekend met geleidingsverliezen ten
gevolge van langdurige OME. In de literatuur worden de effecten ervan op de

spraak- en taalvaardigheid bij schisis niet of nauwelifks beschreven. Er wordt
in recente literatuur (Broen e.a., 1994) gewezen op de extreem moeilijke
methodologie ervan.

In de literatuur over spraak- en taalproblemen bij schisis worden factoren
genoemd die spraak- en taalafwijkingen kunnen verklaren, zoals de spraak-

waarneming via het gehoor, de ouder-kindinteractie en de intelligentie van
het kind (McWilliams, 1990). Gehoor is - als gezegd - nog onvoldoende
onderzocht; ouder-kindinteractie en intelligentie vaker. Kinderen met schisis

hebben conform de literatuur heel normale ouders die in hun interactie niet
afwijken van ouders van kinderen zonder schisis. Kinderen met schisis

beschikken over een normale intelligentie. Als hun verbale score op intelli-
gentie lager is dan in de groep kinderen zonder aangeboren afwilkingen, is dit
een gevolg van de spraak- en taalproblemen door afwijkende spraakmotoriek
en afwijkende spraakwaarneming via het gehoor.

Kinderen met schisis ondergaan op jonge leeftijd, in de eerste twee levensfa-

ren, medische interventie, onder andere orthodontie, plastische chirurgie en

behandeling door de kno-arts. Bif een vroegtijdig aangemeten gehemelteplaat-
je door de orthodontist wordt er op mechanische wijze een deel van de

afwijkende anatomie van de mondholte gecorrigeerd. Vroege sluiting van een
gehemelte heeft eveneens invloed op de articulatie. Het tiidstip van sluiting
bliikt in de literatuur samen te hangen met de mate waarin schisis-spraakpro-
blemen voorkomen. Over de effecten op spraak en taal van correctie van het
gehoor door middel van (vroege of late) drainage van het middenoor geeft de

literatuur betreffende schisis geen of nauweliiks informatie.

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de literatuur over de

vroege spraakverwerving van jonge kinderen zonder aangeboren problemen
en die met schisis. Ook wordt nader ingegaan op de effecten van interventie
op de spraak van kinderen met schisis.

ZI





Hoofdstuk 2

Van baby tot peuter: De prelexicale periode

2.O. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt die literatuur besproken, die de onderzoeksvragen
helpt onderbouwen. Het is literatuut, die gebruikt kan worden om spraak en

taal bii schisis te analyseren (zie Hoofdstuk 4), literatuur die van belang is om
onze bevindingen te toetsen (zie Hoofdstuk 5, 6,7 en B) en om deze bevindin-
gen in een theoretisch wetenschappelijk kader te plaatsen (zie Hoofdstuk 9).

Spraak- en taalverwerving wordt in de literatuur gezien als iets dat enerzijds
bepaald wordt door de aangeboren aanleg van het kind en het neurobio-
logische systeem in ontwikkeling; anderzijds is er het taalaanbod van de

ouders dat, intuitief gegeven, naadloos aansluit op de ontwikkelingsfase en
leefwereld van het kind. Daardoor blijken de ouders hun taalaanbod zo te
structureren dat het kind dit optimaal voor zijn spraak- en taalverwerving kan
benutten. In deze studie wordt de interactietheorie (Berko Gleason, 1994)

ondersteund, waarbif het kind op basis van cognitieve vermogens en eigen

creativiteit z€lf sturing geeft aan zlin spraak- en taalverwerving, maar dit doet
in communicatie met de oudeq, waarbij het diens taalaanbod benut. Het kind
vergelijkt de ontvangen spraak- en taalinformatie met die welke het mentaal
reeds bezit en stelt na vergelijking zijn kennis bij. Als het kind zelf spreekt,

kriigt het vanuit de omgeving weerwoord, waardoor het niet alleen zif n eigen

productie kan vergelijken met het gehoorde, maar ook nieuwe (spraak- en

taal) informatie kri j gt.

Groei en riiping van het kind bevorderen dat het kind zijn wereld steeds beter
leert waarnemen, kennen en herkennen 6n dat het zich in die wereld steeds

beter leert bewegen. De hersenen in ontwikkeling profiteren vooral in het
eerste levensiaar van de veelzijdige en uit diverse kanalen afkomstige stimula-
tie die het kind vanuit het eigen organisme en vanuit de omgeving krijgt
(]ohnson, L996). Dynamische systemen van cognitieve functies, waaronder
die van de taal, komen zo tot ontwikkeling en vinden qua kennis en verwer-
king hun beslag in het brein. De symbolische functie van de taal ontwikkelt
zich in het eerste levensjaar gelijktijdig met processen van waarneming,
motoriek, motivatie, selectieve aandacht, geheugen alsmede emotionele
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ervaringen (Thelen , 1996). De normale taalverwerving is daarmee de resultan-
te van diverse ontwikkelingen die zeer vroeg in de ontwikkeling, in zeer korte
tijd en onderling zeer goed geintegreerd in het brein worden aangelegd om
enige tifd later functioneel te worden gebruikt. In onze studie zal regelmatig
worden gesproken over mentale representatie van spraak en taal, waar de
spraak- en taalproductie uit put. Hoe men dit moet voorstellen, is nog
onbekend, aI geven neurologische fMRl-studies en die betreffende Event-

Related Potentials momenteel enige inzichten over de organisatie van spraak-
en taalaspecten in het brein (Hagoort & Indefrey, 1997; Stowe & Wijers,
1998). Maar hoe het kind exact zijn taalinformatie opvangt, verwerkt en

opslaat is onbekend.

Er is in de cognitieve ontwikkeling sprake van een invariante volgorde waarin
verschillende functies en gedragsaspecten zich ontwikkelen (Flavell, 1977). De
cognitieve ontwikkeling kent ontwikkelingssprongen, perioden van plotselin-
ge verandering in het gedrag. Oude kennis moet integreren met nieuwe
kennis, waarna het kind een volgende fase ingaat. Ook de spraak- en taalver-
werving kent dergeliike mijlpalen, waarop bepaald spraak- en taalgedrag in
nieuwe vormen verschijnt. In onze studie wordt gebruik gemaakt van het
beschrijvingsmodel van baby's spraak van Koopmans-van Beinum en Van der
Stelt (1986). Hun mijlpalen zijn van belang om de vroegste spraakaspecten
van het kind te classificeren (zie S 2.3).

De spraak- en taalverwerving is een ontwikkeling die aan tijd is gebonden. Er

zijn aanwijzingen dat er kritische of gevoelige perioden ziin voor spraak- en
taalverwerving. Als een neurologisch systeem nog onriip is, bepaalt de

sensorische input hoe dit systeem zich ontwikkelt. Zodra echter neurobio-
logische rijpheid is bereikt, is het onwaarschiinlijk dat dit systeem nog kan
veranderen door omgevingsinvloeden (Penfield, 1965; Lenneberg, 1967;

Krashen, 1973). Anders luidende inzichten ziin er momenteel nog niet
(Bishop & Mogford, 1994). Het verwerven van nieuwe vaardigheden verloopt
in de vroegste ontwikkeling van het kind zo razendsnel dat elke vertraging
grote gevolgen heeft, zowel voor de specialisatie van de functie als voor het
aangaan van verbindingen ervan met andere functies (Bishop & Mogford,
1994).

Dierenstudies tonen dat vroege auditieve deprivatie een schadelijk effect heeft
op de ontwikkeling van auditieve nuclei en zenuwcellen (Webster & Webste4
1977). Studies betreffende kinderen, vooral die met gehoorverlies in de

vroegste kindertijd, geven echter niet hetzelfde beeld als die bij dierenstudies,
maar ondersteunen w€l het idee van vroege gevoelige perioden voor spraak-
en taalverwerving (Klein & Rapin, 1994).In onze studie wordt onderzocht in
hoeverre de spraak- en taalvaardigheid van kinderen bij twee jaar gedupeerd
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kan zijn door een vroegtiidig aanwezige en lang durende afwiikende spraak-

waarneming via het gehoor. De effecten daarvan kunnen aanzienlijk zijn (zie

s 1.3.3).

2.1. Spraakwaarneming en vroege spraakverwerving

Bif de geboorte is het gehoororgaan reeds goed ontwikkeld voor spraak-

waarneming. In de baarmoeder heeft de baby het geluid van hart, suizend
bloed in vaten, pompgeluid van longen en gerommel in darmen kunnen
waarnemen. Deze geluiden maskeren allerminst de conversatie die moeder
met mensen vlakbij haar voert. De prosodische aspecten van de spraak blilken
door de foetus te kunnen worden waargenomen en in de baarmoeder meet-
baar te ziin (Lecanuet, 1996). Een baby van enkele dagen oud kan bij het
horen van de stemmen van verschillende vrouwen onmiddellijk de stem van
de moeder herkennen (Fifer & Moon, 1989). Baby's tonen al direct een

voorkeur voor spraakgeluiden boven andersoortig geluid (Moon e.a., l99Z).
Mehler e.a. (1988) en Kemler Nelson e.a. (1989) laten zien dat baby's al heel

iong bijzonder gevoelig zijn voor specifieke prosodische aspecten van de

moedertaal zoals intonatie en klemtoon. Het brein van het zeer jonge kind
verwerkt, als we met hem spreken, geen woorden, maar grote stukken spraak
(woordgroepen en zinnen) die zijn voorzien van een duidelijke prosodische
markering. En het zijn de ouders die deze prosodie in hun communicatie het
kind aanbieden. Moeders praten tegen hun baby melodieuzer dan tegen een

volwassene. En naar die melodieuze spraak van hun moeder luisteren baby's
intenser en langer dan naar haar praten tegen een volwassene (Kemler Nelson
e.a., 1989). Als deze prosodische karakteristieken in de spraak van de moeder
opvallend zijn, dan nemen de baby's deze over in hun vocalisaties die direct
op haar uiting volgen (Masataka, 1993). Het zogenaamde "Motherese" of
"babyregister", waarin volwassenen spreken als zif met baby's omgaan, heeft
een hogere toon, meer toonvariatie, kent korte, eenvoudige, vaak herhaalde
zinnen en langere pauzes (Snow, L972). Deze aspecten in de spraak tot baby's
helpen het kind om uit de spraak van de moeder belangrijke spraakaspecten

te onderscheiden, maar hoe dit precies gebeurt, is nog niet duideliik. Fernald
(1993) wijst erop dat het specif,eke intonatiepatroon dat volwassenen in
interactie met baby's laten horen, niet alleen de segmentatie van taalstructu-
ren in de spraakstroom dient, maar ook de ontwikkeling van de aandacht en
concentratie op spreker en moedertaal. Het beinvloedt ook positief de

emotionele toestand van het kind.
Behalve de intonatie is er ook de klemtoon die een belangrijke rol speelt bii
spraakwaarneming. Bii woorden met klemtoon stiigt met de ademdruk de
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toonhoogte. Vanuit de spraakcadans van afwisselend beklemtoonde en
onbeklemtoonde aspecten leert het kind zich in de spraakbrij die het hoort,
maar ten lange na nog niet kan begrijpen, al vroeg te richten op die elemen-
ten die in de conversatie meer toonhoogte en accent kriigen (Cutler, 1993).

Dat zijn meestal de sociale woorden en de betekenisvolle inhoudswoorden,
die refereren naar personen, voorwerpen, dieren, dingen en acties rondom.
Ook op latere leeftijd, in het tweede levensiaaq zijn er prosodische aspecten
in het taalaanbod van de volwassene die het kind helpen zijn lexicon en
grammatica op te bouwen (Shi e.a., 1998).

Er is behalve een communicatieve ook een inbreng van de aangeboren
vermogens van het auditieve systeem. Baby's van nog geen maand oud zijn in
staat contrasten die in talen functioneel zijn, te onderscheiden en waar te
nemen als behorend tot verschillende categorie€n (Eimas e.a, 197\). Spraak-
klanken die in slechts ddn kenmerk van wiize of plaats van articulatie van
elkaar verschillen, worden als contrasterend geluid onderscheiden. Al op de
leeftijd van 0;6 jaar kunnen baby's verscheidene auditief waargenomen
spraakgeluiden onderscheiden als hetzelfde of andersoortig (Kuhl, 7986; Kuhl
e.a., 1992). Uit al die individuele wiizen, waarop €6n bepaalde spraakklank
door dezelfde of verschillende sprekers wordt gearticuleerd, wordt er geleide-
lif k, als het ware door een magnetisch effect (Kuhl, L996),6€n standaardklank
(een foneem) door de baby "verstaan". Daarmee wordt de zogenaamde ruimte
van auditieve spraakwaarneming op zeer jonge leeftijd al systematisch in kaart
gebracht met fonemen, standaard spraakklanken. In deze zogenaamde klinker-
ruimte van auditieve waarneming nemen klinkers een vaste plaats in met
onderlinge afstanden van waarneming op grond waarvan een specifleke
klinker ook als zodanig wordt herkend en niet wordt verward met een
naburige, die in kenmerken van articulatie (contrasten) erop lijkt (zie ook
$ 1.4.5). Al heel vroeg in de babytiid is selectie en specifieke auditieve
aandacht voor klanken bii de baby aanwezig ten behoeve van de opbouw van
een fonologische systeem. Een en ander betekent niet dat de oorspronkeliike
basis van de sensorische (de auditieve en tactiel-kinetische of visuele) waarne-
ming verandert. Er verandert geleidelijk aan een en ander in het cognitieve
vermogen van het kind, waarmee het in staat wordt gesteld uit de veelheid
van waarnemingen zich te richten op functioneel relevante aspecten, daarin
structuur aan te brengen en te abstraheren. Als voorbeeld hiervan kan het
volgende dienen. Op de leeftiid van 0;6 tot 0;8 jaar kunnen baby's discrimine-
ren tussen de /b/ en ldl in Engelse woorden, maar ook tussen de Engelse /d/
en de met retroflexie gearticuleerde ld/ in het Hindi (Werker en Lalonde,
19BB). Later, op de leeftild van 0;10 tot 1;0 iaar, blijken Engelstalige kinderen
alleen nog maar de klankcontrasten in de woorden van hun moedertaal te
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discrimineren en is het auditief discrimineren van alveolaire versus retro-
flexief gearticuleerde /d/ niet meer mogelijk. Hindi kinderen bliiven dit
verschil waarnemen.
Rond 0;9 jaar is er bij het kind meer auditieve aandacht voot de door de

prosodie specifiek georganiseerde klankenreeksen in lettergrepen van meerlet-
tergrepige woorden (fusczyk, 1993). Nu luistert het kind d66r selectiever naar.

Rond de leeftijd van 0;8 jaar begint het kind qua begrip een woordenschat op
te bouwen en gaat het, hoe globaal ook nog geuit, een woordje mee spreken.

Kinderen met schisis zijn al in de babytijd in de spraakwaarneming gedu-

peerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de aanleg van de fonologische
kaart in het brein, de latere woordherkenning en de segmentatie van spraak

in prosodisch georganiseerde woordgroepen. Kinderen met schisis bliiken laat

met hun eerste woordje te starten en bliiven lexicaal achter (Estrem & Broen,

1989). Ook in studies van oudere datum (zie Hoofdstuk 3), uitgevoerd bii
oudere kinderen dan twee iaa1, wordt gesproken ovet lexicale problemen.

2.2. De ontwikkeling van het spreekapparaat

Bij de geboorte en in de eerste maanden van het leven van de baby is de

mond er primair voor de voeding en moet de mond als spreekinstrument nog
worden ontwikkeld. De vroegste spreekbewegingen zijn afhankeliik van de

anatomie en fysiologie van de mond. Kinderen met schisis hebben een

afwijkende structuur en fysiologie van de mond. Welke invloed heeft dit op
de ontwikkeling van de articulatie en de fonologie (zie ook S 1.4)?

Bij de geboorte en in de eerste vier maanden van het leven van de baby ligt
het strotteklepje hoog tegen het zachte gehemelte en vult de tong de hele

mond. Daarmee kan de mondholte van een pasgeboren baby nog niet het
spreekgeluid laten klinken (resoneren). Rond de 4e maand verandert de

anatomie van de mond- en keelholte van het kind aanzienlijk (zie Figuur 2.L)
(Bosma, 1972, 7975; Fletcher, t973; Permar e.a., 1977; Profitt e.a., 1986).

De bovenkaak groeit in voorwaartse richting, terwijl de onderkaak in neer-

waartse richting groeit. Naarmate de larynx groeit en een lagere positie
inneemt, zakt ook het strotteklepie en wordt de afstand van zachte gehemelte-

strotteklepje vergroot. In groter geworden ruimten kan spreekgeluid beter
worden versterkt. Ook krijgen de "actieve" organen van articulatie (lippen,
tong, velum) een andere positie ten opzichte van de "passieve" (kaakwal,

harde gehemelte) en verandert met de onderlinge afstand ook de beweging.
Met toenemende ruimte en meer bewegingsmogelijkheden ontstaat ook meer
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Figuur2.1.
Schematische weergave van de mond-, keel- en neusholte van a. een pasgeboren baby, b. een
zesiarige en c. een volwassene. De onderlinge verhoudingen (in horizontale en verticale
richting) veranderen met de leeftiid.

klankvariatie. Ook door de kaakbeweging wordt de resonantie beinvloed en
neemt klankvariatie toe.

Een specifieke beweging van het velum (zachte gehemelte) is die van op- en
neerwaartse heffing alsmede voor- en achterwaartse strekking, waarbil de

mond-en keelholte van de neusholte wordt gescheiden. De afsluiting voor-
komt het ontsnappen van lucht door de neus bij het spreken, de hyper-
nasaliteit bij articulatie van klinkers en nasale emissie, het neusgeruis bij de

vorming van orale medeklinkers. Na de geboorte verandert geleidelijk de
positie van het velum. Het velum verandert van een boven- en neerwaartse

alsmede boogvormige structuuq, dichtbii tongbeen en strotteklepje gelegen,

in een voor- en achterwaartse alsmede hoekvormige structuur die verder van
tongwortel en strotteklepie ligt verw'iiderd. Als de tong de hele mondholte
vult en dicht tegen het velum ligt, zorgt de over het tongblad uitstromende
lucht automatisch voor kelige en velaire geluidies. De latere hoekvormige
structuur van het velum maakt het mogelijk dat er fijnere, snellere en ruimte-
lijk meer gevarieerde bewegingen worden gemaakt. Er kan bij een goede

velofaryngale afsluiting negatieve druk in de mond worden opgebouwd, van
belang voor zuigen, slikken en voor de vorming van explosieve en fricatieve
spraakklanken (zie S 1.4). Naarmate de controle over de velofaryngale
afsluiting toeneemt, kan de baby langere spreekeenheden produceren die

liiken op meerlettergrepige "woorden".

De tong is een ander belangrijk orgaan van articulatie. Deze is bif practisch
alle articulaties betrokken. Bii de geboorte is de tong in verhouding tot de

grootte van de mondholte massief, Ze vult de hele mondholte, waarbij
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tongrug tegen het velum rust en tongpunt ver naar voren ligt en contact
houdt met het slijmvlies van de lip. Rond de vierde maand neemt de mond-
keelholte in omvang toe, waardoor de tong vrijer komt te liggen en in staat is

gevarieerder en over een grotere afstand te bewegen (zie Figuur 2.1). Aanvan-

kelijk beweegt de tong in een voor- en achterwaarts patroon; de tongpunt gaat

zich echter bij vijf maanden heffen. Wordt de tong geheven, dan is dat naar
voren toe, naar de lippen, 6f naar achteren toe, waar met de tongrug een

afsluiting wordt gemaakt met het harde of zachte gehemelte. De tongpunt zet

zich nog niet vast op de kaakwal. Dat gebeurt enkele weken later.

Bif baby's met schisis die niet zijn behandeld met een gehemelteplaatje en een

open hard gehemelte hebben, bliift plaatsing van de tongpunt op de kaakwal
uit. Daarmee tast het kind minder vaak en volledig zijn mond af en brengt het
kinesthetisch (qua richtings- en bewegingsgevoel) zifn mond onvoldoende in
kaart. De diepere spierzin (proprioceptie) zal andersoortige informatie
ontvangen en doorgeven aan het brein dan bii baby's het geval is, die geen

aangeboren afwijkingen in het mondgebied hebben. Het kind produceert minder
tongpuntklanken (coronalen; zie hierna 52.4.2). In het geval van schisis is

daarmee de variatie aan spraakklanken bii de baby beperkt (fansonius-

Schultheiss, 1994).

Na de geboorte groeit de bovenkaak in voorwaartse richting en de onderkaak
in neerwaartse. De mondholte wordt ook hierdoor ruimer. De bewegingen
van de onderkaak nemen toe. Rond de zevende maand gaan kinderen kauwen
en brabbelen. Ze steken voorwerpen, hun handjes of voetjes in hun mond om
erop te biften en sabbelen. Brabbelen is in eerste instantie een beweging,
waarbij de onderkaak zakt en ritmisch in een geliikmatige temporele cadans

zich weer heft en ontspant. Lateq, onder invloed van de kennis van de

prosodie van de moedertaal, verandert dit bewegen. Kinderen met schisis

hebben geen problemen met deze kaakbewegingen.

De lippen zlinbii de geboorte verhoudingsgewijs goed ontwikkeld. Ze spelen
immers direct na de geboorte een belangriike rol bil het voeden. Het kind kan
bij de geboorte de lippen ronden, als een vorm van "griip€fl", maar ook de
lippen persen en ontspannen. Deze bewegingen zijn nog mediaal van richting
en bewegen pas geleidelijk lateraal.
Kinderen met schisis kunnen, ondanks de lipspleet, toch goed zuigen en de

melk uit de fles transporteren naar het tongblad.

Een spreekapparaat in ontwikkeling bestaat niet alleen uit anatomie (de

laryngale en orale structuren) en fysiologie (de neuraal bestuurde bewegingen
ervan), maar ook uit sensorische invoer en terugkoppeling (feedback) na
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spreken. Daarmee is zelfregulatie (controle op de spraak bijvoorbeeld door
middel van zelfherhaling of verbetering) mogelijk.
In eerste instantie is er bii baby's in de zogenaamde spraakketen van spreken
en luisteren een gesloten circuit van spreken, waarbii een sensorische prikkel
automatisch tot een spreekbeweging leidt die vervolgens opnieuw een senso-

rische prikkel is voor de volgende spreekactie (Ungeheuer, 7993). Later, onder
invloed van de cognitieve en communicatieve ontwikkeling, zal dit circuit
meer open worden. Het kind leert om niet onmiddelliik opnieuw te gaan

spreken, maar luistert en wacht zijn beurt af.

2.3. Spreekbewegingen in het eerste levensiaar

De vroege spreekbewegingen van de baby zijn die, welke horen bif de anato-
misch en fysiologische mogelijkheden van het kind. De vraag is nu met welke
spreekbewegingen de baby met schisis problemen heeft en op welke momen-
ten in de vroegste ontwikkeling van spraak en taal het kind met schisis al

afwiikt van de "norm". In het licht van de gevoelige periode van spraak- en
taalverwerving in het eerste levensiaar en de vroegtiidige opsporing van
problemen in de communicatie is dit een belangrijk aspect van onderzoek.
De literatuur geeft niet of nauwelijks informatie over de vroegste spreek-
ontwikkeling van baby's met schisis (Trost-Cardamone, 1990). Meestal ziin in
de literatuur kinderen ouder dan 2;0 jaar onderzocht. Als er baby's zijn
onderzocht, betreft dit meestal onderzoek naar schisis en effecten van inter-
ventie bij verschillende leeftif den (zie S 2.5). Een uitzondering hierop is het
werk van Estrem & Broen (1989), die longitudinaal onderzoek doen naar de

fonologie bij viif kinderen met schisis in het tweede levensjaar Ook is er het
nog niet afgeronde werk van Jansonius-Schultheiss (1994). Deze onderzoeker
bestudeerde longitudinaal, maandelijl<s, de spreekproductie van twaalf baby's
met en zes baby's zonder schisis in de leeftijdsperiode van O;2 tot 2;O iaar. Zii
deed dit aan de hand van mijlpalen in de ontwikkeling van het spreken en

niet op basis van kalenderleeftifd. Hierdoor wordt de variabele snelheid van
of vertraging in de neurologische ontwikkeling gecontroleerd en kunnen iuist
die spraakaspecten oplichten die in een bepaalde periode van ontwikkeling
kenmerkend zijn voor baby's met schisis. Baby's met en zonder schisis,
bestudeerd in zeven perioden van spraak- en taalverwerving, verschillen
onderling niet in aantal spreekuitingen, in welke periode ook (Jansonius-

Schultheiss, 1994). De motivatie om te spreken is bij baby's met schisis even
groot als bij baby's zonder schisis.



VAN BABY TOT PEUTER: DE PRELEXICALE PERIODE 31

Vele onderzoekers hebben zich bezig gehouden met een beschrijving van de

vroegste geluiden van baby's zonder aangeboren afwijkingen (Stark, 1975,

1979, 1980; Oller, 1980, 1981). Deze beschrifven spreekontwikkeling in
stadia. Specifieke spreekgeluiden komen in 6€n stadium opvallender voor dan
in het andere. Nederlandse onderzoekers ziin Koopmans-van Beinum en Van

der Stelt (1986). Zii beschrifven echter geen stadia in de spreekontwikkeling
van de baby, maar mif lpalen van nieuwe, steeds meer complexe spreekbewe-

gingen. De spraak van baby's op basis van hun model van transcriptie is in
typen van spreekbewegingen te classificeren. Er is aansluiting bij de fone-
tische fasen van spreken: initiatie (de ademcyclus), fonatie (stemgeving) en

articulatie (zie S 1.4). De ademcyclus van in- en uitademing is bii hen de

eenheid van segmentatie van baby's spraakgeluid. Hierbinnen wordt het
aspect van de bron (luchtstroom en stemgeving) op laryngaal niveau onder-
scheiden van het aspect van het filter (de hindernis in de luchtstroom) bij
articulatie in de mond-keelholte, op niveau van de mond-keelholte.

2.3.L. Simpele fonatie

Het eerste stadium (vanaf de geboorte tot ongeveer twee maanden bestaat bij
Stark e.a. (1975, 1979) uit fonatie. Door de anatomie en fysiologie van de

mond-keel- en neusholte zifn er korte en zachte klinkerachtige geluidjes (uh

of huh). Deze ziin nasaal. Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986)

noemen dit eerste spreekgeluid in een cyclus van ademing simpele fonatie.
Deze is onder te verdelen in korte, zachte en monotone fonatie die ononder-
broken is of die welke door activiteit van het middenrif, waarmee de ademing
even kan worden vastgezet, onderbroken wordt.
Baby's met schisis verschillen vroeg in hun ontwikkeling in de perioden van
prelexicale ontwikkeling (als er nog geen betekenisvolle woordjes worden
geuit) niet van kinderen zonder schisis in aantal simpele fonaties. Er treedt
w6l verschil op in latere, lexicale perioden, vooral wanneer het kind meer
woordies gaat uiten. Dan hebben kinderen met schisis meer simpele fonaties
dan kinderen zonder schisis flansonius-Schultheiss, 1994). Er is geen groeps-

verschil in aantal simpele fonaties met of zonder onderbroken fonatie.

2.3.2. Enkelvoudige articulaties

Het tweede stadium bij Stark e.a. (1975, 7979) is dat van het kirren en lachen
(van twee tot vier maanden). De tongrug ligt losjes tegen het zachte gehemel-

te aan. Gaat hier lucht door, dan ontstaan geluiden als van de huig-r (/n/), van
kelig schuringsgeluid en van ploffers van het type goe, Dit stadium heet

daarom het "gooing" of cooing-stadium bii Oller (1980). In deze tijd worden
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ook de lippen gerond en wordt de mond geluidloos open en dicht gedaan.
Lipspelletjes zoals de lippen laten trillen (lbv'rwl) gaan de baby boeien. Nasale
klanken met gesloten mond worden gehoord, zoals lmmml. Bij Koopmans-
van Beinum & Van der Stelt (1986) start deze periode als baby's in een cyclus
van ademing meer dan eens een enkelvoudige articulatie laten horen,
waarbij slechts 6€n medeklinkerachtig element wordt waargenomen of een
affricaat wordt gehoord. Dan is er sprake van een explosiefachtige klank
gevolgd door fricatiefachtig element op dezelfde plaats van articulatie, als

bijvoorbeeld bif kx. Velum-, tong-, kaak- en/of lipbeweging wordt nu gecom-

bineerd met al dan niet ononderbrol,ren of onderbroken fonatie. Baby's met
schisis blijken prelexicaal, als baby's gaan brabbelen, maar ook lexicaal, als ze

net hun eerste woordjes uiten, te verschillen van baby's zonder schisis in
aantal enkelvoudige articulaties. Dit betreffen alleen articulaties v66r in de
mond ()ansonius-Schultheiss, 1994).

2.3.3. Gevarieerde fonatie

Het derde stadium (de baby is vier tot zes maanden) is bii Stark (7979, 1980)

dat van het exploratieve vocale spel dat door Rough e.a. (1989), refererend
aan Stark (1979,1980), klinkerspel wordt genoemd. Oller (1981) noemt dit de

periode van vocale expansie. In een grotere mond-keelholte heeft de tong
meer speelruimte om verschillende posities in te nemen, waardoor verschil-
lende klinkers worden geproduceerd. Zlatin (7975) noemt dit de fase waarin
de baby ziin mond sensorisch en motorisch begint te verkennen. Nasaal
mompelen, pruttelen, geluidjes maken van het type explosief en affricaat
komen voor, maar wat vooral opvalt zijn de stemvariaties. De stemspleet
wordt alternerend geopend in samenspel met heffen en dalen van het velum
alsmede toename van de duur van de uitademing (Trost-Cardamone, 1990).
Dit is hoorbaar afwisselend lm-l en lb-lachtige geluid en lang aangehouden

lml. Klinkerachtige elementen worden eveneens verlengd. Kinderen produce-
ren melodische patronenr maar kunnen ook (hoog) gillen, krijsen, brommen
en hoorbaar spelen met in- en uitademing. Het lijkt erop alsof zij bewuster
pogingen doen hun ademstroom onder controle te krijgen. Bii Koopmans-van
Beinum & Van der Stelt (1986) wordt deze periode ingeluid met de mijlpaal
van de meer dan eens voorkomende gevarieerde fonatie in 6€n ademcyclus.
Dit zijn de uitingen met ononderLrroken of onderbroken stemgeving waarbif
echter - in tegenstelling tot die van de simpele fonatie - nu stemvariaties
optreden door wisseling van spanning van de stembanden, ademdruk en
ademduur. De effecten hiervan ziin hoorbaar als wisseling van toonhoogte
(hoog gillen, kirren en kraaien), toe- of afname (schreeuwen) en variatie in
duur van de stemgeving. Deze stembewegingen bevatten reeds die variaties in
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toonhoogte (intonatie), intensiteit (klemtoon) en klankduur die later een rol
spelen in het spreken.

Kinderen met schisis verschillen niet van kinderen zonder schisis in aantal
gevarieerde fonatie in welke periode van prelexicale of lexicale ontwikkeling
ook (Jansonius-Schultheiss, 7994). De baby's verschillen echter wel in aantal
uitingen met variatie in toonhoogte in de periode, waarin kinderen enkelvou-
dig articuleren en nog niet brabbelen. Het is niet duidelijk of dit een effect is

van afwiikende spreekmotoriek uitgelokt door pathologische aspecten van
transglottale en intra-orale druk bij schisis of van een effect is van afwijkende
spraakwaarneming via het gehoor. Het normaal horende kind krijgt in deze

periode vanuit de omgeving in het prosodisch zo karakteristieke "baby-
register" de variaties in toonhoogte zo rijkelifk via het taalaanbod van de

moeder aangeboden dat kinderen die dit goed kunnen waarnemen en mentaal
kunnen opslaan, het even later ook rijkeliik produceren. Bii vroegtifdig
aanwezige en langdurige OME wordt deze waarneming geschaad, met als

gevolg niet alleen een onvoldoende opbouw in het brein van deze patronen
van toonhoogte, maar ook een verminderde productie ervan in de vocalisaties
van de baby. Daarbij moet men zich realiseren dat een baby die minder kraait
en kirt niet uitnodigt tot communicatie. De omgeving krifgt minder kansen

om op de spraak van het kind in te gaan.

2.3.4. Brabbelen

Het vierde stadium (de baby is zes maanden en ouder) is die van gaan

brabbelen. De baby produceert nu herhaalde articulaties in €€n ademcyclus
van in- en uitademing en doet dit in reeksen van geluiden die op lettergrepen
Iiiken. Door de op- en neerwaartse kaakbewegingen worden lipgeluidjes haast

als vanzelfsprekend uitgelokt (McNeillage en Davis, 1990). Door toenemend
gebruik van de intrinsieke larynxspieren bij openen en sluiten van de stem-

spleet en in combinatie met het al dan niet afsluiten van de neus-, mond-
keelholte worden, alternerend, explosieve en nasale medeklinkers geprodu-
ceerd. De explosieve klanken worden geleideliik duideliiker waargenomen als

stemhebbend of stemloos (Trost-Cardamone, 1990). Nog late4 als door de

neurale riiping een gevarieerd bewegingspatroon mogeliik wordt en het kind
zijn spreekbewegingen is gaan aanpassen aan die van de omgeving, is het
brabbelen meer gevarieerd qua structuuq zowel prosodisch als articulatorisch.
De afstemming van adem, stem, resonantie en articulatie onderling verloopt
tegen die tifd meer geco6rdineerd en soepel. Toonhoogte (een aspect van
stemvariatie), intensiteit (een aspect van ademdruk) en duur (een aspect van
ademduur) wordt binnen een lettergreep gevarieerd. Het kind maakt klank-
combinaties die later in woorden, als lettergrepen, uiterst acceptabel zijn, zegt
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Oller (1981). Bii Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986) wordt van
brabbelen gesproken als de baby meer dan eens reduplicatie (herhaling) van
articulaties in 6€n ademcyclus laat horen. Deze kunnen voorkomen met
monotone (ononderbroken 6f onderbroken) simpele stembeweging 6f met
prosodisch gevarieerde. Ze kunnen kort zijn van duur of langere spreekreek-

sen betreffen. De articulatie betreft eenzelfde plaats, voor (labiaal), centraal
(coronaal) en achter (dorsaal), of is een variatie ervan. Als baby's met schisis

worden vergeleken met baby's zonder schisis bijJansonius-Schultheiss (1994),

dan is er in deze periode van beginnend brabbelen, maar ook in die van de

eerste woorden groepsverschil in aantal brabbeluitingen. De baby's met
schisis brabbelen minder. Dit verschil in brabbelen betreft in beide perioden
vooral het brabbelen flabiaal] en [coronaal]. In de periode van meer dan tien
eerste woorden brabbelen baby's met schisis minder vaak op de articulatie-
plaats [dorsaal] dan baby's zonder schisis en dit verschil is aanzienlijk.
Kinderen met schisis hebben allerminst voorkeur voor een dorsale plaats van
articuleren en vroeg in de spraakontwikkeling is [dorsaal] allerminst een
voorkeursplaats, wat Olson (1965) beschrijft. Ook bii Estrem & Broen (1989)

wordt vastgesteld dat kinderen met schisis niet bii voorkeur dorsale spraak-

klanken maken. Zij stellen dit echter vast bii kinderen met schisis in de vroege

lexicale perioden tot de eerste 50 woorden.
Chapman (1991) onderzocht niet longitudinaal, maar eenmalig bli 7;O-7;Z
jaar brabbelen bij schisis, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen herha-
lend (canonisch) en gevarieerd brabtrelen. Slechts l7o/o van de uitingen op
deze leeftijd betreffen gevarieerd brabbelen in de controlegroep; in de groep
kinderen met schisis is dit n6g minder: 60/o. Op dit punt is er statistisch
verschil tussen beide groepen kinderen vast te stellen. Het gevarieerde

brabbelen bij schisis bevat weinig labiale en coronale consonanten. Ook bij
Jansonius-Schultheiss (1994) wordt er in de prelexicale periode van brabbe-
len, wanneer er nog geen woordjes zijn, opvallend minder gevarieerd gebrab-

beld in vergeliiking met kinderen zonder schisis; in de vroegste lexicale
periode van de eerste tien woorden is dit eveneens het geval. Dit is in overeen-

stemming met de bevindingen bij Chapman (1991).

Baby's met schisis, bekend met een afwifkende spraakmotoriek en afwiikende
spraakwaarneming via het gehoor brabbelen op dezelfde leeftif d als normaal
geboren leeftijdgenootjes. De aanvang van deze miilpaal ligt gemiddeld bij de

33e week (|ansonius-Schultheiss, 1994).

2.3.5. Contrasten in brabbelen en eerste woorden

AIs het kind dat zonder schisis is geboren, ziin eerste woorden uit, neemt het
brabbelen niet af, maar fuist toe. Op dat moment bevat het brabbelen volgens
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Vihman & Miller (1988) stemloze en stemhebbende explosieven (lp-|, lb-|,
It-1, ld-1, /k-/ en /g-/achtige klanken), terwijl fricatieven (lf-1, ls-1, ft-lachtige
/klanken) minder vaak worden gehoord en de liquidae (l-l en /r- /achtige
klanken) nauwelijks aanwezig zijn. Dit bliiken universele trends in het
brabbelen van kinderen. Er zijn echter ook individuele patronen (Vihman &
Miller, t98B). De eerste woordies van een kind hebben dezelfde klankpatro-
nen als die in het brabbelen worden gehoord.

Bij schisis bevatten de brabbeluitingen v66r en in de perioden van het eerste

woord allerminst deze variatie aan explosieve klanken (fansonius-Schultheiss,

1994), maar overheersen de sonoranten, met name de nasalen lm-l en /n-/, de

glijklanken lv-|, lw-l en li-l en de liquida ll-1. Baby's, behandeld met een

gehemelteplaatje, laten echter ook /d-/achtige klanken horen. Konst e.a.

(1997) vinden eveneens dat baby's met schisis, vanaf de geboorte behandeld
met een gehemelteplaatje, op de leeftijd van 1;0 jaar meer coronale klanken
bezitten dan baby's met schisis zonder een gehemelteplaatje behandeld. Bii de

viif kinderen met schisis bij Estrem & Broen (1989) is er in de periode van de

eerste 50 woorden overwegend een labiale of dorsale plaats van articuleren,
maar geen coronale. Explosieven komen opvallend weinig voor. Ook in de

literatuur betreffende medische interventie en klankontwikkeling wordt
beschreven dat bij schisis coronale klanken opvallend weinig voorkomen (zie

hierna 92.4.2).

Trost-Cardamone (1990) is van mening dat een afwijkende fonetische en
fonologische ontwikkeling van het kind 6f obligaat is, vanwege de problemen
met het velum, waardoor een afwijkende luchtstroom door de neus in plaats

van door de mond gaat 6f optioneel is. In het laatste geval leert het kind al
jong op een afwijkende plaats van articulatie te articuleren door het ontbre-
ken van een kwalitatief goed hard gehemelte 6f door het onvermogen om
voldoende intra-orale druk op te bouwen voor de productie van explosieven
en fricatieven. Het kind leert al heel iong dat er twee opties zijn om zijn
spraak af te stemmen op die van de omgeving. Of het accepteert zijn onver-
mogen om explosieven en fricatieven te produceren en het reduceert zijn
repertoire van spraakklanken door overwegend sonoranten te produceren. Of
het accepteert zijn onvermogen niet en bliift pogen om deze moeilijke
medeklinkers w€l te realiseren. In dat geval zal het een andere plaats van
articulatie kiezen, bijvoorbeeld laryngaal, terwijl de karakteristieke wiize van
articulatie (ploffer) wordt behouden.
Volgens Trost-Cardamone (1990) verklaart de afwijkende spraakmotoriek bij
schisis de afwijkende productie. Zii acht het wel waarschiinlijk dat vroege
resolutie van OME en daarmee een meer adequate spraakwaarneming sommige
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kinderen met schisis behoedt voor het ontwikkelen van compenserende arti-
culaties. Zij onderzoekt deze aspecten echter niet nader en blijft bij haar
mening dat de kinderen met schisis op basis van een eigen strategie kiezen
voor nasale of compenserende articulatie.

2.4. Spraakproblemen bii schisis en interventie

Kinderen met een volledige schisis of een geisoleerde gehemeltespleet hebben
spraakproblemen. In Paragraaf. 1.4 werden deze beschreven. In welke mate
komen die voor bii schisis en wat is de prognose van herstel? Welke vorm(en)
van interventie spelen hierbij een rol?

2.4."1.. Mate van voorkomen en de prognose van spraakproblemen

McWilliams e.a. (1990) schatten op basis van hun klinische ervaring dat
tweederde van de kinderen met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet spraak-
problemen heeft. Moll (1968) schat dat 4O tot 600/o van de kinderen met
schisis na de eerste operatie van het harde en zachte gehemelte een normale
spraakverwerving doormaakt. Bzoch (1965) vindt dat vijfjarige kinderen met
schisis minder goed articuleren dan driejarigen zonder aangeboren afwijkin-
gen. Riski & Delong (1984) zijn net als Albery (1986) van mening dat
sommige kinderen een goed niveau van articulatie kunnen bereiken, terwijl
andere ver onder de norm blijven. De groep kinderen met schisis wordt in de
literatuur beschreven als uiterst heterogeen verdeeld in hun spraakkwaliteit,
hetgeen niet eenduidig wordt verklaard.
Als spraakproblemen bij ionge kinderen met schisis worden beschreven, is

onvoldoende duidelijk wat een fonetisch (articulatorisch) en wat een fonolo-
gisch (linguistisch) probleem is (McWilliams e.o., 1990). Er zijn slechts
weinige studies die de fonologie betreffen (zie Hoofdstuk 3).

2.4.2. Medische interventie en spraakproblemen

In Paragraaf I.Z.Z is bij de bespreking van de pre-operatieve orthodontische
therapie (PSOT) al het werk van Konst (Konst e.a., L997; Kuiipers-Jagtman
e.a., 1998) aan de orde gesteld. Deze onderzoeker onderzocht de spraak van
baby's en peuters met een enkelzijdige complete schisis, die wel of niet vanaf
de geboorte behandeld zif n met een gehemelteplaatje. Op de leeftifd van 1;0

en 1;6 iaar vindt zii geen verschil tussen beide groepen baby's qua frequentie
en variatie van klinker- of consonant-achtige spraakklanken. Ook is er onderling
geen verschil in tijdstip van bereikte spreekmijlpaal in de spreekbewegingen,
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geanalyseerd volgens het model van Koopmans-van Beinum & Van der Stelt
(1986). Evenmin ziin er verschillen ten aanzien van schisis-spraaksymptomen,
zoals het voorkomen van nasale emissie (het ontsnappen van lucht door de

neus bif de articulatie van explosieven), nasaal snurkgeluid en het nasaal

uitspreken van de fricatief. Er is geen verschil in het voorkomen van klanken
met de kenmerken van wif ze en plaats van articulatie, behalve ten aanzien van
het plaatsaspect [coronaal]. Dit verschil ten gunste van de baby's met een

gehemelteplaatje treedt op bii 7;O iaar; bij 1;6 jaar wordt dit niet meer gevon-

den. Op de leeftifd van 2;6 jaar zijn er de volgende positieve resultaten ten
gunste van PSOT (Kuifpers-Jagtman e.a., 1998). De kinderen met een gehemel-

teplaatje zifn in een luistertest, waaraan logopedisten deelnemen, die in de

analyse van schisis-spraak goed zif n getraind, beter verstaanbaar dan kinderen
zonder gehemelteplaatf e behandeld en deze logopedisten menen dat de onbe-
handelde groep kinderen later meer logopedische behandelingen nodig heeft
dan kinderen in de groep die m€t een gehemelteplaatie ziin behandeld.

Het resultaat van de interventie bij schisis wordt in de literatuur vooral
onderzocht in relatie tot de chirurgische interventie (de sluiting van het
gehemelte) (McWilliams e.a., 1990). Daarbij speelt het tijdstip van opereren
een belangrijke rol. Onder vroeg opereren wordt verstaan dat de gehemel-

tecorrectie voor de eerste verjaardag plaats vindt. Deze vroeg geopereerde

kinderen hebben minder afwijkende articulaties (minder glottisslagen en

minder gliiklanken) vergeleken met laat geopereerde kinderen (Dorf & Curtin,
1982; O'Gara & Logemann, 1985a, 1985b; Grunwell & Russell, 1987, 1988).

Geen enkele baby met schisis heeft echter ddt gevarieerde repertoire van

klanken dat een kind zonder aangeboren afwijkingen produceert (O'Gara &
Logemann,'1988). In de studie van O'Gara & Logemann (1988) bliikt geen

enkel kind met schisis op de leeftiid van O;6 jaar voldoende coronale klanken
te bezitten. In de groep vroeg geopereerde kinderen verschif nen deze pas bii
Z;O jaar. Op de leeftijd van 1;0 iaar ziln er vaker fricatieve klanken te horen
dan explosieve. De explosieven treden pas op bif 1;6 iaar en nemen toe na 2;0
jaar. Met de toename van de explosieven verminderen de glottale articulaties.
Bij vroeg geopereerde kinderen komt tot 2;6 jaar nauwelijks hypernasaliteit
voor. Daarna wordt deze spraakafwijking meer gehoord.

In de periode van gevarieerd brabbelen laten vroeg geopereerde kinderen
meer (gevarieerde) spraakklanken horen dan laat geopereerde kinderen.
Baby's met schisis die vroeg geopereerd zijn, volgen meer de normale liln van
de ontwikkeling in de lexicale periode, alhoewel in de context van een reeds

opgelopen vertraging (O'Gara & Logemann, 1988).
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Chapman (1991) bestudeerde de vocalisaties van vijf baby's met schisis en vijf
baby's zonder aangeboren afwijkingen van 1;0 tot 7;2 jaar. De kinderen met
schisis waren audiologisch "agressief" behandeld door middel van drainage
van het middenoor die in het eerste levensjaar was uitgevoerd. Geen van de

kinderen had echter al een gehemeltesluiting ondergaan. Ook deze groep
kinderen met schisis heeft voorkeur voor sonoranten, terwijl kinderen zonder
schisis vaker explosieven produceren.

2.5. Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft enige literatuur over de normale spraak- en taalver-
werving, vergelijkt deze normale verwerving met die van kinderen met schisis
en belicht vervolgens de rol van de vroege interventie in de spraakontwikke-
ling van ionge kinderen met schisis.
Op ionge leeftijd, als het brein neurologisch nog onrilp is, leert het kind in
zeer korte tiid sensorische informatie, afkomstig van verschillende zintuigen,
opvangen, verwerken, opslaan en vervolgens motorisch beantwoorden. Het
belang van een goede sensomotorische integratie van spraak en taal in het
brein wordt in de literatuur benadrukt. Het is echter nog onbekend, hoe dit
proces exact plaats vindt. Sensorische deprivatie in de vroegste kindertifd,
bijvoorbeeld die via het gehoor, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de

mentale organisatie van spraak en taal en daarmee voor de kwaliteit van de

spraak- en taalverwerving. Toch doet de literatuur hierover geen duidelijke
uitspraken. De effecten van auditieve deprivatie op het brein worden wel in
dierenstudies gevonden, maar niet bij kinderen. Kinderen met schisis, die
meestal chronische OME en gehoorverlies bezitten, hebben een verhoogd
risico op spraak- en taalproblemen. De OME zou overwegend de fonologie
benadelen.

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid de spraakwaarneming via het gehoor in het
eerste levensjaar besproken. Het prosodisch opvallende taalaanbod van de

moeder wordt genoemd dat van belang is voor de spraak- en taalwaarneming
en -ontwikkeling. Al heel jong blilken baby's abstract met waargenomen klin-
kers om te gaan; ze zouden rond 6 maanden dankzij hun waarneming en
spraakcapaciteiten al een abstracte fonologische kaart ervan aanleggen (Kuhl,
1e96).

Baby's met schisis laten minder gevarieerde klankproducties horen dan baby's
zonder schisis geboren. Ook brabbelen de kinderen met schisis minder en
minder gevarieerd dan kinderen zonder schisis. Dit brabbelen betreft niet
alleen de labiale en coronale klanken, maar ook - in de periode van tien tot
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vijftien woordies - de dorsale. De baby's met schisis verschillen echter niet
van de baby's zonder schisis in aantal spraakuitingen, in welke prelexicale of
lexicale periode ook. Ze spreken even graag als de kinderen in de referentie-
groep. Baby's met schisis blijken in de periode van enkelvoudige articulaties
minder toonhoogtevariaties te maken. Of het stemapparaat bij schisis is niet
in staat dit te doen op basis van snelle wisselingen van transglottale druk of de

kinderen met schisis hebben deze prosodische patronen onvoldoende auditief
kunnen waarnemen ondanks het doorgaans prosodisch zo opvallende en rijke
aanbod van de ouders ervan in deze periode. Getuige de literatuur wordt dan
niet alleen de waarneming van de fonologie, maar ook die van het woord, de

woordgroep en de zin gedupeerd.

Terwijl het risico van de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor bij
schisis bekend is, refereren de studies aangaande spraak- en taalverwerving of
spraakkwaliteit bij schisis hier niet of nauwelifks naar. Het aspect van spraak-

productie (articulatie) domineert. Broen e.a. (7994) wijzen op de extreem
moeilijke methodologie van het onderzoek naar spraak- en taalvaardigheid in
relatie tot gehoorkwaliteit.
Ook wordt in de literatuur een onvoldoende relatie gelegd tussen articulatie
en fonologie. Trost-Cardamone (1990) wijst erop dat dienaangaande uitge-
breide longitudinale studies nodig ziln om te achterhalen hoe een kind met
schisis zijn spraak verwerft. Deze ziin nog niet aanwezig.

Eenmaal aanwezige problemen met de articulatie in het eerste levensjaar,

blijken ook in het tweede levensjaar en later aanwezig. Er worden in de

literatuur bif kinderen tot twee jaar nauwelijks explosieve en coronale
klanken gevonden en er is volgens de literatuur voorkeur voor glottisslag en

klanken van het type [sonorant]. Als het gehemelte vroeg, in het eerste

Ievensjaar wordt geopereerd, levert dit een betere spraak (met minder glottis-
slagen) op vergeleken met de spraakkwaliteit bii latere interventie. De

behandeling met een gehemelteplaatje, direct na de geboorte aangepast, toont
bij Konst e.a. (7997) en Kuijpers-Jagtman e.a. (1998) effect. In hun studie
hebben baby's met schisis met een gehemelteplaatie van 1;0 iaar meer

coronale klanken in hun spraakrepertoire in vergelijking tot baby's met schisis

zonder een gehemelteplaatie behandeld, maar dit effect verdwijnt bij 1;6 iaar.
Niet in de babytijd, maar vooral op oudere leeftijd, bif 2;6 jaar vinden
Kuiipers-Jagtman e.a. (1998) effect ervan op de verstaanbaarheid. Logopedis-
ten oordelen dat de behandelde groep kinderen minder logopedie in de

toekomst nodig heeft dan de kinderen die onbehandeld ziin.
Slechts €dn auteur beschrijft het effect van drainage van het middenoor in
relatie tot spraak bij baby's met schisis van 1;0 tot l;2 jaar (Chapman, l99L).
In dit geval is er echter sprake van een uitgestelde sluiting van het gehemelte



40 HOOFDSTUK 2

en is de baby niet behandeld met een gehemelteplaatje. Geen positief effect
van deze vroege interventie van het gehoor op de spraak wordt gevonden.

E€n auteur (Trost-Cardamone, 1990) wiist op het voorkomen van compen-
serende articulaties en nasaliteit als een strategie die het kind zelf kiest om
ziin articulatieproblemen het hoofd te bieden. Zli suggereert dat het voor-
komen ervan niet alleen een individuele strategie is van het kind, maar ook
gerelateerd kan zlin aan de mate van gehoorverlies (Trost-Cardamone, 7990).

In dit hoofdstuk wordt er voorts op gewezen dat spreken niet alleen spraak-
motoriek betreft, maar ook sensorische controle op eigen spraak. Een beter
horend kind zal niet alleen de spraak van de omgeving beter waarnemen,
maar ook zijn eigen spraakproductie beter controleren en deze in overeen-

stemming brengen met het gehoorde taalaanbod.

In het volgende hoofdstuk wordt de literatuur beschreven betreffende de
taalverwerving, zowel bij kinderen zonder aangeboren afwiikingen als bii
schisis. Nu ziln de kinderen geen baby's meer, maar peuters geworden.



Hoofdstuk 3

Van baby tot peuter: De lexicale periode

3.0. Inleiding

Thal is een mentaal georganiseerd systeem van betekenissen en regels dat in
de communicatie gebruik maakt van spraakwaarneming en spraakproductie.
In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de spraakwaarneming via het
gehoor en de spraakproductie in de prelexicale periode. In dit hoofdstuk staat

de taal centraal, zoals die in het tweede levensjaar en later wordt geprodu-

ceerd. Literatuur wordt besproken die de relatie beschriift tussen de spraak in
de prelexicale en die in de lexicale periode en tussen taalaspecten onderling.
Beknopt worden de fonologische, de lexicale en de grammaticale ontwikkeling
van het kind geschetst. De waarneming van prosodie en fonologie via het gehoor

bevordert opnieuw de productie van deze aspecten van taalontwikkeling.

3.1. Een taalstoornis bii schisis?

Philips & Harrison (1969) onderzoeken longitudinaal 137 kinderen met
schisis van 1;6 tot 6;0 jaar en vergelijken deze met 165 leeftiidgenootjes
zonder aangeboren afwijkingen. Kinderen met schisis hebben problemen in
het taalbegrip €n de taalproductie. Leeftijdgenootjes zonder schisis hebben
deze niet. Hoewel de taalvaardigheid van de kinderen met schisis toeneemt
met de leeftijd, bliift in hun onderzoek de groep met schisis verhoudings-
gewijs steeds achter bij leeftijdgenootjes. De achterstand is het grootst bij de

oudste groep kinderen van 5;6 tot 6;0 iaar. De kinderen met schisis hebben op
deze leeftijd nog steeds taalproblemen, waardoor zli op school moeilijker
meekomen. Overes (1988) vindt bii drie van de door haar onderzochte zes

kinderen van 5;7 tot 7;l iaar nog opvallende morfosyntactische 6n pragma-

tische problemen. Morris (1962) stelt vast dat kinderen met schisis op de

leeftijd van 7;O jaar behalve spraakproblemen ook problemen hebben in de

verbale communicatie. De kinderen met schisis spreken minder en hun
zinslengte is kort. Naar de oorzaken van het taalprobleem bif schisis en het
wezen ervan blijft men echter gissen (Bzoch, L979; McWilliams e.a., 1990).
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Aan de vroege jaren van taalverwerving bii schisis wordt in de literatuur
relatief weinig aandacht besteed. Shames & Rubin (1979) stellen dat kinderen
met schisis die qua type spleet een relatief homogene groep vormen, onderling
aanzienliik verschillen op het punt van de taalverwerving. De spleet is niet de

hoofdoorzaak van een taalprobleem, vindt ook Bishop (1994). Tamelijk
consistent over tiid is er bij kinderen met schisis een hoger non-verbaal dan
verbaal IQ vastgesteld (zie ook S 1.3.2). Dientengevolge is de mening geop-
perd dat kinderen met schisis een prirnaire taalontwikkelingsstoornis zouden
hebben (Shames & Rubin, 1979; Richman & Eliason, 1982; Nation & Wether-
bee, 1985). Dit wordt echter tegengesproken door McWilliams & Musgrave
(7977), Richman (1978) en McWilliams & Matthews (1979). Als er problemen
in de taalverwerving optreden, dan liggen hieraan factoren ten grondslag die
niet gerelateerd zljn aan de spleet.

3.2. Van spreekbeweging naar foneemproductie

Als kinderen hun eerste woorden uiten, worden de klanken niet geproduceerd
op grond van een fysiologisch spraakprogramma, maar op basis van een
linguistische organisatie flakobson, 1.941, 1968). Hij spreekt van discontinu-
iteit in de spraakontwikkeling tussen brabbelen en het eerste woord, en vindt
dit twee opeenvolgende fasen met elk een eigen identiteit van spraakproductie. Na

de periode van brabbelen zou het kind een "stillere" periode kennen met
minder vocaliseren, waarna de eerste woorden verschiinen. Momenteel weten
we dat er inderdaad sprake is van een perceptuele "shift" bij het kind, waarbif
het kind selectiever gaat luisteren naar woorden en klankcontrasten (Gelman
e.a., 1998). Er is echter in de productier geen discontinuiteit, maar continuiteit;
de spraakvermogens die in een nieuwe situatie geactiveerd worden, ontwikke-
len zich 6f uit eerder aanwezige verrnogens 6f zijn reeds in de ontwikkeling
aanwezig, maar slapend (Wode, 1990). Locke (1983) is de vader van deze

continuiteitsgedachte. Bij het vergelijken van spraak in drie Anglo-Amerikaan-
se studies vindt hij opvallende overeenkomsten in klanken bii het brabbelen
en in de eerste woorden. Ook Stoel-Gammon & Cooper (1984) en Vihman e.a.

(1985) Iaten zien dat de spraakpatronen in het brabbelen qua lettergreep-
structuur en typen spraakklanken geliik zijn aan die in de eerste woorden. De
kwaliteit van brabbelen is daarmee een belangrijke graadmeter voor die van
de vroege fonologie.

Jakobson (7941, 1968) geloofde nog iLn een scheiding tussen brabbelen en de

vroege fonologie. Naar ziin mening ging het brabbelen vooraf aan de fase van
woordgebruik en bevorderde brabbelen de spraakmotorische inprenting van
een klank. Huidige studies laten echter zien dat er door de waarneming al een
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mentale representatie is van spraak, voordat het kind brabbelt (Kuhl e.a.,

1992; Kuhl, 1995; Kuhl & Meltzoff, 1995; Kuhl, 1996). Als het kind woordjes
gaat uiten, gaat het juist meer brabbelen dan voorheen (Stoel-Gammon &
Coopeq, 1984). Het brabbelen liikt de lexicale expressie te bevorderen.
Fonetische voorkennis via brabbelen verkregen, bliikt behulpzaam bij het
proces om woordconcepten fonologisch te vullen (|usczyk, 1997). Bii de

lexicale expressie is de fonologie betrokken.

Kinderen uiten die spraakpatronen, menen McNeillage & Davis (1990) en

McNeillage (1994) die het kind fysiologisch met het grootste gemak k6n
produceren en zii doen dit zowel in de prelexicale periode, in de vocalisaties,
als ook in de lexicale periode, in de woorden. De patronen van spraakmoto-
riek die de baby beheerst, bepalen in aanzienlijke mate de klankstructuur in
zijn woorden, maar ook zijn lexicale expressie.
Daarmee zou het kind met schisis door ziin afwifkende spraakfysiologie met
een beperkter klankbestand in het spreken ook een reductie in lexicale
expressie gaan tonen. Dit is een veronderstelling die in de literatuur wordt
geuit.
Grunwell (1988) meent dat een gebrekkige of inefficiEnte articulatie de

spraakkennis op een hoger mentaal niveau, dat van de fonologie, negatief kan
beinvloeden. Zowel fonetisch (qua uitspraak, articulatie) als fonologisch (qua

organisatie van klanken in het woord) wordt de opbouw van het klanksysteem
gedupeerd. Estrem & Broen (1989) veronderstellen dat kinderen met articula-
tieproblemen, zoals bij schisis, woorden vermijden te kiezen die zij moeilifk
kunnen uitspreken. Daardoor vermindert hun lexicale expressie. Er rijzen
dienaangaande nog veel vragen en meer onderzoek is nodig om het wezen

van een dergelijke relatie te onderzoeken (Grunwell, 1993).

3.3. De fonologische ontwikkeling

3.3.1. De verwerving van een systeem van contrasten

Bij kinderen met een normale ontwikkeling vindt Jakobson (1947, 1968) een

uniforme systematiek in de verwerving van de contrasten van een foneem.
Het contrast is voor hem een kenmerk van wijze (manier) en plaats van
articulatie. Deze kenmerken zijn op een unieke, eenduidige wijze zo in het
foneem gebundeld dat het in spraakwaarneming en spraakproductie als 6€n
type standaardklank moet worden beschouwd.

Jakobson (1941, 1968) beschrijft een contrastief klanksysteem in ontwik-
keling, voor alle talen geldend. Dit laatste is thans achterhaald. Al hoewel
kinderen onderling aanzienlijk kunnen overeenkomen in de eerste fasen van
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de spraakverwerving, ziin er echter verschillen in de verwerving van fonemen
(lngram, 1991).In de tweede helft van het eerste levensjaar is het kind zich al
zo gaan richten op zijn moedertaal dat het die klankpatronen (fonemen) uit,
die eigen zlinaan de moedertaal, ook: in de eerste woorden. Jakobson (1941,

1968) beschrijft welke medeklinkers en erbij voorkomende klinkers het eerst
in de ontwikkeling voorkomen en welke erna. Deze treden contrastief op, in
oppositie met andere fonemen die slechts 66n contrast ermee verschillen. Hii
biedt geen beschriiving van een systeem, waarin de contrasten van de fone-
men hi€rarchisch ziin geordend op basis van hun complexiteit.

Beers (1995) beschrijft de ontwikkel.ing van de fonologie van het Neder-
landstalige kind conform de theoretische inzichten van een hi€rarchisch
georganiseerde fonologie in typen fonemen en contrasten. Meer complexe
contrasten, gedomineerd door andere, worden later in de tiid verworven. Haar
model van analyse wordt gebruikt in onze studie (zie Hoofdstuk 6 en 7). Beers

(1995) beschriift de fonologische ontwikkeling van groepen Nederlandstalige
kinderen in leeftijdsperioden van 1;3 ltot 4;0 iaar en doet dit, evenals Jakobson
(7941, 1968) door de verwerving op basis van de spontane taal van het kind
te beschrijven. Ook in onze studie is de spontane taal van het kind de basis

van analyse. Beers (1995) begint haar analyse als lexicale uitingen aanwezig
zijn en start bii een leeftijdsgroep van 1;3 tot 1;9 jaar. Zii kiikt vervolgens per
drie maanden naar de typen fonemen en contrasten die de kinderen in de

Ieeftijdsgroepen verwerven. Fonemen worden verworven op grond van een
frequentiecriterium van correcte productie ervan (zie S 6.4). Komen /p/ en

lml in een specifieke woordpositie ten minste drie keer voor en zijn deze 75o/o

of meer correct ten opzichte van het bedoelde woord, dan zijn lpl en /m/ in
deze positie verworven. Daarmee is het contrast [sonorant] en [labiaal]
verworven, gegeven [explosiefl. [Explosiefl beschouwt Beers (1995) als een
basiskenmerk, waarmee wordt gecontrasteerd. Klanken worden volgens haar
eerst in de initiEle positie in het woord verworven. In haar onderzoek worden
haar hypothesen bevestigd dat [explosiefl een voorwaarde is voor de ontwik-
keling van [fricatiefl en dat [stemloos] voorafgaat aan [stemhebbend]. Op
grond van de volgorde in de verwerving van contrasten die Beers (1995)

vindt, worden graden van complexiteit gedefinieerd. Evenals bii Jakobson
(L941, 1968) is de eerste oppositie die van [sonorant] contrasterend met het
kenmerk [explosief] en zijn de eerste plaatscontrasten in de verwerving die
van fiabiaal] en [coronaal]. Vervolgens wordt, evenals bii Jakobson (1947,

1968), door het Nederlandstalige kind het contrast [dorsaal] verworven door
/k/ te verwerven. Daarna verwerft het kind het contrast [fricatief] door lhrl ot
Nl te verwerven. Binnen de klankgroep [sonorant] gaat het Nederlandstalige
kind vervolgens het contrast [gerond], kenmerkend voor de halfklinker lvl en
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lwl, verwerven dat contrasteert met het contrast [voor], kenmerkend voor de

halfklinker lil. Daarna volgen de contrasten [lateraal], kenmerkend voor lU,

[nasaal], kenmerkend voor lml, lr.l, lql en [rhotisch], kenmerkend voor lrl
(zie ook S 1.4.5).

Een verwachte verwerving bij Beers (1995) is die van de grootste gemene deler
in het voorkomen van de contrasten in de groep onderzochte Nederlandstalige

kinderen. Wanneer meer dan 50o/o van de kinderen in een leeftijdsgroep
dezelfde graad in de verwerving van de contrasten heeft behaald, wordt dit
beschouwd als een verwacht aspect van ontwikkeling. Daarmee wordt tevens

variabiliteit in de verwerving erkend. Deze kan niet-verwacht, maar toch
normaal zijn, biivoorbeeld als kinderen eerst een zogenaamd dieptecontrast
verwerven. Dit is een complexer contrast, bijvoorbeeld flateraal] gedomineerd
door [sonorant] dat eerder verschijnt dan een minder complex contrast,
bijvoorbeeld [fricatiefl dat doorgaans eerder verschijnt dan flateraal]. Dit is in
het licht van een verwachte verwerving ongewoon, maar het is binnen de

zogenaamde kenmerkgeometrie niet abnormaal. Bif Beers (1995) voldoet het
merendeel van de onderzochte kinderen echter aan een verwachte verwerving.

3.3.2. De fonologie in lexicale perioden

Vihman e.a. (1985) onderzoeken de verwerving van spraakklanken niet op
basis van chronologische leeftijd of in leeftijdsgroepen, maar in relatie tot de

lexicale leeftijd van het kind. Deze wordt bepaald op grond van het aantal
spontaan geuite woorden in de communicatie van het kind met zijn moeder
in een video-opname van 18 minuten. Het argument voor een dergeliike
onderzoeksopzet is dat kinderen in verschillende stadia van lexicale vaardig-
heid specifleke aspecten van fonologische vaardigheid tonen en dat het
klanksysteem per lexicale periode fluctueert. Sommige verworven fonemen
"verdwijnen" bijvoorbeeld tiideliik ten gunste van de verwerving van andere.
Reeds eerder verworven contrasten in fonemen in een specifieke woordpositie
komen tijdeliik niet meer voor en ziin daarmee ondergespecificeerd. Ook
komen er per periode van aantal geuite woordtypen specifleke processen voor
van vereenvoudiging van de woordvorm. Vihman e.a. (1986) onderzoeken de

meest variabele categorie€n van klanken en klankstructuren die voorkomen
tussen kinderen onderling bif het brabbelen in relatie tot die in het eerste

woordgebruik en relateren deze uitkomsten tevens aan de bij 2;0 jaar voorko-
mende fonologische processen van vereenvoudiging van de woordstructuur en

substitutieprocessen. Op basis van deze vergelifkingen komen Vihman e.a. (1986)

tot de conclusie dat de vroegste klankproductie en structuren van woordvorming
van een kind bepalend zijn voor wat het later fonologisch kan realiseren.
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Conform Vihman e.a. (1986) onderzoeken Estrem & Broen (1989) viif
kinderen met schisis en vijf kinderen zonder schisis op basis van lexicale
leeftijd. Ook hier is er vergelijking van groepen kinderen per lexicale periode,
gebaseerd op het aantal spontaan geuite woorden in de communicatie tif dens
een video-opname van 18 minuten. Genoemde auteurs onderzoeken niet
alleen de feitelijke realisaties van een kind, maar ook de selectie, de klank- en
woordkeuze in de communicatie. Kinderen zonder aangeboren afwijkingen
blijken in hun woordkeuze opvallend meer woorden met obstruenten (explo-
sieven en fricatieven) te selecteren en minder woorden met sonoranten. Bif de

kinderen met schisis is echter het omgekeerde het geval. De kinderen zonder
schisis selecteren vaker woorden met aan het begin een explosief dan de
kinderen met schisis die niet alleen minder explosieven selecteren, maar deze

ook minder vaak en correct produceren. Beide groepen gebruiken zelden fricatie-
ven, die qua kenmerken complexer ziin dan explosieven en later worden verwor-
ven. De kinderen zonder schisis kiezen vaker woorden die met coronale
fonemen beginnen dan kinderen met schisis.
Naarmate de woordenschat toeneemt, vermindert het groepsverschil op het
punt van de selectie. Het groepsverschil betreft hierna de correcte productie
van fonemen. In de groep kinderen zonder schisis bliikt 71..2o/o van de

fonemen correct te worden geproduceerd versus 53.60lo in de groep kinderen
met schisis. In de eerstgenoemde groep worden dezelfde hoogten van percen-
tages van correctheid aangetroffen in elke lexicale periode en met onderling
weinig variabiliteit tussen kinderen. In de andere groep, die met schisis, is de

variabiliteit ruim twee keer zo hoog. De verschillen in klankproductie bij
kinderen zonder en met schisis in de eerste lexicale periode van 10 woord-
typen ziin even groot als later, in de lexicale periode van 50 woordtypen.
Kinderen met schisis lopen hun achterstand niet spontaan in.

Het onderzoek van Chapman & Hardin (1992) is in dat opzicht vergelijkbaar
met onze studie dat eenmalig bij twee jaar kinderen met schisis zijn onder-
zocht en zijn vergeleken met een referentiegroep kinderen zonder aangeboren
afwif kingen. Tien peuters met schisis van gemiddeld 2;2 jaar en vijf kinderen
zonder aangeboren afwijkingen van gemiddeld 2;l jaar worden bij Chapman
& Hardin (1992) op tal van fonologische aspecten onderzocht. De gehemelte-

sluiting bii de kinderen met schisis is niet uitgevoerd in het eerste levensjaar,
maar gemiddeld bii 1;3 f aar. Het aantal correct geproduceerde consonanten is

bij schisis gereduceerd in vergelijking met de controlegroep. Kinderen zonder
schisis hebben op de leeftiid van 2;1 iaar gemiddeld L6 meer dan eens correct
geproduceerde consonanten in hun spraakbestand. Dit is een andersoortig
criterium van "verworven" dan bij Beers (1995) en in onze studie. Kinderen
met schisis hebben er bij 2;2 iaar gemiddeld 14. Deze zijn andersoortig. In het
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algemeen produceren de kinderen met schisis minder explosieven, meet

fricatieven, meer nasalen (vooral lql), meer glijklanken en /l/. Conffasten als

[nasaal], [ateraal] en [rhotisch] worden bii schisis minder vaak gerealiseerd

dan in de controlegroep.
Chapman & Hardin (1992) onderzoeken ook fonologische processen zoals die

in de literatuur worden beschreven. Kinderen met schisis verschillen percen-

tueel nauwelif ks van kinderen zonder schisis in het voorkomen ervan, behalve
betreffende reductie van het cluster (de medeklinkerverbinding), backing (het

vervangen van een labiale en coronale klank door een dorsale, faryngale of
laryngale klank) en het voorkomen van nasale assimilatie. Deze processen

komen bii schisis significant vaker voor. Chapman & Hardin (7992) hebben
deze uitslag verwacht op basis van de relatie tussen de structurele anomalie bij
schisis en de ermee gepaard gaande articulatieproblemen. Deze beinvloeden
volgens hen de fonologische productie. Is backing reeds v66r de sluiting van

het gehemelte aanwezig, danbliift dit proces ook na de sluiting ervan bestaan

(Chapman, 7991). De afwilkende spraakmotoriek leidt al jong tot afwijkende

spraakpatronen die later moeiliik zif n te verbeteren.

3.4. De vroege ontwikkeling van het lexicon

Woorden zifn dynamische concepten, opgebouwd uit diverse ervarings- en

kengegevens. Een kind van biina een jaar weet inmiddels met personen en

voorwerpen om te gaan. Het beweegt zich door de kamer op zoek naar nieuwe
dingen en leert semantisch de waarde van personen, dieren en voorwerpen en
hun onderlinge relaties kennen. De context van het woord wordt voor het
kind steeds belangrijker; het kind gaat woorden relateren aan bepaalde

situaties en verwachtingen en kent het woord niet langer als €€n vastomlijnd
begrip dat alleen maar in die ene situatie en context gebruikt kan worden. De

ouders ondersteunen dit explorerende gedrag van het kind door erover te
praten en ermee te handelen in specifieke contexten. Het woordbegrip wordt
in de vroege periode van ontwikkeling op natuurliike wijze ondersteund door
gebaren, mimiek en de prosodische contour van een woord. De personen,
voorwerpen, acties en hoedanigheden ondersteunen het woordbegrip even-

eens. Daardoor wordt gelilktifdig met de klankontwikkeling (een aspect van
de taalvorm) ook een basis gelegd voor de semantische ontwikkeling (die van
de taalinhoud) en de pragmatische (die van het taalgebruik). Zo beleeft het
kind de woorden in eerste instantie (inter-)actief, waarna het later kan gaan

abstraheren onder andere naar begrippen van elders, niet tot zijn wereld

behorend.
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Op de leeftijd van 0;9 tot 1; L iaar begint het kind notie te krijgen dat fonolo-
gisch georganiseerde reeksen die worden geuit in een bepaalde context, een

specifleke betekenis hebben. De klankreeksen kunnen steeds terugkomen in
dezelfde of erop gelijkende referentiekaders. Wanneer situaties verschillen,
bliift toch de woordbetekenis bestaan. Kiekeboe, gespeeld met het ene speeltje
is en blijft hetzelfde kiekeboespelletje als het met het andere speeltje wordt
gespeeld. Volgens Carey en Bartlett (1978) leren kinderen na het eerste

gebruik van een nieuw woord razendsnel een volgend zonder het oude te
vergeten. Kinderen hoeven echt niet vaak een nieuw woord herhaald aangebo-

den te krijgen, willen ze dit onthouden. Het zijn de semantische aspecten, de

kennis van situatie en context van het woord, die opvang, verwerking en
opslag vergemakkelijken. Het taalgeheugen breidt zich in interactie uit,
waardoor meer lexicale aspecten met hun specifleke fonologische structuur en
semantische eigenschappen opgeslagen kunnen worden. Kinderen leren
spelenderwijs dat voorwerpen gerepresenteerd worden door zelfstandige
naamwoorden en acties of veranderingen van een situatie door werkwoorden.
Dit is uiterst belangrijk voor de latere, grammaticale verwerving (zie S 3.4).
Woorden kunnen pas worden uitgesproken als kinderen betekenissen kunnen
begrif pen en er ook woordbegrip is. Harris (1992) vindt in het tweede levens-
jaar in de lexicale periode tot 30 woordtypen en het voorkomen van een twee-
woordzin dat er aanzienlijk verschlLl is tussen kinderen in de mate van
woordbegrip. Kinderen vari€ren onderling ook aanzienlijk in aantal maanden
dat verstrijkt tussen het aanwezig zijn van woordbegrip en het eerste woord in
de productie. Kennis van betekenissen en woordbegrip is echter geen garantie
voor lexicale productie. De productie is niet altijd makkelijk op te roepen. Het

leren produceren van de eerste tien woorden is een langzaam proces (Harris,

l99Z). Kinderen, geboren zonder problemen, kunnen een idiosyncratische
woordproductie tonen; ze kunnen gebruik maken van overextensie (een

algemener woord gebruiken voor een specifieker woord); of ze gebruiken
onderextensie (een specifieker woord. gebruiken voor een algemener woord).
Normaliter kunnen vijf tot zes maanden verstrijken tussen het eerste woordje
en de eerste tien woorden. De mate, waarin taalervaring in interactie met de

omgeving is opgedaan, wordt veronidersteld een grote rol te spelen bij de

lexicale ontwikkeling (Harfis, 7992). Aan het einde van de eerste fase van de

ontwikkeling van de woordenschat, als het kind 1;6 tot 1;8 jaar oud is en met
zijn benoemingsexplosie start, start het ook al gauw met zinnetjes.

Bij vergelifking van de fonologie van kinderen met en zonder schisis in
perioden van lexicale vaardigheid vinden Estrem & Broen (1989) dat kinderen
met schisis later met hun eerste woordje starten dan hun leeftijdgenootjes
(zo'n drie tot drie en een halve maand) en dat zij daarna ook later mijlpalen
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van lexicale vaardigheid bereiken dan normaal het geval is. Dit wordt ook
gevonden bil Jansonius-Schultheiss (1994). De kinderen met schisis in haar
onderzoeksgroep bereiken laat de miilpaal van 15 woordtypen in de spontane
communicatie met hun moeder in een twintig minuten durende video-opname.

Ook de periode van 50 verschillende woorden in de spontane expressie wordt
veel later bereikt vergeleken met leeftijdgenootjes zonder schisis. Op de

leeftijd van 3;O jaar hebben de door Estrem & Broen (1989) onderzochte
kinderen met schisis het verschil in aantal geuite woorden in de communica-
tie niet ingelopen in vergelijking met de controlegroep kinderen zonder
schisis. Eerder vonden Philips & Harrison (1969) hetzelfde. De vraag is
waardoor deze vertraging is ontstaan: is dit probleem gekoppeld aan de

afwijkende spraakmotoriek en de articulatieproblemen bii schisis, waardoor
kinderen een gereduceerd bestand aan spraakklanken opbouwen in de

prelexicale periode en vervolgens hierdoor gedupeerd worden in de vroege

fonologie (zie Hoofdstuk Z en dit hoofdstuk) of ligt de oorzaak van de

verminderde lexicale expressie en de blijvende vertraging erin op een ander
vlak, bijvoorbeeld op dat van de afwijkende spraakwaarneming? Estrem &
Broen (1989) geven als verklaring dat de lexicale reductie ontstaat door de

afwijkende articulatie met dientengevolge vermif dingsgedrag om woorden uit
te spreken. Nation (L970) meent echter dat er behalve een achterstand in de

lexicale productie bii schisis ook een achterstand is op het vlak van het
woordbegrip. Zijns inziens zou de kwaliteit van het gehoor een belangrijke rol
spelen.

Estrem & Broen (1989) ziin niet de enige onderzoekers die lexicale problemen
bii schisis vinden. Ook in studies van oudere datum, betreffende oudere
kinderen met schisis, van 3;5 tot 15;5 jaa1, wordt beschreven dat de lexicale
expressie in de testsituatie bij schisis kleiner is dan die bii kinderen zonder
aangeboren afwijkingen (Spriestersbach e.o., 1958; Morris, 1962; Nation,
7e7O).

3.5. De vroege grammatica

Wanneer kinderen problemen hebben met de opbouw van het lexicon en de

expressie ervan, wordt ook de grammatica bedreigd.
Verschillende veronderstellingen zijn er ter verklaring hoe kinderen hun
grammatica opbouwen. Grammaticale categorie€n hebben distributionele
eigenschappen, bijvoorbeeld die van de zelfstandige naamwoorden, die niet
op grond van semantische en fonologische karakteristieken in zinnen voorko-
men, maar op grond van een grammaticale context (bijvoorbeeld al dan niet
met een lidwoord en met een werkwoord). Kinderen leren spelenderwijs in de
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dagelijkse omgang met mensen, voorwerpen enzovoort dat iets in een uiting
een hoofdrol speelt en dat er iets is dat deze hoofdrol modificeert (Pinker,

1994). Daardoor ontstaat in de zin de grammaticale structuur van onderwerp
en werkwoord. Kinderen halen hun grammaticale categorie€n uit het omgaan
met betekenissen in interactie en uit het taalaanbod (Pinke4 1994).

Kinderen moeten echter de grammaticale structuur van de taal ook uit de

spraak van hun moeder leren waarnemen en haar spreekstijl (de prosodie en
haar uitspraak) is hierbij van groot belang. Kinderen kunnen daarbii ook
worden geholpen door de moedertaal zelf, namelijk door de opvallende
prosodische structuur van woorden die de taal kent. In het Engels bijvoor-
beeld hebben tweelettergrepige zelfstandige naamwoorden klemtoon op de

eerste lettergreep en tweelettergrepige werkwoorden er een op de tweede; de

duur van tweelettergrepige zelfstandige naamwoorden is langer dan die van
tweelettergrepige werkwoorden; onderling verschilt ook de klankstructuur
qua type klinkers en consonanten (Kelly 1992). Daarmee spelen opnieuw
aspecten van waarneming een rol bij de opbouw van lexicon en - zoals hier
bliikt - ook bij de grammatica.

Inhouds- en functiewoorden (respectievelijk referenti€le woorden en die met
overwegend een grammaticale functie, zie S 5.4) blilken in drie verschillende
talen (Mandariin-Chinees, Tirrks en Engels) uitgesproken door moeders in
interactie met hun 0;11 tot 1;B faar oude kind, akoestisch en fonologisch
bijzonder op te vallen (vooral in Mandarijn-Chinees en Turks, minder in het
Engels) (Shi e.a., 1998). Functiewoorden zijn een in aantal beperkte en

vastliggende categorie van woorden die frequent voorkomen en een eenvou-
dige fonologische structuur bezitten, die makkeliik is uit te spreken; ze vallen
prosodisch niet op; ze hebben semantisch geen of weinig lading en ze zijn
vanuit de syntactische en semantische context bijzonder voorspelbaar. Het

taalbegrip wordt er niet door belast. Inhoudswoorden echter behoren tot een
productieve categorie; ze zijn iedere dag weer uit te breiden, ongeacht de
leeftijd. Ze zlin in de waarneming zeer opvallend. De fonologische structuur
is meer gevarieerd dan die van de functiewoorden en zii zijn moeilijker uit te

spreken. Er zijn aanwijzingen dat kinderen in hun tweede levensjaar de gram-
maticale categorieEn juist uit deze aX<oestische en fonologische informatie
halen (Shi e.a., 1998). Opnieuw bliikt een goede spraakwaarneming van het
prosodisch en fonologisch opvallende taalaanbod een belangrijke voorwaarde
voor taalverwerving. Kinderen moeten eerst leren, dankzij hun auditieve
waarneming, om hiErarchisch georganiseerde grammaticale categorie€n te

splitsen, voordat zli in staat zrin deze later samen te voegen tot een zin.
Daarmee bliikt opnieuw dat een optimale spraakwaarneming via het gehoor
een basisvoorwaarde is voor de taalverwerving, nu de grammaticale.
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Kinderen hebben in het prille begin van hun woordexpressie, bij 0;9 tot 1;4

iaar, overwegend een voorkeur voor referenti€le woorden, die van de inhouds-

woorden (Bates e.a., 7994). Van 7;4 tot 2;6 iaar leren kinderen echter 66k
functiewoorden. Functiewoorden gaan volgens Bates e.a. (1994) vooral
voorkomen als het kind 400 tot 680 woorden kan uiten. Kinderen die op

fonge leeftijd hoog scoren op referentiEle stijl, waarbij veel zelfstandige

naamwoorden voorkomen, hebben ook op latere leeftild een grote woorden-
schat. Behalve aspecten van kwantiteit zijn er ook kwalitatieve verschillen. De

kwalitatieve variatie in stijl van woorden leren is echter volgens de onderzoe-
kers gekoppeld aan de kwantitatieve groei van de woordenschat. Dit kwalita-
tieve verschil in woorden leren heeft invloed op de complexiteit van de

grammatica en op de zinslengte. In onze studie wordt zowel de lexicale als de

grammaticale vaardigheid in kaart gebracht en er wordt gekeken naar het

aantal inhouds- en functiewoorden in relatie tot de zinslengte.

Naar de grammaticale vaardigheid van kinderen met schisis is vooral bij
oudere kinderen onderzoek gedaan. Over de grammaticale vermogens bij 2;0

laar is weinig bekend. De zinnen van kinderen met schisis zijn reeds op deze

leeftijd korter (Morris, 1962). De grammaticale complexiteit op oudere leeftiid
is normaal (Spriestersbach e.a., 1958; Morris, 7962; Philips & Harrison, 1969).

Kinderen met schisis zijn volgens Overes (1988) op oudere leeftild (5;0 tot 7;0
jaar) op het vlak van de morfosyntaxis en pragmatiek minder vaardig dan
kinderen zonder schisis. In haar onderzoek bij zes kinderen bleek dit bii drie
ervan. In niet toegankelifke literatuur, maar bij Bzoch (1979) wordt de

mening van Saxman & Bless (1973) en Whitcomb e.a. (1976) beschreven dat
kinderen met schisis kortere zinnen maken. Men veronderstelt invloed van
het gehoor op de zinslengte.

Voor de grammaticale analyse in onze studie wordt de standaardtest GRAMAT
(Bol & Kuiken, 1988) en de computeranalyse ervan volgens Roelofs (1996)

gebruikt. Bol & Kuiken (1988) onderzoeken de grammaticale ontwikkeling
van Nederlandstalige kinderen in de leeftiid van 1;0 tot 4;O iaar en brengen
daarmee de grammaticale ontwikkeling van het jonge Nederlandse kind in
kaart. Hun analysemodel baseert zich op de spontane taal van het kind. De

volgorde, waarin syntactische, morfosyntactische en morfologische structuren
worden vetworven, wordt per leeftijdsperiode onderzocht. Hiermee ontstaat
een beeld van een volgorde van verwerving. Deze volgorde wordt gebaseerd

op een criterium van productiviteit, opgesteld op grond van frequentiegege-
vens. Op deze grammaticale analyse wordt in deze studie nader ingegaan in
Paragraaf 5.5.
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3.6. Samenvatting

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de taalverwerving die cumulatief
wordt opgebouwd. Een ontwikkelingsgang wordt beschreven van prelexicale
spreekbewegingen (articulatie) naar fonologie, de opbouw en expressie van de
vroege woordenschat en vervolgens van lexicale naar grammaticale vaar-
digheid. Een eenmaal vertraagd of afwijkend verloop bij schisis wordt
meegenomen naar een volgende periode van taalverwerving en bliikt niet te
worden ingelopen. Dit is een punt van grote aandacht en zorg.
Er bliikt een continue overgang tussen articulatie in de prelexicale periode en
fonologie in de lexicale bij kinderen zonder aangeboren afwijkingen. Bif
schisis is deze 66k aanwezig. De mening wordt in de literatuur geuit dat een
stoornis op fysiologisch niveau (die van de articulatie) de spraakkennis op
hoger mentaal niveau (die van de fonologie) aantast. Wanneer buitenlandse
auteurs kinderen met schisis fonologisch onderzoeken, is er in selectie en
productie een beeld van voorkeur voor sonoranten. De obstruenten, vooral
explosieven, komen opvallend minder voor en ook het plaatsaspect coronaal
is minder vaak correct aanwezig. Als er specifieke fonologische processen bij
schisis aanwezig ziin, zoals het ongewoon frequent voorkomen van backing
(anterieure explosieven en fricatieven posterieur realiseren) en nasale assimi-
latie, wordt dit beschouwd als eigen aan schisis. De afwijkende spraakmoto-
riek lokt dergelijke processen als vanzelfsprekend uit (Chapman & Hardin,
L99Z).

In de literatuur van schisis wordt gesproken over een achterstand in de

lexicale expressie die deze kinderen tonen en in de tiid niet inlopen (Estrem
& Broen, 1989). Genoemde auteurs r:elateren deze achterstand aan de proble-
men met de articulatie. Kinderen met schisis zouden al jong woorden met
moeilijk te articuleren klanken vermijden in hun spontane taal, waardoor er
sprake is van een gereduceerde lexicille expressie.

In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op literatuur ten aanzien van de lexicale
en grammaticale ontwikkeling. Naast een beschrijving van jonge kinderen
zonder aangeboren afwijkingen is er die aangaande schisis. De normale
spraak- en taalverwerving verloopt indrukwekkend snel en specifieke taalvaar-
digheden in de ene periode bliiken de bouwstenen te zijn voor die van een
volgende.
Kinderen met schisis blifken problemen te hebben in de lexicale expressie.
Het waarom van deze lexicale problemen bij schisis wordt in de literatuur niet
onderzocht. Het bliift bii suggesties. Een enkele studie (Nation, 7970) geeft
aan dat het gehoor wel eens een belangrijke rol hierbii zou kunnen spelen.
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Ten aanzien van de grammaticale problemen, die bij schisis worden vastge-

steld op een oudere leeftiid dan twee iaar blijft de literatuur eveneens ondui-
deliik. De grammaticale problemen, vooral die betreffende de kortere zins-
bouw, worden door Morris (1962) toegeschreven aan de afwijkende spraak-

motoriek. Het kind zou op basis daarvan minder woorden in een zin uiten en
problemen tonen in de verbale communicatie. Andere auteurs veronderstellen
dat gehoorverlies ten gevolge van OME hierbif een rol zou kunnen spelen.

De literatuur verduideliikt dat de spraakwaarneming een zeer belangrijke rol
speelt en blijft spelen in de spraak- en taalverwerving van het kind zonder
aangeboren afwijkingen. Dankzij hun spraakwaarneming leren kinderen uit
het taalaanbod de prosodisch en fonologisch aspecten van grammaticaal

relevante categorie€n halen. Evenals bii de opbouw van de fonologie en de

opbouw van het lexicon moet het kind eerst uit de spraakbrii die het hoort,
categorieEn leren splitsen, wil het later in staat zijn deze in woord of zin op de

juiste plaats en in de iuiste volgorde in de tifd (sequentieel) te organiseren. De

spraakwaarneming legt een stevig fundament voor de mentale organisatie van
spraak en taal, waar de spraak- en taalproductie van het jonge kind zich naar
richt.

Het volgende hoofdstuk beschriift de methodologie van onze studie en

analyse van de gegevens.





Hoofdstuk 4

Opzet van onderzoek en werkwiize

4.0. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen geformuleerd; er wordt
beschreven hoe de proefpersonen werden geselecteerd en hoe het materiaal
is verzameld. De onderzoeksvariabelen worden opgesomd; er is uitleg over de

operationalisering ervan. De gebruikte statistische testen worden beschreven.

4.L. Onderzoeksvragen

De literatuur verduideliikt de noodzaak van vroeg onderzoek naar aspecten

van spraak- en taalverwerving van kinderen met schisis ten behoeve van
vroegtijdige onderkenning van problemen en adequate behandeling (Hoofd-
stuk 2 en 3). Kinderen met schisis bouwen op grond van hun afwijkende
spraakmotoriek en afwijkende spraakwaarneming via het gehoor al in de

eerste twee levensiaren spraak- en taalproblemen op die later spontaan niet
verdwif nen (Hoofdstuk 3). Juist het eerste levensjaar is van uitzonderlijk groot
belang voor de aanleg van spraak en taal via de spraakwaarneming (S 2.0). Bii
kinderen met een normale spraakverwerving is er continuiteit in de klankpa-
tronen bii brabbelen en die in de eerste woorden. Problemen met specifieke
klank(aspect)en bij schisis, in het eerste levensjaar al waarneembaal, zijn ook
aanwezig in het tweede levensjaar, in de vroege fonologie, als kinderen woor-
den uit gaan spreken. Kinderen met schisis van 2;O jaar, een leeftif d waarop
betrouwbaar een spraak- en taalprobleem is vast te stellen (De Ridder-Sluiter,
L99O), zlin in de literatuur nog nauwelijks onderzocht en zo dit wel is
gebeurd, zijn er niet bii €6n cohort kinderen op 6€n tijdstip veel spraak- en
taalvariabelen gelijktiidig bestudeerd. Evenmin is er systematisch gekeken

naar de invloed van spraakmotoriek en/of de rol van spraakwaarneming via
het gehoor op deze spraak- en taalvariabelen. Kinderen met schisis van 2;0
jaar ziin ook niet eerder onderzocht op de invloed van drie verschillende vor-
men van interventie op variabelen van articulatie, fonologie, lexicale en

grammaticale vaardigheid. Deze ziin de orthodontische behandeling met een
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gehemelteplaatje (PSOT) (S 1.t.2), de chirurgische sluiting van het gehemelte
(S 1.2.3) en de middenoordrainage door de kno-arts ($ 1.3.3).
Ons onderzoek richt zich dan ook op, de volgende vragen:

1. In welk opzicht en in welke mate wiiken spraak en taal van kinderen
met schisis op een leeftijd van 2;O iaar af van kinderen zonder aangebo-

ren afwijkingen?
2. Bti welke variabelen speelt ter verklaring van de spraak- en taalproble-

men de afwijkende spraakmotoriek bij schisis een rol en in welke mate?
Bii welke variabelen speelt ter verklaring van de spraak- en taalproble-
men de afwijkende spraakwaarneming door het gehoor een rol en in
welke mate?

3. Bestaat er een relatie tussen vorm, duur en/of tijdstip van interventie en
de kwaliteit van spraak en taal op de leeftiid van 2;0 jaar?

In onze studie wordt verwacht dat kinderen met schisis in spraak en taal
afwijken van kinderen zonder schisis. Er wordt verwacht dat niet de afwiiken-
de spraakmotoriek alleen, maar ook <le afwijkende spraakwaarneming, vooral
die via het gehoor, een oorzakelijke factor daarbij is. Daarmee is de oorzaak
van de spraak- en taalproblemen bij schisis complex van aard.

In de literatuur wordt beschreven rlat in de eerste levensjaren spraak- en
taalproblemen cumulatief worden opgebouwd (Hoofdstuk 2 en 3) en dat op
de leeftijd van 2;O iaar een spraak- en taalprobleem betrouwbaar is vast te
stellen (De Ridder S1uiter, 1990). De leeftijd van 2;0 iaar markeerde het einde
van onze longitudinale studie naar de spraakverwerving van baby's met een
schisis (Preventiefondsonderzoek prof ect 28-7042). Deze longitudinaal
gevolgde baby's maken deel uit van de onderzoeksgroep op de leeftijd van 2;0
jaar.

Wanneer bif kinderen alle vormen van interventie voorkomen, wordt een

hogere spraak- en taalvaardigheid ve::wacht dan wanneer deze niet, niet tif dig
of kort is uitgevoerd. Wanneer deze interventie in het eerste levensiaar is

uitgevoerd, wordt een normalere spraak- en taalvaardigheid verwacht dan
wanneer deze laat, in het tweede ler,'ensjaar wordt uitgevoerd. Daarbij wordt
de gedachte ondersteund dat het eerste levensjaar voor de aanleg van spraak
en taal uitermate belangrijk is en dat interventie tiidig, voor deze kortdurende,
gevoelige fase moet zif n uitgevoerd (S 1.3.3).
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4.2. Opzet van dit onderzoek

4.2.1. Typering van onderzoek

Deze studie is een beschriivend, cross-sectioneel, klinisch psycholinguistisch
onderzoek naar de spraak- en taalvaardigheid van kinderen met schisis vanZ;O
jaar. Het is een studie van spraak- en taalproductie in spontane communicatie.

4.2.2. Groepsvergeliiking van spraak en taalvaardigheid

Om kinderen met schisis in hun spraak- en taalvaardigheid te vergelijken met
kinderen zonder aangeboren afwijkingen moet eerst worden bepaald welke
waarden ter vergeliiking kunnen worden gebruikt. In deze studie worden
waarden gebruikt van valide standaardtesten die gebruikt worden om spraak

en taal van normaal geboren Nederlandstalige kinderen te onderzoeken. Dit
zijn GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) (zie S 3.4) en FAN (Beers, 1995) (zie

S 3.3.1). Daarnaast worden waarden van spraak- en taalvariabelen gebruikt die

in deze studie werden verkregen, door een referentiegroep van 9 tweejarige
normaal geboren kinderen te onderzoeken. In deze studie worden meer
spraak- en taalaspecten onderzocht dan deze bovengenoemde standaardtesten
kennen. Ter vergelifking ontbreken dan voldoende kwantitatieve waarden.

Wanneer de waarden van GRAMAT en FAN echter overeen komen met die van
de tweeiarigen in onze eigen referentiegroep, kan deze referentiegroep als

voldoende representatief worden gezien en kunnen hun waarden ook op
andere metingen worden gebruikt.

4.2.3. Een detailstudie

In deze studie is uitgegaan van een beschrijving van velerlei variabelen van
spraak en taal bii kinderen van 2;O jaar zoals die in de literatuur van de

spraak- en taalverwerving wordt beschreven. Verwacht wordt dat door een

dergeliike uitgebreide detailstudie niet alleen de invloed van de afwijkende
spraakmotoriek, die van het gehoorverlies en die van de medische interventie
op de spraak- en taalvariabelen kan worden beschreven, maar ook de samen-

hang tussen de variabelen zichtbaar wordt.

4.2.4. Spontane taal in interactie

In de eerste levensiaren van het kind behoort taal tot het natuurliike proces

van communicatie. Thal kan het beste vanuit deze situatie worden onder-
zocht. Klinisch psycholinguistisch onderzoek naar de spraak en taalverwerving
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van kinderen berust doorgaans op deze natuurlijke en spontane taal en ook in
deze studie is daarvan gebruik gemaakt, en wel op de meest natuurlijke
manier, namelijk in interactie met de moeder. Het kind wordt niet - als in
een test - gehinderd door een opgelegde structuur van spraak- en taalproduc-
tie, waar een kind van 2;0 jaar qua aandacht en concentratie nog lang niet
altild aan kan voldoen. Spontane taal laat zich onderzoeken naar taalinhoud
(de aanwezige woordconcepten en de semantische kennis), taalvorm (het
Iexicon, de morfologie, de grammatica en de fonologie) en taalgebruik (de

communicatie en de pragmatiek). In deze studie staat de taalvorm centraal.

4.2. 5. De video-opnames

Er is in deze studie uitgegaan van de speelse moeder-kindinteractie in een

twintig minuten durende video-opname. Camera en videorecorder werden
bediend vanuit een vaste opstelling. Het geluid werd opgenomen door middel
van een hengelmicrofoon, aangesloten op de videorecorder. De video-opname
werd in de laboratoriumsituatie gemaakt.

Om een natuurlijke interactie van moeder en kind te bevorderen waren drie
speelsets samengesteld, waar de moeder vrij uit kon kiezen. Slechts €6n
instructie werd gegeven: de moeder moest haar kind niet tot de orde roepen
als het een beetje door de kamer wilde lopen. Geen enkele keer werd de

opname onderbroken of vroegtijdig afgebroken.

4.3. Proefpersonen

4.3.1. Selectie

4.3.1.1. Kinderen met schisis en in de referentiegroep
Vier behandelteams voor schisis die onafhankelijk van elkaar in Noord-
Holland kinderen met schisis behandelen, deden mee aan dit onderzoek en
verwezen de ouders en kinderen door voor ons cross-sectionele onderzoek. De
kinderen kwamen uit Amsterdam, de kop van Noord-Holland, Flevoland,
Kennemerland alsmede het Gooi en de Vechtstreek.

Selectiecriteria waren:

- beide ouders ziin in Nederland geboren en zijn Nederlandstalig;

- beiden hebben tenminste de lagere school afgemaakt;

- bii geen van beiden zijn er spraak-, taal- of gehoorproblemen;

- geen van beiden zijn belast met psychosociale problemen, anders dan de

zorg rond schisis;
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- het kind is geboren tussen de 38e en 42e week van de zwangerschap;

- het geboortegewicht van het kind ligt tussen 275O en 4250 gram;

- er is een medisch vastgestelde Apgarscore tussen B en 10, gemeten viff
minuten na de geboorte van het kind;

- er wordt geen kernicterus na de geboorte bij het kind door de arts vastge-

steld;

- het kind met schisis bezit geen cranio-faciale afwijking.

Geen enkel kind had meertalige ouders. Thuis en buitenshuis werd door de

ouder(s) alleen Nederlands gesproken.

Kinderartsen onderzochten of de kinderen aan de selectiecriteria voldeden.
Geen kind had medische problematiek welke de spraak- en taalverwerving zou
kunnen duperen. Een klinisch geneticus onderzocht de kinderen op cranio-fa-
ciale afwiikingen. Bij geen van de kinderen werd een syndroom vastgesteld.

Er werden door de schisis-behandelteams meer fongens dan meisjes met
schisis aangemeld. Dit komt overeen met de literatuur dat er meer jongens

dan meisjes worden geboren met een lip-, kaak- €n gehemeltespleet (McWilli-
ams e.a., 1990).

In Thbel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de verdeling van onze proef-
personen over de onderzoeksgroep met schisis en de referentiegroep (zie

biflage Thbel 1 voor meer gegevens). Aanvankelijk werden er 10 kinderen in
de referentiegroep opgenomen (zie S a.3.3); €€n kind, met te lage verbale

scores op de Bayleytest viel af.

Thbel4.1.
Verdeling van de kinderen met schisis (N:3O), die met een enkelziidige (Enk.), dubbelziidige
(Dub) en geisoleerde gehemeltespleet (Gei's.), en van de kinderen zonder aangeboren afwii-
kingen (N=9) (Referentiegroep).

Proefpersonen Schisis Referentiegroep

59

Enk Dub Geis.

Jongens
Meisjes

Totaal

Van elk type schisis met een verhoogd risico op spraak- en taalproblemen
werden een tiental kinderen in het onderzoek betrokken, zodat het totale
aantal kinderen met schisis 30 bedroeg. Dit is voldoende om de onderzoeks-
vragen te kunnen beantwoorden.

I
4

t2

4

5

I

6

3

9

6

3

9

24

15

39
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Met behulp van de afdeling Obstetrie van een Academisch Ziekenhuis werden
baby's zonder aangeboren afwijkingen geworven, maar ook dankzij kennissen
en ouders van kinderen met schisis. E€n kind zonder aangeboren afwijkingen
was een zusje van een kind met schisis. Aanvankelifk werden er tien peuters
zonder aangeboren afwiikingen geselecteerd. Viif kinderen waren eerder

longitudinaal onderzocht (Koopmans-van Beinum e.a., 1990), die allen ook
deelnamen aan de tweejarige studie. E€n van hen viel echter af (zie S 4.3.1.2).

4.3. 1 .2. De intelligentiescore
Zoals vermeld in Paragraaf L.3.2 vindt Heineman-de Boer (1985) dat kinderen
met schisis intellectueel niet verschillen van leeftijdgenootjes zonder aangebo-

ren afwiikingen. In ons onderzoek is op de leeftijd van2;O jaar de intelligentie
van het kind onderzocht met de mentale schaal van de Bayleytest (BOS Z-3O)
(Van der Meulen & Smrkovsky, 1983). Dit deel kent een verbaal en een non-
verbaal deel. De betrouwbaarheid van deze test bii twee jaar is hoog. Koop-
mans-van Beinum e.a. (199O) vinden in de groep van de tweeiarige Nederland-
se kinderen zonder schisis (N=10, dezelfde kinderen als in deze studie minus
€€n) en in die m€t schisis (N:30), dezelfde kinderen als in deze studie) de

volgende waarden (zie Thbel 4.2).

Tabel 4.2.
Overzicht van mediaan (med), gemiddelde waarde (m) en range van uitslagen van kinderen
met schisis (N=30) en kinderen zonder schisis (N=10) op de intelligentietest verbale en non-
verbale deel volgens Bayley (in Koopmans-van Beinum e.a., L99O).

Waarden van intelligentie

Verbale deel

Non-verbale deel

Schisis (N=30)

med m sd range

t44.O 145.0 9.9 125-160

105.0 104.1 5.0 92-717

Referentie (N:10)

med m sd range

155.5 1s4.0 7.9 134-t62

108.5 108.1 3.7 100-113

Er worden bii schisis geen intellectuele problemen vastgesteld, als zowel de

uitkomsten van de verbale als die van de non-verbale schaal in beschouwing
worden genomen. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van
Heineman-De Boer (1985) en van Broen e.a. (1994). Wel bliikt de verbale
score op de intelligentietest lager te zifn in vergelijking met de score van de

referentiegroep. Onze bevindingen ziin conform die van de literatuur
(s 1.3.2).

Thbel 4.3 geeft de verdeling van de kinderen met en zonder schisis over de

standaard scores (zie ook Bijlage, Thbel 2). Scoorde een kind met schisis
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Tabel4.3.
Verdeling van een aantal kinderen met schisis (N=30) en een aantal kinderen zonder

aangeboren afwiikingen (N=lO*) over de verbale en non-verbale score van de Bayleytest (BOS

2-3O), het mentale deel. * Inclusief een kind dat uitviel op basis van medische achtergrond

en te lage verbale score en niet meer werd opgenomen in de referentiegroep.

Score Bayleytest Schisis (N=30) Referentie (N=10.) Totaal (N=40)

o/oo/o

verbaal

+2 SD

+1 SD

gemiddeld

-1 SD

-2 SD

non-verbaal

+2 SD

+1 SD

gemiddeld

-1 SD

-2 SD

2

10

9

6

3

2

8

13

7

0

7

33

30

ZO

10

7

27

43

23

0

4
)
J

2

0

1*

3

5

2*
0

0

6

13

11

6

4*

5

13

L5*

7

0

15

32.s

27.5

15

10

12.5

32.5

37.5

17.5

0

40

30

20

0

10

30

50

20

0

0

verbaal 2 SD beneden de norm en daarmee te laag (N=3; zie Thbel 4.3), dan
bliikt de non-verbale score nog binnen de normale range te liggen (zie Bijlage,

Thbel 2). Yan deze laag scorende kinderen met schisis is €6n kind longitudi-
naal onderzocht. Bii neurologisch onderzoek bii 1;0 iaar had de kinderneuro-
Ioog opmerkingen gemaakt over ziin ontwikkeling. Op die leefti;d gaf de

uitslag van de Bayleytest geen aanleiding om dit kind uit de onderzoeksgroep
te verwifderen. Van de drie kinderen met schisis die het laagste scoorden, had

slechts 6dn kind een geisoleerde gehemeltespleet, een type schisis welke
volgens Heineman-de Boer (1985) een trend bezit naar een minder goede

intellectuele vaardigheid. Het niet met schisis geboren zusie van dit jongetfe

haalde een gemiddelde score op de verbale taken en een bovengemiddelde
score op de non-verbale taken.
In Tabel 2 in de bijlage is te zien dat de groep kinderen met een geisoleerde

gehemeltespleet in ons onderzoek verbaal w€I, maar non-verbaal niet m€€r
afweek van het gemiddelde dan de kinderen met een complete schisis.

E€n longitudinaal gevolgd kind zonder aangeboren afwijkingen bleek op
tweeiarige leeftiid ernstig taalvertraagd. Daarmee zou zij een onjuiste referen-
tie zijn voor de groep met schisis. Zii had, in tegenstelling tot de overige

kinderen in de referentiegroep, astmatische bronchitis en gehoorverlies. Mede
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op advies van onze methodoloog-statisticus werd zif uit de referentiegroep
verwijderd. De referentiegroep in onze studie bestaat hierna uit negen
kinderen die volgens de resultaten van de Bayleytest geen problemen hebben.

Een hoog percentage kinderen in onze referentiegroep (N=4; 44o/o) bliikt op de
Bayleytest boven het gemiddelde te scoren in vergeliiking met die in de groep
met schisis (N=2; 7o/o).Het aantal kinderen in de referentiegroep is op grond
hiervan niet gereduceerd, aangezien het hier kinderen betreft uit de longi-
tudinale groep, onderzocht vanaf de geboorte. Voorts moet men zich realise-
ren dat een intelligentietest geen meetlat is voor spraak- en taalvaardigheid.
De items van de verbale score van de Bayley-test bii 2;O iaar betreffen hoofd-
zakelilk visueel ondersteund woordbegrip en woordexpressie (benoemen van
voorwerpen en afbeeldingen). De score doet geen uitspraken over natuurlijk
taalgebruik in interactie en fonologie. Wel betreft €€n item observatie van de

zinslengte.

4.3.2. Achtergrondgegevens

De indeling overeenkomstig de sociaal-economische status (SES) volgens Van
Tulder (1962; zie Tabel 4.4) is in deze studie als instrument gebruikt om de
moeders van de schisis- en referentiegroep sociaal te classificeren (zie Thbel
4.5) en om deze waarde te relateren aan de hoogte van de verbale score van
het kind op de intelligentietest.

Tabel4.4.
Sociaal-economische status (SES) volgens Van Tulder (1962\

SES classificatie Beroepsniveau Opleidingsniveau

SES I : laag Ongeschoold en lager geschoold. Basisschool; Lager technisch en

beroepsonderwi js.

SES II : midden Bediende: lagere en middenklasse; Middelbaar technisch en

kleine zelfstandige. beroepsonderwijs

SES III ; hoog Vrij ondernemerschap. Hogere Hoger beroepsonderwijs;
beroepen Universiteit

In deze studie zijn de moeders de hoofdverzorgers van de kinderen. Bij de
start van het onderzoek is hen onder andere gevraagd naar opleiding en
beroep. Bij verschil in opleiding en br:roepsniveau is voor de hoogste kwalifi-
catie gekozen (zie bijlage Thbel 1). Bii 2;O iaar bliikt de SES-score van de
moeder niet gerelateerd aan de verballe score van het kind op de intelligentie-
test (zie Thbel 4.6). Bii schisis, waarbij de kinderen lagere verbale scores
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hebben dan in de referentiegroep, maar ook in de referentiegroep, verdelen
moeders met SES-I-, SES-II- en SES-III zich gelif keliik over het veld van hoge

naar lage verbale scores.

Thbel4.5.
SES-classificatie van de moeder
* Twee keer ziin er twee kinderen uit hetzelfde gezin; deze ouders zijn twee keer vermeld.

Classificatie Schisis (N=30) Referentie (N:9) Totaal (N:39)

SES I

SES II
SE,S III

Totaal

17*

B

5

30

4*

4

1

9

2t
72

6

39*

Thbel4.6.
SES-classificatie van de moeder en de verbale score van het kind op de Bayleytest, uitgedrukt
in gemiddelde score (m) en standaarddeviatie.

Verbale score van het kind
en SES van de moeder

Schisis (N=30)

-2-1m+1+2
Referentie (N=9)

-21m+1+2

SES I

SES II
SESIII

Totaal

0

0

0

0

0

4l
50
11

102
337

N
o/o

2

1

0

)
J

10

45
t2
t2
69

20 30

01
01
00
OZ
022

30
03
01
34

33 44

4.3.3. Medische aspecten

4.3.3. 1. Medisch onderzoek
Kinderen met schisis ondergaan in de eerste twee levensjaren diverse onder-
zoeken en operatieve ingrepen.
Het onderzoek en de behandeling in het schisis-behandelteam wordt multidis-
ciplinair uitgevoerd (zie Tabel 4.7). Uit de medische dossiers is informatie
verzameld over tiidstip en vorm van de chirurgische interventie, het oordeel
over de anatomie en fysiologie van het mondgebied en in het bijzonder over
die van de velofaryngale sfincter (zie biilage Tabel 3).

Voorts zijn medische gegevens bij alle kinderen uniform verzameld door
gebruik te maken van reeds ontwikkelde observatieliisten (Felix-Schollaert,

198e).
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Thbel4.7.
Onderzoek in het schisis-behandelteam en tiidstip ervan terwille van deze studie. *Extra

onderzoek bii 12 van onze 3O kinderen met schisis, longitudinaal bestudeerd van O;2 tot 2;O

iaar (Koopmans-van Beinum e.a., 1.99O).

Type onderzoek Medisch specialist Tifdstip in iaar; maand

Anamnese

KNO onderzoek*

Audiologie: gehoortest*

Neurologisch onderzoek *

kinderarts
kno-arts

audioloog en zijn staf

kinderneuroloog

0;0-0;1

O;8" , 7;2* en 2;O

O;8* , 7;2* en 2;O

1;0* en 2;0*

Ook de viif longitudinaal bestudeerde kinderen uit de referentiegroep (zie

bijlage Tabel 1) kregen dit onderzoek.

4.3.3.2. Ziektes
Kinderen met schisis hebben een verhoogde kans op otitis media met effusie
(OME). Zijn deze kinderen in het algemeen vaker ziek dan de kinderen zonder
schisis? Is er sprake van een verminderde gezondheidstoestand die bedreigend
is voor de spraak- en taalverwerving? De verwachting is dat de kinderen met
schisis vaker ziek zijn.
De 18 ouders van de baby's, geboren met en zonder schisis, die longitudinaal
werden onderzocht (Koopmans-van Beinum e.a., l99O) en die allen ook deel
van deze studie uitmaken, hielden maandelijks de kinderziektes bii en
beschreven via de vragenlijsten de duur en de ernst ervan. Ook registreerden
de ouders (het aantal dagen van) een opname in het ziekenhuis en de reden
waarom de kinderen werden opgenomen. De longitudinaal onderzochte
kinderen met schisis hebben tezamen over twee iaar 978 ziektedagen, inclu-
sief de dagen van opnamen. In totaal zlin LZI ziekteperiodes geteld. Gemid-
deld zijn er bij schisis 98 ziektedagen per kind, inclusief de dagen van
opname. De kinderen zonder aangeboren afwiikingen blifken - anders dan
wat werd verwacht - iuist vaker ziek te zijn. Bij hen zijn 1059 ziektedagen
geteld over 85 periodes. Het gemiddeld aantal dagen ziek zlin per kind is in de

referentiegroep hoger dan bii schisis, namelijk 176 dagen. Uit deze registratie
komt g6€n beeld te voorschiin dat kinderen met schisis vaker ziek ziin en

daardoor vertraging in spraak- en taalverwerving oplopen.

4.3.3.3. Het gehoor
De kinderen met schisis in onze studie die longitudinaal werden onderzocht
(N=12), ziin op grond van het onderzoeksprotocol als baby vaker door de kno-
arts gezien dan de niet-longitudinaal onderzochte kinderen (N:18). Ook zijn
zij vaker op gehoorverlies getest, namelijk bij 0;B en"l,;2 iaar. Uit deze gehoor-
testen en de Ewing-test bii 0;9 jaar op het consultatiebureau blijken de
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kinderen met schisis een verhoogde kans te hebben op chronische midden-
oorproblemen; een ingetrokken trommelvlies beiderzijds en een afwijkende
kleur ervan wordt door de kno-arts vaak beschreven, en de resultaten van de

gehoortesten volgens Ewing zijn overwegend onvoldoende. Op tweejarige
leeftild heeft bij spelaudiometrie 93o/o van de kinderen met schisis die aan de

huidige studie deelnemen, een geschat gehoorverlies van minimaal 20 dB. Dit
hoge percentage komt overeen met de opgave in de literatuur (zie S 1.3.3).

Twee longitudinaal onderzochte kinderen uit de referentiegroep hebben bij de

gehoortest bij 2;O iaar eveneens gehoorverlies. Inclusief het longitudinaal
gevolgde kind zonder aangeboren afwijkingen met taalproblemen dat uit de

referentiegroep is verwijderd op grond van ziektes, gehoorverlies en de te lage

verbale score op de intelligentietest, blijkt daarmee 3Oo/o van de kinderen
zonder aangeboren afwijkingen OME en gehoorverlies te hebben (gehad). Een
van de andere kinderen in de referentiegroep (kind 37) krijgt later, na het
onderzoek in het kader van onze studie, trommelvliesbuisjes. Op de leeftijd
van Z;O jaar beschrijven zijn ouders in de vragenlijst niets aangaande het
gehoor of oorproblemen. Oorproblemen van ionge kinderen onttrekken zich
vaak aan onze waarneming. Dit bliikt ook uit de observaties van de ouders

van longitudinaal onderzochte baby's bij de maandelijkse registratie. Ouders
van kinderen met een dubbelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet of een
geisoleerde gehemeltespleet reppen in de maandelijkse vragenlijsten w6l en

die van kinderen met een enkelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet of van
kinderen zonder aangeboren afwiikingen reppen niet over middenoorontste-
king bij hun kind. Ook in de beide laatste groepen kinderen komt wel degelijk
gehoorverlies voor. Wisselende geleidingsverliezen staan bekend om hun
verraderlijke karakter (zie S 1.3.3). Ze vallen de ouders niet op en schaden snel
de taalopvang van het kind en de communicatie; vooral als ouders geen weet
hebben van het verlies en er omgevingslawaai is, zoals van een televisie of
radio die voortdurend aanstaat of, zoals in een cr0che, van rumoerige kinderen.

Tabel 4.8 geeft een overzicht van de verdeling van proefpersonen en hun bij
Z;O iaar geschatte gehoorverlies bii spelaudiometrie. De exacte gehoorscherpte
van een kind bli Z;0 jaar is moeilijk te meten. Audiologen spreken liever van
een schatting van het gehoor, als het gehoor via spelaudiometrie wordt
onderzocht. In onze beschrijving nemen wij dit over. Over de omvang van
slecht horen op de leeftijd van Z;O jaar is daarmee niets met zekerheid te
zeggen. Ook zijn in het kader van deze studie niet standaard gegevens

opgenomen van het begin van de OME, de duur en de ernst ervan. Dit
gebeurde echter wel in de longitudinale babystudie (Koopmans-van Beinum
e.a., 1990).

65
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Thbel4.8.
Verdeling van kinderen met gehoorverlies zrcals gemeten op tweejarige leeftiid bii schisis

N=30) en in de referentiegroep (N=9)

Gehoorverlies Schisis Referentie Totaal

<20 dB beiderzilds

€6n oor
20-40 dB beiderzijds

d€n oor
40-55 dB beiderzijds

66n oor

Totaal

1

1

15

5

9

4

30

7

2

8

1

17

5

9

4

39

Paul en Quigley (1987) beschouwen een kind met beiderziids 20 dB tot 55 dB

gehoorverlies als slechthorend. Op basis van deze gegevens, de informatie van
Ruben e.a. (1985) over het gemiddelde geleidingsverlies van 26-30 dB bii
OME wordt onze groep kinderen rrret en zonder schisis ingedeeld in de

volgende drie categorieen van geschat gehoorverlies (zie tabel 4.9):

- een goed gehoor bij een kind wordt gekarakteriseerd als gehoor van niveau
0 (tot 20 dB verlies). In de groep van twee goed horende kinderen met
schisis bij 2;0 jaar is een kind opgenomen dat slechts aan €6n oor goed

hoort;

- binnen de range van 20-55 dB verlies wordt een gehoorverlies van 2O-4O

dB door ons gekarakteriseerd als mild, van niveau 1, voorkomend bii 19

kinderen met schisis;

- een verlies van 40 dB tot 55 dB wordt in deze studie beschouwd als ernstig,
van niveau 2. In onze populatie hebben 9 van de 30 kinderen met schisis
(30o/o) een door de audioloog geschat gehoorverlies tussen de 40 dB en 55

dB.

Meer dan 55 dB gehoorverlies wordt in onze onderzoeksgroep niet vastgesteld.

Paul en Quigley (7987) vinden bij kinderen met gehoorverlies van 20 tot 55

dB problemen in de spraak- en taalverwerving; overwegend is er volgens hen
sprake van een achterstand.

4.3.3.4. De interventie van het gehoor
Bij een kind met schisis en OME wordt in sommige klinieken bij de operatieve
sluiting van het velum reeds overgegaan tot myringotomie (vochtverwif dering
via het trommelvlies; meestal met een tiideliik effect) en het plaatsen van
trommelvliesbuisjes (met een langduriger effect). Het plaatsen van buisies bij
OME wordt uitgevoerd op basis van een medische indicatie met een medisch
doel, namelijk het vergroten van de ventilatie in het middenoor, het tegen-



OpzBr vAN oNDERZoEK EN wERKWIJZE

gaan van OME en het bevorderen van het gehoor. Deze buisfes bliiven
doorgaans ruim een iaar zitten. Bij persisterende OME kan worden besloten
opnieuw buisjes te plaatsen. Een tweede plaatsing komt in onze onderzoeks-

groep niet voor. Aan de plaatsing van buisjes, zeker bij herhaalde plaatsing,
zijn medische nadelen verbonden, waardoor elk kind met schisis en OME niet
standaard een middenoordrainage ondergaat.

In onze onderzoeksgroep zijn 13 van de 28 kinderen met schisis en gehoorver-
lies wel en 15 van de kinderen met gehoorverlies niet behandeld met buisjes
in het trommelvlies. In 6€n team was de indicatie voor vroege drainage van
het middenoor (MOD) "glue ears", vastgesteld door middel van inspectie van
het middenoor tijdens de sluiting van het zachte gehemelte. In de overige

teams speelde het beeld bij audiologisch onderzoek een belangrijke rol. Het

gemiddelde tijdstip van deze correctie van het gehoor bedroeg de 59e week,

met een standaard afwif king van 18 weken en een range van 38 tot 98 weken.

Thbel4.9.
Verdeling van kinderen in de referentiegroep (R, N=9) en schisisgroep (CP, afkorting voor
Cleft Palate; N:30) in groepen Ri, Ci en Mi (i=O, 1, 2 naar ernst van het gehoorverlies en

interventie door middel van drainage van het middenoor M=MOD).
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Groepen Geschat 0
gehoorverlies -10 tot 20 dB

Geschat 1 Geschat 2

20 tot 40 dB 40 tot 55 dB Totaal

Referentie R0 7

CP Geen MOD C0 2

CP Wel MOD

Totaal

RL

C1

M1

2

10c2s
9M.24

R-groep I
C-groep 17

M-groep 13

O-groep 9 1-groep 21 2groep 9 39

In Thbel 4.9 wordt de onderzoeksgroep met schisis en de referentiegroep
gepresenteerd al naar het niveau van gehoorverlies en geclassificeerd naar
interventie van het gehoor door middel van middenoordrainage. In ons

onderzoek bevinden zich maar weinig kinderen in de cellen van wel of niet
schisis, drainage van het middenoor en geschat gehoorverlies. Dit maakt het
nodig om in de statistische analyse groepen van gehoorverlies samen te
nemen. Zo wordt de invloed van de spraakmotoriek op de spraak- en taaluit-
komsten onderzocht, door te kijken naar de scores van de schisis 0- en

l-groep (C0- en Cl-groep), die met een goed gehoor en mild gehoorverlies
samen en hun uitkomsten te vergelijken met de scores van de referentie 0- en

1-groep (R0- en R1-groep) samen. Om de invloed van de spraakwaarneming
door gehoorverlies op de spraak- en taaluitkomsten te onderzoeken, wordt
gekeken naar zowel de scores in de referentiegroep met een goed gehoor (R0)

als naar die in de groep met schisis en goed gehoor (C0) en worden deze uit-
komsten vergeleken met die van de kinderen zonder aangeboren afwiikingen
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met een mild geleidingsverlies (R1) en die met schisis en een mild geleidings-
verlies zonder interventie voor dit verlies (Cl). De vergeliiking betreft in dat
geval R0 en C0 versus Rt en C1.

In Thbel 4.9 is duidelijk te zien dat de meeste proefpersonen in de O-groep (R0
+ C0) bestaan uit kinderen in de R0-groep en dat de meeste proefpersonen in
de groep met gehoorverlies niveau 1 (R1 + C1) bestaan uit kinderen in de

Clgroep. Deze verdeling is helaas bijzonder scheef. Door een niet-parametrische
statistische test te gebruiken die niet toetst op basis van de maten van centrale
tendentie, zoals het gemiddelde met 'standaarddeviatie, maar op basis van
rangordening en die verdelingsvrij toetst, wordt dit probleem ge€limineerd
(zie S 4.6.3). In de bijlagen worden echter per subgroep van gehoorverlies
en/of interventie waarden van mediaan, gemiddelde, standaarddeviatie en
range van een variabele gegeven om bij gevonden groepsverschil t6ch enig
inzicht te hebben in de verdeling van scores op basis van de maten van
centrale tendentie. In een niet-normaal verdeelde onderzoeksgroep als bif
schisis is bij de beoordeling van spraak- en taalvaardigheid de mediaanwaarde
de beste leidraad.

Wanneer kinderen met schisis bestudeerd worden naar ernst van het gehoor-
verlies, dan worden de scores van de kinderen zonder en mdt middenoordrai-
nage, gegeven een mild geleidingsverlies van niveau 1 (aanwezig bii C1 en
M1) vergeleken met de scores van kinderen met een ernstiger gehoorverlies
van niveau 2 (aanwezig bii CZ en M2). De COgroep wordt daarbij buiten
beschouwing gelaten. Wordt de invloed van interventie door middel van
middenoordrainage onderzocht, dan urorden de scores op spraak- en taalvaria-
belen in de groep C1 en C2 samen vergeleken met die in de groep Ml en M2
samen.

In Thbel 4.10 wordt een overzicht gegeven van het tijdstip van interventie.
Kinderen kunnen vroeg middenoordrainage ondergaan (voor de 59" week) of
laat worden gedraineerd (in of na de 59e week). Bii vroege drainage worden
kinderen in de MV-groep geplaatst en bij late drainage in de Ml-groep. Het
totaal aantal proefpersonen binnen de subgroepen met MOD (N:13) is klein.
De MV1-groep is nog kleiner en bevat vijf kinderen; de MV2groep drie; de
ML1 groep bevat vier kinderen en de ML?araep €6n kind. Bij vergeliiking
van effecten van vroege (N:8) versus late interventie (N:5) zijn er echter net
voldoende kinderen in de groepen opgenomen om een statistische analyse te
rechtvaardigen.
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Thbel4.10.
Verdeling van kinderen met schisis naar niveau van het geschatte gehoorverlies (1, 2) en het

tiidstip van middenoordrainage MOD) (vroeg (MV): voor de 59e week; laat (ML): inlna de

59e week) (N=13)

Groepen Geschat 1 Geschat 2 Totaal

MOD Vroeg

MOD Laat

MV1 5

MLl 4

Ml-groep 9

Ten aanzien van gehoorverlies en interventie zijn er de volgende werkhy-
pothesen:

- de zeven kinderen zonder aangeboren afwiikingen en zonder gehoorverlies
(van niveau 0), de kinderen in de R0(N:7)-groep, zullen de beste spraak- en

taalresultaten tonen, gevolgd door de twee kinderen uit de referentiegroep
met mild geleidingsverlies van niveau 1, de kinderen in de Rl(N:z)-groep;

- de twee kinderen met schisis zonder gehoorverlies (C0(N:2)-groep) zullen
hogere uitkomsten op de variabelen behalen dan de kinderen met schisis

met een mild geleidingsverlies en drainage van het middenoor (de kinde-
ren in de M(N:13)-groep);

- de viif kinderen met schisis en een mild verlies van niveau 1 die vroeg
gedraineerd zijn, de kinderen in de MV1(N=S)-groep, zullen hoger scoren

in spraak* en taalvaardigheid dan de vier kinderen die laat werden gedrai-

neerd en met een zelfde mild gehoorverlies van niveau 1, de kinderen in de

ML1(N:4)-groep;

- vroege interventie door middel van middenoordrainage zal effectiever zijn
dan geen of late interventie. Dit zal geen effect hebben bij kinderen met
gehoorverlies 2;

- middenoordrainage zal geen positieve invloed hebben op de spraak- en

taalscores bii kinderen met een geschat gehoorverlies van niveau 2. Hierbii
is een verhoogde kans aanwezig dat het gehoorverlies ook een perceptieve
(sensorineurale) component bevat;

- de tien kinderen met schisis en een mild geleidingsverlies van niveau 1

zonder drainage (de C1(N=10)-groep) zullen minder goed in spraak- en
taalvaardigheid scoren dan de kinderen met eenzelfde gehoorverlies m€t
drainage (de M1 (N=9)-groep);

- een mild geleidingsverlies van niveau 1 (onderzocht in de C1(N=10)-groep)
is gunstiger voor de spraak- en taalverwerving dan een ernstig gehoorver-
lies van niveau Z (onderzocht in de C2(N:5)-groep).

MVz 3

l0dL2 1

M2-groep 4

MV-groep

ML-groep

B

s
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4.3.3.5. Pre-operatieve orthodontische therapie (PSOT)

Kinderen, geboren met een lip-, kaak- en gehemeltespleet kunnen vanaf hun
geboorte in aanmerking komen voor een behandeling met een orthopedisch
gehemelteplaatje, dag en nacht gedragen. Kinderen, geboren met een geiso-

leerde gehemeltespleet (N=9) daarentegen, worden zelden of nooit met een

plaatje behandeld; ook niet in deze studie (zie Tabel 4.11; in de bijlage Tabel 6).

Tabel4.11.
Verdeling van kinderen met een complete schisis in groepen van behandeling met of zonder
het orthopedisch gehemelteplaatie (PSOT) en duur ervan in weken. In de groep G66n PSOT

ziin kinderen met een geisoleerde gehemeltespleet niet opgenomen.

Pre-operatieve orthopedische therapie Duur in weken

sd range

Wel PSOT

Geen PSOT

N=13

N=8
7t zz 39-104

niet van toepassing

De 8 kinderen in onze studie met een lip-, kaak- en gehemeltespleet zonder
plaatje zijn afkomstig uit twee teams waar in het geheel niet met een plaatje
wordt behandeld (N:4) of ze ziin afkomstig uit twee andere schisis-behandel-
teams waar later wel met PSOT werd behandeld, maar nog niet bij hun
geboorte (N:4). De kinderen m€t een plaatje (N:13) zijn kinderen afkomstig
uit de twee teams die PSOT toepassen. In het ene team dat PSOT toepast,

wordt het plaatf e na de gehemeltesluiting definitief verwijderd, ongeacht nog
bestaande fistels in het harde gehemelte. In het andere team dat PSOT toepast,
wordt het plaatje lang, tot 2;O iaar gedragen, tenzij het kind of de ouders

problemen met het plaatfe hebben. Het gebrek aan uniformiteit in de behan-
deling bij schisis inzake de PSOT-behandeling bliikt overduideliik.

4.3.3.6. Plastische chirurgie bif schisis
Ook op het vlak van de plastische chirurgie ontbreekt een uniform behandel-
protocol. De lipcorrectie, gemiddeld in week 24 uitgevoerd (zie Thbel 4.72 en

in de bijlage Thbel 3), toont een grote standaarddeviatie (11 weken) en range
(10e tot 46e week). De behandeling met het gehemelteplaatje (PSOT) leidt in
€€n team tot een latere lipsluiting dan elders het geval is. Bij sommige kinde-
ren met een dubbelzifdige schisis is de operatie in twee stadia uitgevoerd. In
deze groep kinderen is het tijdstip ran de laatste ingreep gebruikt voor de

berekening van de gemiddelde sluitingstijd van de lip.
In het geval van een totale sluiting van het gehemelte bedraagt het gemiddel-
de operatiemoment de 59e week. Er is ook hierbij sprake van een grote
standaarddeviatie en brede range in weken (zie Tabel 4.12). Een parti€le
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sluiting (alleen een correctie van het zachte gehemelte en niet van het harde)
is gemiddeld in de 49e week uitgevoerd. Qua tiidstip van sluiting is er hier
sprake van een naar verhouding kleine standaardafwiiking en smalle range in
weken.

Tabel4.12.
Verdeling van kinderen betreffende de chirurgische ingreep: tiidstip van de sluiting van de

lip en het gehemelte in weken. * Bij een dubbele lipspleet de laatste sluiting. * * Beide

kinderen hebben een submuceuze spleet.

Chirurgische behandeling Duur in weken

m sd range

Lipcorrectie*
Gehemeltesluiting partieel

totaal
Geen correctie* *

N=22

N:19
N:9
N:2

24 11 tO-46
49 10 38-73

59 79 39-90
niet van toepassing

Het stroomlijnen van de chirurgische behandelprocedures om tot een goede

onderzoeksopzet te komen, zoals de onderzoekers wensten en zoals dat in het
kader van het Preventiefondsprofect met de schisis-behandelteams was

overeengekomen, bleek in de praktijk niet uitvoerbaar. Ziekten, verkoudhe-
den of middenoorontstekingen van het kind waren een terechte aanleiding
om de operatieve ingreep uit te stellen en te wachten tot een gunstiger
tijdstip. Alle longitudinaal onderzochte baby's met schisis ondergingen een

relatief vroege sluiting. Op dat punt werd w6l uniformiteit bereikt. In de

groep kinderen die met een plaatje werd behandeld, stemde de plastisch
chirurg in met de verlate sluiting van het harde gehemelte (op een leeftijd van
B;0 tot 9;0 jaar) en werd aan het orthodontische beleid (een lang open hard
gehemelte) prioriteit gegeven boven het spraakbeleid (zo snel mogelijk
sluiting van het totale gehemelte). In 6€n behandelteam waar therapie met
een gehemelteplaatie werd toegepast, werd besloten te wachten met de

lipsluiting totdat bij het kind beide kaakdelen in €€n boog stonden en de

beide helften van het gehemelte meer naar de middenliin waren gegroeid. In
een ander behandelteam dat de behandeling met een gehemelteplaatie
toepaste, werd echter strikt de hand gehouden aan uniforme tildstippen van
lipcorrectie.
In totaal waren zes verschillende plastisch chirurgen betrokken bij de correc-
tie van lip en gehemelte. Zli verschilden in de wijze van opereren. Dit is niet
alleen een persoonlijke voorkeur, maar kan ook plaatsvinden op basis van het
klinische beeld bij een kind. De periode van ziekenhuisopname duurde vijf
dagen of korter. Alle kinderen hadden ouders die tifdens de opname dag en
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nacht bij hen bleven. Op deze wijze is een negatieve invloed van de zieken-

huisopname op het kinderliike gedrag (Hoeksma & Koomen, 1991) gemini-
maliseerd.

4.4. Beschriiving, operationalisering en statistische bewerking

4.4.L. Beschriiving van onderzoeksvariabelen

In deze studie zijn de volgende aspecten van spraak en taal gemeten:

- de spreektijd van moeder en kind in een twintig-minutenopname (zie

s s.1.1);

- aantal spraakuitingen van moeder en kind in een twintig-minutenopname
(zie S 5.7.2);

- verstaanbaarheid van de kinderspraak door middel van een luistertoets (zie

s s.2.1);

- symptomen van schisis-spraak door middel van een luistertoets (zie

s 5.2.2);

- het aantal spontane en niet-spontane uitingen (zie S 5.3.1);

- het aantal prelexicale en lexicale uitingen (zie $ 5.3.2). Prelexicale uitingen
worden beschreven volgens Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986);

- de woordenschat in typen en tokens van inhoudswoorden en functie-
woorden (zie $ 5.4);

- grammaticale vaardigheid volgens GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988). In dat
kader wordt gekeken naar de gemiddelde uitingslengte in morfemen (MLU)

en die van de vijf langste uitingen (MLUL) in een totaal van 100 grammati-
caal analyseerbare uitingen, naar het aantal zogenaamde minors, woordjes
met een overwegend sociale en communicatieve waarde die geen gramma-
ticale waarde hebben en niet in een zin zrin te plaatsen, en naar het aantal
zelfherhalingen van het kind (zie S 5.5);

- de fonologie (zie Hoofdstuk 6 en 7) volgens FAN (Beers, 1995); de fonolo-
gische processen, de vereenvoudigingen van een woordvorm in de kinder-
taal en de substitutieprocessen conform Beers (1995), Ingram (7976),

Weiner (1979) en Grunwell (1981, I9B7).

4.4.2. Methodologische aspecten

4.4.2.1. Representativiteit
Zowel de groep kinderen met schisis als zonder schisis kan als representatief
voor de populatie ervan worden beschouwd. Het verwiizingsbeleid van de
huisartsen van de 30 kinderen in de onderzoeksgroep met schisis naar een van
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Figuur 4.1.
Onderzochte spraak- en taalaspecten (onderzoeksvariabelen gecursiveerd) bii de tweejarige
kinderen m€t en z6nder schisis

de vier behandelteams is echter niet te achterhalen. De verwijzing geschiedt

willekeurig; een arts kan verwijzen naar een academisch ziekenhuis, waar

hlilzij is opgeleid, naar een team wat in de regio ligt of naar specialisten in
een ziekenhuis waar men gunstige ervaringen mee heeft. Ook ouders kunnen
de arts adviseren in de verwifzing. De kans is gering dat er door het verwij-
zingsbeleid een onderzoeksbias is opgetreden. De beoordeling op toelatings-
criteria (zie $ 4.3.L.1) heeft niet tot een specifieke selectie geleid.
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Thal is op een gestandaardiseerde wijze in de laboratoriumsituatie verzameld
in een semi-gestructureerde situatie met vaste speelgoedsets, bij elk kind in
natuurlijke interactie met de hoofdverzorge(, waarmee het kind het meest

vertrouwd was, ziin moeder. Heterogeniteit in spraak- en taalvaardigheid bij
kinderen met schisis kan niet worden toegeschreven aan werving, selectie of
opnamesituatie.
Heterogeniteit kan w€l ontstaan door het behandelbeleid in de schisis-be-

handelteams. De behandeling van schisis kent nauweliiks "normen". Interna-
tionaal en nationaal (zie S 1.2.1) is er een grote vari€teit in de behandeling,
ook onafhankelijk van het type schisis. De groep kinderen met schisis in dit
onderzoek demonstreert di! behandelingsvormen, tiidstip van interventie en

duur ervan verschillen binnen de groep en per behandelteam. Kinderen ziin
niet op behandelvorm geselecteerd (zie S 4.3.1).

4.4.2.2. Transcriptie
Transcriptie van spraak vereist een perceptuele analyse waarbij kennis van de

transcribent en ervaring met semantisch en klankanalytisch luisteren een
grote rol speelt (Cucchiarini, L993; Vieregge, 1985; L999). De transcribent
moet zowel in staat zijn weer te geven wat semantisch is bedoeld, maar ook
wat fonologisch en fonetisch wordt gerealiseerd. De transcribent baseert zijn
oordeel primair op zijn kennis van de moedertaal en normale spraak, waar-

mee het al jaren vertrouwd is en waarbil de fonologische (categorische)

waarneming een grote rol speelt. Tweejarige kinderen zonder aangeboren
afwijkingen zijn volgens de literatuur slechts voor 4Oo/o verstaanbaar (Weiss,

1978); de kinderen kunnen spraakklanken nog onvoldoende correct articule-
ren, wat de exacte (enge fonetische) transcriptie ervan bemoeilif kt. Transcrip-
tie van pathologische spraak van ionge kinderen vereist een nog grotere mate

van deskundigheid en ervaring. Sackett e.a. (1991) menen dat in klinisch
onderzoek een minimum betrouwbaarheid van 600/o overeenstemming nog
substantieel is. In ons onderzoek is overwegend uitgegaan van een 7Oo/o

betrouwbaarheid als minimum waarde voor overeenstemming van oordelen
van transcribenten. Een dergelijk percentage werd in ons onderzoek w€l
bereikt bij fonologisch (categorale) en fonetisch brede transcriptie, maar niet
bij fonetisch enge (zie $ 4.4.2.6). Over specifieke aspecten van transcriptie
wordt in Paragraaf 6.1 nader ingegaan.

Betreffende de semantische analyse, die overwegend is gebaseerd op woord-
en zinsherkenning, werd in deze studie de moeder van het kind als referent
gebruikt (zie $ 5.3.3). Zij kent het kind als geen ander en zal zowel de inhoud
als de vorm van de kinderspraak meer betrouwbaar weergeven dan de

Iuisteraar die het kind niet kent. Ten tweede werd in gevallen, waarbij de

moeder de transcribent onvoldoende semantische handvatten bood, vertrouwd op
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de kennis en ervaring van de in (pathologische) kinderspraak getrainde

deskundigen. De twintig minuten video-opnames van alle kinderen, geen

uitgezonderd, werden getranscribeerd door zowel de onderzoeker als door in
(pathologische) kinderspraak getrainde studenten en afgestudeerden in de

logopedie, de klinische psycholinguistiek en de klinische fonetiek. Laatstge-

noemden transcribeerden zelfstandig waarna de uitkomsten vergeleken
werden met die van de onderzoeker. Bif onderling verschil in deze transcriptie
werd de spraakuiting opnieuw beluisterd, zo nodig met behulp van een derde

luisteraar. Via consensus-luisteren werd de uiteindelifke transcriptie van het
kind bepaald.

De typen van prelexicale uitingen konden worden getranscribeerd met behulp
van een codeboek (Van der Stelt & Jansonius-Schultheiss, 1990) en evenals de

duur van de uitingen van moeder en kind automatisch worden verwerkt met
behulp van een computerprogramma (Difkstra, 19BB).

Tenslotte werden gegevens van de kwaliteit van de spraak verkregen via
luistertesten, waarbij de mate van verstaanbaarheid en het voorkomen van
articulatieafwijkingen werden beoordeeld. De aspecten die onvoldoende
betrouwbaar werden waargenomen door drie, in pathologische kinderspraak
getrainde luisteraars, werden daarna niet meer in de analyse betrokken (zie
g 4.4.2.4).

4.4.2.3. Verstaanbaarheid
De mate van verstaanbaarheid werd beoordeeld in een luistertoets. Drie
onafhankeliik van elkaar luisterende, getrainde luisteraars, (biina) afgestu-

deerde logopedisten, beoordeelden de mate van verstaanbaarheid en het
voorkomen van schisis-spraaksymptomen op basis van de opnames van de

kinderen die in een willekeurige volgorde werden aangeboden. De geluids-
band moest in €€n keer worden afgeluisterd. De beoordelaars wisten niet of
het kind schisis had. De verstaanbaarheid werd op een lO-puntschaal ge-

scoord. De onderling betrouwbare beoordelingen van de drie luisteraars,
berekend volgens de methode van Asendorf en Wallbott (1979), werden per
kind gemiddeld.

4 .4.2 .4 . Schisis-spraaksymptomen
Een tweede luistertoets werd gehouden om het voorkomen van schisis-spraak-

symptomen te beoordelen. De lijst van symptomen komt grotendeels (met

uitzondering van visuele aspecten van schisis-spraak) overeen met die van B.J.

McWilliams (Cleft Palate Center, Pittsburgh, ongepubliceerd) die op basis

hiervan een Cleft Palate score berekent. Zij gebruikt deze score als slagboom
voor het behandelbeleid bij schisis. Bij een lage CP-score volstaat logopedische
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behandeling, terwijl bii een hoge CP-score (in haar beoordeling een score van
7 of meer) in eerste instantie chirurgische interventie nodig is. Logopedische

behandeling zou in dat geval niet succesvol zijn. In ons onderzoek diende de
lijst alleen om de mate van voorkomen van schisis-spraaksymptomen vast te
stellen.
De drie luisteraars beoordeelden de mate waarin schisis-spraaksymptomen in
de spraak van de kinderen met schisis en zonder aangeboren afwijkingen
aanwezig zijn. In het laatste geval kan een kind op functionele gronden
hypernasaal ziin. Hypernasaliteit is op een 4-puntschaal beoordeeld; de

overige spraakaspecten op een 3auntschaal en enkele op een Z-puntschaal
(zie o.a. ook Bzoch, 1979) (zie Tabel 4.13). Uitgaande van het percentage

waargenomen overeenstemming wordt berekend, wat de kans is dat men
toevallig overeenstemt. Dit criterium is in de luistertoetsen beperkt tot 7Oo/o.

De luisteraars waardeerden de hypernasaliteit en de nasale emissie op basis

hiervan voldoende betrouwbaar (zie Thbel 4.14). Aspecten van de stem en
specifieke compenserende articulaties werden echter als onvoldoende
betrouwbaar beoordeeld en zlin niet verder in de analyse opgenomen.
Faryngale articulatie en posterieure articulatie (backing) werden betrouwbaar
beoordeeld. Per kind is op basis van de gemiddelde waarden van de luisteraars
na sommatie van de betrouwbaar gescoorde waarden een Cleft Palate (CP)-

score vastgesteld, waarin zowel de mate van voorkomen van nasale aspecten

ziin opgenomen als de mate van voorkomen van specifieke compenserende
articulaties. Volgens B.J. McWilliams (Cleft Palate Centel, Pittsburgh, ongepu-
bliceerd) zif n beide aspecten een gevolg van onvoldoende mogelijkheden van
het kind met schisis om met het velum de neusholte af te scheiden van de

mond- en keelholte.
Het voorkomen van de glottisslag, in de literatuur een belangrijke kenmerk
van schisis-spraak, kon in de luistertest niet voldoende betrouwbaar worden
waargenomen. Ook in andere studies (bijvooorbeeld bij Konst e.a., 1997) is

het niet mogelijk dit aspect betrouwbaar waar te nemen. Deze bevinding doet
vraagtekens zetten bij het opvallend voorkomen van glottale producties bij
jonge kinderen met schisis, zoals de literatuur deze beschriift (zie S 2.4). Het

is mogelilk dat er in onze onderzoeksgroep een effect aanwezig is van het
gehemelteplaatf e. Lohmander-Agerskov e.a. (1994) beschrijven dat baby's met
PSOT minder vaak glottale articulaties maken. Ook kinderen in de onder-
zoeksgroep bii Kuiipers-Jagtman e.a. (1998) zijn net als die in onze studie
wisselend met een gehemelteplaatje behandeld. Voorts is uit de fonetische
literatuur bekend dat ook normale sprekers glottisslagen maken en normaal
geboren baby's doen dat zeker (Rough e.a., 1989).



Opzpt vAN oNDERZoEK EN wERKwUZE

Thbel4.L3.
Spraakkenmerken bii schisis: beoordelingsschalen in het luisterexperiment.
* Een zeer ongunstige signaal-ruisverhouding door hypernasaliteit.
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Spraaksymptomen bij schisis Mate van aanwezigheid

0123*
niet matig veel te zeer*

Hypernasaliteitbii klinkers 0 | 2 3

Nasale emissie en souffles 0 I 2

Palatalearticulatie 0 1 2

Velair-nasalearticulatie 0 7 2

Faryngalearticulatie 0 I 2

Glottalearticulatie 0 1 Z

Posterieure articulatie: lk-l of /g-/ achtig 0 1 2

Hyperkinetische fonatie: gespannen 0 1

Hypokinetische fonatie: hoorbare ademing 0 1

Lenitie: te zwakke stemgeving door onvoldoende 0 1

aerodynamiek door veluminsufficientie

Thbel4.14.
Spraakkenmerken bii schisis: beoordelingsaspecten en betrouwbaarheids-coEfficiEnt in het
luisterexperiment, berekend volgens Asendorf en Wallbott (1979).

Betrouwbaar te scoren spraaksymptomen Betrouwbaarheidsco€ffici€nt

bij schisis aangepast (Ra) en onaangepast (Ro)

voor een luisteraar's bias

Gestoorde nasale balans:

Hypernasaliteit bij klinkers
Nasale emissie en souffles

A rticulatieproblemen :

Faryngale articulatie
Posterieure articulatie (lk-l of /g-/achtig)

Ra

o.8z

0.81

o.72

0.78

Ro

0.82

0.81

o.73

0.83

4.4.2.5. Analyse van prelexicale uitingen
Bij het operationaliseren hiervan is gebruik gemaakt van het model van
transcriptie en analyse van Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986),

aangevuld met infomatie uit het codeboek van Van der Stelt & Jansonius-
Schultheiss (1990). Vegetatief en emotioneel geluid wordt gescheiden van een

spraakuiting. Tot het vegetatieve hoort biivoorbeeld het hoesten, kuchen,
blazen en snurken, alsook de eet- en drinkgeluiden. Tot het emotionele
geluid hoort huilen, jengelen of lachen, waarbii deze fonaties gepaard gaan

met emoties die zichtbaar zijn op het videobeeld. Koopmans-van Beinum &
Van der Stelt (1986) spreken niet over vocalisaties van de baby, maar over
spreekbewegingen die de baby maakt. Deze spreekbewegingen zifn in onze
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studie de prelexicale spraakuitingen. Deze kunnen communicatief zijn; de

klankstructuur refereert doorgaans niet naar bestaande woorden van de

moedertaal. Lexicale spraakuitingen daarentegen zijn uitingen met een
klankstructuur die wdl refereert naar woorden in de moedertaal en beteke-
nisvol zijn. In schisis en babyspraak getrainde studenten en afgestudeerden in
de logopedie, klinische psycholinguistiek en fonetiek \ aren behulpzaam bij
de transcriptie en het berekenen van onderlinge overeenstemming in scoring
(zie ook Koopmans-van Beinum e.a., 1990).

4.4.2.6. Woorden en fonemen voor FAN

Het onderzoeksmateriaal van Beers (1995) betreffende kinderen zonder
aangeboren afwijkingen en primair taalgestoorde kinderen €n ons materiaal
leende zich voor samenwerking inzake transcriptie, spraaksegmentatie en het
berekenen van overeenstemming in de beoordeling van spraak. Zestien
fragmenten van in totaal elf kinderen zonder aangeboren afwiikingen, die in
het kader van FAN door Beers (1995) zlin verzameld, werden op het voorko-
men van woorden beoordeeld door twee beoordelaars, onafhankelijk van
elkaar. De gevonden procentuele waarde van overeenstemming van woorden
is hoog. In totaal zijn 506 woordtypen waargenomen met een onderlinge
overeenstemming van 95olo. Zes opnames van twintig minuten van kinderen
met schisis zijn eveneens onafhankelijk van elkaar getranscribeerd. De
onderlinge overeenkomst in woorden bif schisis bedraagt BBo/o bij in totaal
332 woordtypen. Dit percentage is voldoende.
De lettergrepen en bepaling van typen consonanten per plaats in een woord
zijn volgens de criteria van FAN gesegmenteerd. Het voorkomen van typen
fonemen werd eveneens onafhankeliik van elkaar beoordeeld. Omdat tran-
scriptiesymbolen nominale waarden zijn, werd ook hier een percentage over-
eenstemming berekend (Cucchiarini, 1993).

In de 506 woordtypen van de kinderen zonder aangeboren afwifkingen uit de

studie van Beers (1995) zljn 4ll tokens van elk type foneem onafhankelifk
van de andere beoordelaar "breed" getranscribeerd. Dit betrof een brede
(categorale of fonologische) transcriptie met indicatie echter van die schisis-
spraaksymptomen die betrouwbaar werden gescoord in de luistertest. Een

eerder uitgevoerde "enge" fonetisch,e transcriptie conform het IPA-systeem
voor transcriptie (IPA, gereviseerd L979) leverde een onvoldoende onderlinge
scote in de betrouwbaarheid op, namelijk 53o/o in plaats van het door Sackett
e.a. (199L) gewenste minimum criterium van 600/o. Van Bezooijen (1998) be-
schrijft dat er in het algemeen een laag percentage betrouwbaarheid wordt
verkregen bij "enge" fonetische transcriptie.
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Thbel4.15.
Overeenstemmingspercentages van twee beoordelaars (Beers en Jansonius) betreffende (C)

consonanten in initi€le, mediale of finale positie in de lettergreep of het woord. Betrouw-
baarheid van 6o{O0lo is substantieel; 8o-95o/o is goed (Sackett e.a., 1991).

Groepen Consonanten C- Initieel -C- Mediaal -C Finaal
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Referentie

Schisis

84olo N=411

79o/o N=268

Zoals uit Tabel 4.15 bliikt, is het beoordelen van de consonanten in de finale
positie moeilijker dan die van klanken initieel of in mediale positie. Het is de

vraag of de 650/o overeenstemming in de finale positie, een lagere waarde dan
de eerder door ons vastgestelde 7Oo/o minimum overeenstemming, in het licht
van de goede overeenstemming elders (initieel en mediaal) toch niet als een

substantiEle overeenstemming moet worden beschouwd. Trouwens, bii
Sackett e.a. (1991) is een overeenstemming van 600/o nog substantieel.
In het materiaal van de kinderen zonder aangeboren afwiikingen is er onder-
ling een overeenstemming van 630/o bij de waarneming van de fonemen van
het cluster. De exactheid van identificatie van een foneem in het cluster is

echter in deze studie niet relevant. Alleen bii de studie van de fonologische
processen komen clusters voor. De waarneming betreft dan echter niet het
foneem, maar het proces van reductie dat het cluster ondergaat. De overeen-

stemming in de waarneming van clusterreductie was goed. Daar waar de

transcribeerders in fonemen verschilden, namen beiden steeds het juiste

aantal elementen in het cluster waar.

4.4.2.7. Niet-spontane woorden in de FAN-analyse
De FAN-analyse volgens Beers (1995) maakt gebruik van 100 woorden die het
kind in de spontane taal uit. Dit kunnen woordtypen en tokens ziin, maar ook
verschillende uitspraakvarianten van een woord. In plaats van de FAN-norm
om alleen honderd spontaan geuite woordrealisaties voor analyse te gebrui-
ken, is in onze studie ook de imitatie van een woord tot de analyse toegelaten.
Dit is het enige methodologische verschil met de analyse volgens Beers

(1995). Is een kind in staat om een woord te imiteren, dan zal het die fonolo-
gische patronen uiten die het verwerkt heeft en die in ziin klanksysteem zijn
opgenomen. Jakobson (1968, p. 14) is van mening dat "iedere imitatie een

selectie vereist en daarom een creatief aftreksel vormt van het prototype".
Daarnaast mdesten imitaties wel in beschouwing worden genomen om bii
schisis aan het criterium van 100 woorden voor een FAN-analyse te komen.
Elf van de dertig kinderen met schisis bereikten dit aantal desondanks niet en

87o/o

87o/o

87o/o

9Zo/a

7Bo/o

65o/o
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werden van een FAN-analyse uitgesloten. Daarmee betrof de FAN-analyse geen

30, maar 19 kinderen.

4.4.3. Statistische bewerkingen

4.4.3.1. Het criterium van overeenstemming bii transcriptie
In Paragraaf 4.4.2.3 en 4.4.2.4 werd de overeenstemming in de oordelen van
de luisteraars op verstaanbaarheid en schisis-spraaksymptomen berekend
volgens de methode van Asendorf & Walbott (L979). Deze procedure behelst
een berekening van waargenomen overeenkomsten, terwifl er op basis van
kansberekening van het verwachte toeval van overeenstemming een correctie
wordt uitgevoerd. In Paragraaf 4.4.2 werd een minimumcriterium van
overeenstemming vastgesteld van TOoh voor de luistertoets. Ook ten aanzien
van de "brede" transcriptie van kinderspraak op andere variabelen, zoals die

voor de analyse volgens FAN (Beers, 1995) werd dit criterium aangehouden,
berekend volgens een percentage overeenstemming. Dit is mogelifk, omdat
transcriptie-symbolen beschouwd kunnen worden als nominale waarden.

Betreffende de finale fonemen werd echter 600lo als een substantiele overeen-
stemming erkend. Bii de berekening van een zogenaamde kappa (Sackett e.a.,

1991) wordt de waargenomen overeenstemming minus die van het toeval of
de kans (500/o van de gevonden overeenstemming) gedeeld door de potenti€le
overeenstemming (1000/o minus die van het toeval). Zoals opgemerkt in
5 4.4.2.2 ziln Sackett e.a. (1991) van mening dat een overeenstemming van
600lo nog substantieel is in klinisch diagnostische beslissingen.
Betreffende het onderzoek van de fonologie volgens FAN (Beers, 1995) bestaat

het materiaal uit vele subtypen \,?n consonanten in drie verschillende
woordposities. In de spraak van West-Nederland zijn er 16 gangbare initiEle
consonant-fonemen. Wordt de waarneming op basis van kans hierbij bere-
kend, dan neemt deze af, als de kans op verschil van waarneming toeneemt.
Bij kansberekening in ons voorbeelld is de overeenstemming die verwacht
wordt op basis van kans, LlI6. Op basis van deze geringe kans hoeft een
kappa niet te worden berekend en is een percentsgewijze berekening van de

overeenstemming voldoende betrouwbaar. Het is aan de onderzoeker om te
beoordelen of hij een gevonden overeenstemming van 600/o als minimumcri-
terium voldoende vindt, of dat hij als in onze studie, het criterium legt bij
600/o voor de consonanten in flnale positie en bij 7Oo/o voor de consonanten in
de niet-finale positie.
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4.4.3.2. Spraak- en taalvariabelen
In dit beschriivende, cross-sectionele onderzoek zijn de eerste twee onder-
zoeksvragen (zie S 4.1) de volgende:

- In welk opzicht en in welke mate wijken spraak en taal bii kinderen met

schisis van 2;O iaar af van de norm?

- Welke variabelen ziin beinvloed door de afwijkende spraakmotoriek en

welke door de afwiikende spraakwaarneming via het gehoor bij schisis?

Het kan niet anders of de eerste onderzoeksvraag is zo hecht verbonden met

de tweede dat de operationalisering ervan en de bespreking van uitkomsten in
€€n doorgaande lijn moet plaats vinden. In Hoofdstuk 5 wordt dit zo gepre-

senteerd.

De observaties die verkregen ziin bii onderzoek van een variabele, zoals het
aantal spraakuitingen van het kind, zijn in eerste instantie beschreven met de

maten die de beschrijvende statistiek kent. Er wordt in Hoofdstuk 5 een

overzicht gegeven van de distributie ervan in beide groepen kinderen. Vervol-
gens worden de volgende maten van centrale tendentie berekend: de medi-
aan, het gemiddelde, de standaarddeviatie van het gemiddelde en de range. In
de literatuur wordt herhaaldelijk gewaarschuwd voor het feit dat de verdeling
van kinderen met schisis scheef is. Kinderen met schisis zijn heterogeen
verdeeld qua spraak- en taalvaardigheid. De niet-normale verdeling bliikt 66k
uit de tabellen van Hoofdstuk 5 waar de standaardafwijking en de range breed
zijn ten opzichte van het gemiddelde. De mediaan is een betere maat van
centrale tendentie dan het rekenkundig gemiddelde. Het gebruik van een non-
parametrische (dus ordinale) test is dan geboden voor het vergeliiken van de

twee groepen, de referentiegroep en de groep van kinderen met schisis. De

Mann-Whitney U-test is hiervoor geschikt. Deze toets rekent niet op basis van
centrummaten en is verdelingsvrii. Ieder kind in de ene groep wordt met ieder
ander kind in de andere groep vergeleken. Zoals in het geval van andere

toetsen die signifrcantie meten, drukt het gekozen signiflcantieniveau (p<.05;

p<.01 en pS.0O1) de sterkte uit van het gevonden groepsverschil waarbij in
deze studie de richting van het verschil tweezijdig wordt uitgedrukt. Bii het
vergelifken van subgroepen onderling is van dezelfde toets gebruik gemaakt,

tenzij de groepsomvang daarvoor te klein is. Om echter de groepsgrgotte te

maximaliseren en de statistische uitkomst sterker te onderbouwen, is ln onze

studie uitgegaan van een vergelijking van twee subgroepen versus twee andere

subgroepen. Bif het vergelijken van schisis versus de referentiegroep, wordt
niet alleen een onderzoek uitgevoerd naar verschil van de totale groep versus

de andere totale groep, maar ook naar verschil tussen de referentiegroepen R0

en R1 versus de schisis-subgroepen C0 en C1 (zie ook Thbel 4.9). Daarmee

wordt voor gehoorverlies gecontroleerd.
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Voor onderzoek in afzonderlijke subgroepen is de groepsgrootte in het
algemeen voldoende, maar gering. Een minimum van vier kinderen in een

subgroep is statistisch nog n6t toelaatbaar. Een multivariate analyse kon op
basis van de groepsgrootte niet worden uitgevoerd.

Daar waar luistertoetsen ziin gebruikt, is eerst een test uitgevoerd om op basis

van voldoende onderlinge overeenstemming in de transcriptie en analyse te
bepalen of de uitkomsten van verstaanbaarheid en spraaksymptomen verder
in beschouwing konden worden genomen. Dit werd hierboven in Paragraaf

4.4.2.4 beschreven. Glottale productie bleek onder andere een variabele die
onvoldoende betrouwbaar werd waargenomen. Deze is nadien niet meer
betrokken in de analyse.

4.4.3.3. Interventie
De derde onderzoeksvraag is die naar de relatie tussen type, tiidstip en duur
van de interventie enerzijds en kwaliteit van spraak en taal op de leeftijd van
Z;O iaar anderzijds (zie Hoofdstuk 8). Omdat er drie verschillende ingrepen
kunnen zijn uitgevoerd (de behandeling met een gehemelteplaatje (1), de

drainage van het middenoor (2) en de sluiting van het gehemelte (3)),
moesten er meer dan twee groepen worden vergeleken, waarvan de Mann-
Whitney U-test voor twee groepen als een bijzonder geval beschouwd kan
worden. Opnieuw bleek de groepsgrootte in cellen van behandelingsvormen
te gering om een clusteranalyse te kunnen uitvoeren.
De invloed van de duur of het tiidstip van de interventie op de variabelen
wordt berekend met de correlatietest volgens Spearman.

4.4.3.4. Samenhang tussen variabelen
De samenhang van onderzoeksvariabelen wordt eveneens onderzocht.
Hiervoor wordt eveneens de Spearman rangorde coEffici€nt berekend. Hierbii
worden intervalvariabelen als een ordinale variabelen behandeld en op een
rangordeschaal geplaatst. Dit is het geval bil het berekenen van het effect van
de duur van het gehemelteplaatje, het tijdstip van gehemeltesluiting en dat
van middenoordrainage.

4.5. Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek, de onder-
zoeksvragen, de operationalisatie er\,?n, de transcriptie, de berekening van de
betrouwbaarheid en de wijze van analyse, terwijl ook wordt beschreven hoe

de gegevens statistisch zijn behandeld.
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Het onderzoek betreft spontane taal, op de meest natuurliike wijze, in
interactie met de moeder, tijdens spel verzameld in een video-opname van

twintig minuten. De kinderen ziin geselecteerd op psychosociale en medische

aspecten. De intelligentiescores zijn eveneens gebruikt voor de selectie. Geen

van de kinderen met schisis in onze studie toonde een cognitief probleem,
wat overeenkomt met de literatuur. Een kind zonder aangeboren afwifkingen
werd echter wel uit de referentiegroep verwijderd, omdat de verbale score te

laag was. Dit eerder longitudinaal bestudeerde kind had bij 2;0 jaar een

taalprobleem ontwikkeld en kon daarom niet meer als referentie dienen.

Twee kinderen uit de referentiegroep, eerder longitudinaal onderzocht, bleken
op de leeftiid van 2;O jaar mild geleidingsverlies te bezitten. In hun geval was

het verlies niet het gevolg van chronisch aanwezige OME zoals in de literatuur
bii schisis wordt beschreven. Deze beide kinderen werden uitgesloten van de

fonologische analyse, aangezien OME volgens de literatuur overwegend de

fonologische ontwikkeling benadeelt.

Bii het inventariseren van de gehoorgegevens bii schisis bleken er twee
kinderen uit de groep van kinderen met schisis goed te horen en 28 niet.
Hiervan hadden 19 kinderen mild geleidingsverlies van ZO-40 dB, terwif l de

overige 9 een ernstiger verlies van 40-55 dB toonden. In dit laatste geval is er

een verhoogde kans op sensorineuraal verlies.

Er bleek geen uniformiteit in de behandeling te bestaan, noch ten aanzien van
de behandeling met een gehemelteplaatje noch ten aanzien van de lip- en

gehemeltesluiting en evenmin ten aanzien van drainage van het middenoor.
Te weinig kinderen waren op een en dezelfde wijze behandeld, wat methodo-
logisch een moeilifk punt was. Door groepen kinderen op bijvoorbeeld
gehoor of interventie samen te nemen, nam de groepsgrootte toe, hetgeen

wenselijk is voor betrouwbaar statistisch onderzoek.

Bii het transcriberen van de video-opname werd gebruik gemaakt van een

semantische, fonologische (categorale) en fonetisch brede transcriptie, waarna

bii verschil van oordeel in de transcriptie, werd overgegaan op consensus-

transcriptie. De onderzoeker en een (bifna) afgestudeeerde logopedist, klini-
sche linguist of foneticus werkten onafhankelijk van elkaar aan de transcrip-
tie, waarna uitkomsten onderling werden vergeleken. Bii onvoldoende
overeenstemming werd een derde gevraagd mee te luisteren en te oordelen.
Bij de transcriptie volgens FAN werd de betrouwbaarheid in woord- en

foneemherkenning berekend met een in fonologie gespecialiseerde collega.

De waargenomen betrouwbaarheid, gebaseerd op het percentage overeen-

stemming, was voldoende. Behalve de gegevens, verkregen uit transcriptie van
onderzoeker en medewerkel, waren er de scores, verkregen uit luistertesten.
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Getrainde luisteraars in schisis-spraak konden bepaalde schisis-spraaksympto-
men voldoende betrouwbaar, maar andere echter onvoldoende betrouwbaar
waarnemen, zoals stemaspecten, palatale articulatie en glottisslagen. Alleen de

spraakaspecten die voldoende betrouwbaar waren waargenomen, werden in
de analyse betrokken.

Omdat de groep kinderen met schisis heterogeen is verdeeld en de verdeling
te vaak scheef is, kan bij het beoordelen van de groepsgegevens het beste de
mediaan als leidraad worden genomen. Om groepsverschil vast te stellen werd
de statistische non-parametrische Mann-Whitney U-test gebruikt. Bii het
berekenen van samenhang tussen variabelen is Spearman's rankorder correla-
tietest gekozen.

In het volgende hoofdstuk worden de algemene variabelen van spraak en taal
bij schisis en in de referentiegroep beschreven. Wanneer groepsverschil wordt
vastgesteld, wordt nader onderzocht, in €€n doorgaande lijn, wat ten laste
komt van de afwijkende spraakmotoriek en wat ten laste komt van de afwij-
kende spraakwaarneming via het gehoor. Ook wordt de samenhang tussen
variabelen berekend.



Hoofdstuk 5

Algemene variabelen van spraak en taal

5.0. Inleiding

In dit hoofdstuk worden algemene spraak- en taalvariabelen besproken zoals

verstaanbaarheid, lexicale en grammaticale vaardigheid (zie Figuur 4.1).

Eventuele verschillen tussen de groep met schisis en de referentiegroep
kunnen veroorzaakt zijn door de afwijkende spraakmotoriek bij schisis, of
kunnen zijn ontstaan door verminderde spraakwaarneming ten gevolge van
gehoorverlies. Beide aspecten worden bii elke te onderzoeken variabele in €€n

doorgaande liin besproken.

5.1. Spreektiid en uitingen

In deze paragraaf wordt gekeken naar spreektijd, aantal uitingen van de

moeder en die van het kind. Onder spreektijd wordt hier verstaan de verbale

productie van het kind, zowel zijn lexicale als prelexicale spraakuitingen, en

die van de moeder. Zoals beschreven in Paragraaf 1.3.1 komt het bij fysiek
gehandicapte kinderen voor dat de gesprekspartner te veel spreektijd neemt
of te veel uitingen produceert, waardoor het kind minder tiid kriigt om te
spreken. Is dit ook het geval bij schisis?

Het is belangriik om spreektijd en uitingen afzonderlijk te bestuderen, omdat
de uitingslengte van zowel moeder als kind kan vari€ren. Bii een langere

uitingslengte worden in eenzelfde spreektijd minder uitingen geproduceerd
dan bii een kortere. Spreektiid €n aantal uitingen kunnen samenhangen, maar
dat hoeft niet.

5.1.1. Spreektiid van moeder en kind

Uitgaande van een twintig-minutenopname (zie S 4.2.5) wordt onderzocht of
er verschil is in spreektijd van kinderen met schisis ten opzichte van kinderen
zonder aangeboren afwijkingen. Ook wordt onderzocht of er verschil bestaat

tussen de tijd, waarin beide groepen moeders spreken. Er is op grond van de

literatuur (Morris, L962) de veronderstelling dat kinderen met schisis minder
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spreken dan leeftif dgenootjes zonder schisis en (zie $ 1.3.1) hun moeders

daarentegen meer. De spreektijd voor ieder moeder-kindpaar in een opname
kan vari€ren.

De duur van de spraakuiting werd per gesprekspartner gescoord met behulp
van het computerprogramma PROTIN (Dijkstra, 19BB). In incidentele gevallen
kon het kind respectievelijk de moeder de ander in de rede vallen, waardoor
overlapping ontstaat. Het computerprogramma berekende echter de spreek-
duur van de gesprekspartners over de twintig-minutenopname afzonderlijk.

Thbel 5.1 laat zien dat er op de leeftijd van 2;O jaar gemiddeld (meer dan) de

helft van de opnametif d wordt gepraat.

Tabel 5.1.

Spreektiid in aantal minuten van moeder en kind in een twintig-minutenopname. ns = niet
signifi cant groepsverschil.

Aantal minuten spreektijd
verschil

Moeder N minuten ns

Kind N minuten ns

Som beider spreektiid

Schisis (N=30)

med gem sd range

Referentie (N=9)

med gem sd range

2 5-10

1 3-8

7 6.52 3-t0 6 7

+ 3.6 1 0.3-7 5 s

10.1 tz

Op grond van de Mann-Whitney Univariate test is er geen verschil tussen de

bestudeerde groepen in spreektijd, noch voor de kinderen en noch voor de
moeders. Aangezien de literatuur spreekt over een verminderde spreekti,d bij
schisis (Morris, L962) is nader onderzoek naar het effect van schisis op deze

variabele t6ch wenselijk, waarbii voor het gehoor is gecontroleerd.

In S 4.3.3.2 is uiteengezet hoe subgroepen kinderen onderling worden
vergeleken. Wordt de invloed van schisis op de variabelen onderzocht, dan
betreft de vergelijking de R0- en Rlgroep versus de C0- en C1-groep. Bij het
berekenen van effect van de ernst van het gehoorverlies is er de mogelijkheid
de R0- en C0-groep te vergelijken met de R1- en C1 groep 6f de C1- en de

Ml-groep te vergelijken met de C2- en de M2 groep. In de referentiegroep
komen kinderen met een gehoorverlies van niveau 2 niet voor.
Wanneer de kinderen die overeenkomen in gehoorscherpte - allen zonder
interventie voor eventueel gehoorverlies - (zie $ 4.3.3.2 Thbel 4.9), zowel die
in de referentiegroep (R0 en R1) als die in de groep met schisis (C0 en C1),
onderling worden vergeleken, wordt er w€l verschil in spreektiid (p<.05)
gevonden. Kinderen met schisis spreken minder (zie in de bijlage Tabel 7). Er

is in Figuur 5.1 te zien dat er verschil is tussen de kinderen met schisis (C0 en
C1) en de kinderen zonder aangeboren afwifkingen (R0 en R1) en niet tussen
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aantal minuten spreektiid van het kind
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R0: de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7); R1: de referentiegroep met mild geleidingsverlies (N=2); C0:

de groep met schisis zonder gehoorverlies (N=2); M1: de groep met schisis en met mild gehoorverlies met

drainage (N=9); C1: de groep met schisis en met mild gehoorverlies zonder drainage (N:10); M2: de groep met
schisis en ernstiger gehoorverlies met drainage (N=4); C2: de groep met schisis en ernstiger gehoorverlies zonder
drainage (N=5) (zie ookTabel4.9 en 4.10).

Figuur 5.1.
Aantal minuten spreektiid (y-as), geordend van korte naar lange spreektiid in minuten, voor
individuele kinderen (x-as) respectieveliik binnen de subgroepen van schisis en gehoor

de kinderen met en zonder gehoorverlies. De kinderen met schisis en mild
gehoorverlies (van niveau 1) (de C1-groep) spreken verhoudingsgewiis korter
dan de kinderen met schisis en mild gehoorverlies met drainage van het
middenoor (de M1-groep). In elke subgroep, uitgezonderd de COgroep,
varieert de spreektiid. Het effect van schisis verdwifnt (zie Tabel 5.1), als de

hele groep van kinderen met schisis wordt vergeleken met de referentiegroep.
Als alle variabelen van spraak en taal zijn bestudeerd, kan dit resultaat beter
worden geinterpreteerd (zie $ 5.6).

Er wordt geen samenhang in spreektiid van de moeder en die van het kind
gevonden (zie Thbel 5.1), niet in de referentiegroep en niet in de groep met
schisis. Er is op de leeftijd van 2;O jaar geen wederzijdse beinvloeding van de

gesprekspartners in spreektijd.
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5.1.2. Aantal uitingen

De aantallen spraakuitingen van de moeders en de kinderen in beide groepen
worden vervolgens met elkaar vergeleken. Een spraakuiting is bij het kind een
prelexicale uiting (een uiting zonder betekenisvolle woorden) 6f een lexicale
uiting (een uiting m6t betekenisvolle woorden). Een spraakuitingen bij de

moeder is de lexicale uiting, ook als zij spelgeluid maakt (bijvoorbeeld toetoet

zegt). Voor het segmenteren van de spraak in uitingen wordt gebruik gemaakt
van de ademcyclus van het kind, maar ook van de eindcontour van de
zinsmelodie en de pauze. Voor het segmenteren van lexicale uitingen is

eveneens gebruik gemaakt van grammaticale eenheden.

De verwachting is dat in een opname van twintig minuten de kinderen met
schisis minder uitingen produceren dan die zonder schisis; hun moeders
produceren er daarentegen meer.

In Tabel 5.2 worden de gegevens gepresenteerd. AIs bii de vergeliiking met de

spreektijd wordt er geen groepsverschil gevonden, noch voor de kinderen,
noch voor de moeders.

Thbel 5.2.

Aantal spraakuitingen van moeder en kind in een 2o<ninuten opname.

Aantal spraakuitingen
verschil

Moeder ns

Kind ns

Schisis (N=30)

med gem sd range

Referentiegroep (N:9)
med gem sd range

104 169440 336 325 104 235-581

92 17169 244 240 65 12s-350

393 382

t72 787

Aangezien de literatuur betreffende fysiek gehandicapte kinderen (zie S 1.3.1)

wijst op verbale asymmetrie in de communicatie, is nader onderzoek in
subgroepen van gehoor en schisis wenselijk, waarbij er voor het gehoor is

gecontroleerd. Wanneer de kinderen in de referentiegroep worden vergeleken

met de kinderen met schisis die overeenkomen in gehoorscherpte (R0 en R1

versus C0 en C1) - allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies (zie

S 4.5.3, Tabel 4.9) -wordt er echter geen verschil in aantal uitingen gevonden.
Wel wordt er groepsverschil gevonden tussen het aantal spraakuitingen van
moeders van kinderen met vroege drainage (MV1 en MVZ) en van die met late

drainage (ML1 en MLZ) (p<.05). Moeders van kinderen met vroege drainage

hebben minder spraakuitingen dan de moeders van kinderen met late

drainage (zie Figuur 5.2). Dit minder spreken van moeders is hier geen

ongunstig, maar een normaal verschijnsel. Jonge, meer taalvaardige kinderen
nemen rond hun eerste verjaardag het voortouw in de communicatie en

spreken meer; hun moeders spreken minder (Van der Stelt, 1993).
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aantal spraaku itingen moeder
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Figuur 5.2.
Aantal spraakuitingen van de moeder (y-as) van het kind met schisis, geordend van weinig
naar veel uitingen respectieveliik binnen de subgroepen van schisis met vroege (MVl en
MV2groep, N=8) of late drainage van het middenoor MLI en Ml2-groep, N=5)

Wanneer alle variabelen van spraak en taal zijn bestudeerd, wordt ook deze

uitslag nader besproken (zie S 5.6).

Samenvattend blifkt er geen of weinig verschil te ziin tussen beide groepen
kinderen en hun moeders en - in beide groepen - de manier waarop moeder
en kind de twintig-minuten opname in spreektiid en uitingen rrullen. De

variatie bij schisis is echter groot. Bij schisis wordt vastgesteld dat een sub-

groep kinderen minder spreekt, uitgedrukt in aantal minuten spreektiid,
vergeleken met kinderen zonder aangeboren afwiikingen. In Paragraaf" 5.6

wordt dit nader besproken.

5. 2. Verstaanbaarheid en schisis-spraaksymptomen

5.2,.1. Verstaanbaarheid

De verstaanbaarheid van het kind is een belangrijke parameter om te onder-
zoeken. Als kinderen beter worden verstaan, zal de gesprekspartner vaker

adequaat ingaan op de spraak van het kind.

89
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Weiss (1978) meent dat kinderen zonder aangeboren afwijkingen van 2;O iaar
voor 40olo verstaanbaar zijn. Deze uitspraak baseert hij op normen, verkregen
op basis van zljn zogenaamde W-CAL de Weiss' Comprehensive Articulation
Test, waarin de verstaanbaarheid van het kind in de spontane spraak wordt
onderzocht. Honderd woorden worden in opeenvolging van voorkomen in de

kinderspraak getranscribeerd. In zlin studie destilleerden drie getrainde
luisteraars onafhankelijk van elkaar uit honderd kinderuitingen de verstaanba-

re woorden. Op de leeftiid van Z;O iaar zlin 40 van de 100 woorden ver-
staanbaar. Op basis daarvan wordt het percentage verstaanbaarheid b|i 2;O jaar

op 4oo/o bepaald. In onze studie kunnen bij elf (30 minus t9) kinderen met
schisis geen 100 uitingen of woorden als criterium aantal worden verzameld.
Daarmee is het niet mogelijk verstaanbaarheid te meten op een wilze als bii
Weiss (1978). Het meten van verstaanbaarheid in onze studie wordt uitge-
voerd met behulp van een lO-puntschaal, waarbij per kind alle uitingen
worden beoordeeld. Drie getrainde luisteraars scoorden op deze wijze vol-
doende betrouwbaar de verstaanbaarheid van het kind (zie voor de methode

5 4.4.2.3). De resultaten in Tabel 5.3 gepresenteerd, zijn gebaseerd op het
gemiddelde van de scores van de drie luisteraars.

Er wordt verwacht dat kinderen met schisis slechter verstaanbaar zijn dan
kinderen zonder schisis, veroorzaakt door de afwijkende spraakmotoriek bij
schisis en eventueel door gehoorverlies.

Thbel 5.3.

Verstaanbaarheid van de kinderspraak op de leeftiid van 2;O f aar bij schisis (N=3O) en in de

referentiegroep (N:9) beoordeeld op een schaal van O-lO. Groepsverschil op de M-W U-test
* * * P''oo1

verschil

Verstaanbaarheidsscore * * *

Schisis (N:30)

med gem sd range

2 2 1.5 0-7

Referentie (N:9)
med gem sd range

s523-8

Kinderen met schisis verschillen inderdaad in verstaanbaarheid van kinderen
zonder schisis (p<.001).

Worden kinderen in de referentiegroep vergeleken met die kinderen met
schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (R0 en R1 versus C0 en C1) -
allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies (zie S 4.5.3, Tabel 4.9)

- dan blilkt er verschil te zijn (p<.001) door de schisis, de afwijkende spraak-

motoriek.
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score van verstaanbaarheid
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R0: de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7); Rl: de referentiegroep met mild gehoorverlies (N:2); C0: de
goed horende schisisgroep (N=2); M1: de schisisgroep met mild gehoorverlies en drainage (N:9); C1: de

schisisgroep met mild gehoorverlies zonder drainage (N=10).; M2: de schisisgroep met ernstiger verlies van
niveau 2 met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met ernstiger verlies van niveau 2 zonder drainage (N:5) (zie

Tabel 4.9 en Tabel 4.10). De waarden van de M24roep (rondies en doorgaande liin) vallen samen met die van de

C24roep (vierkanties en stippelliin). Ook elders kunnen scores overlappen.

Figuur 5.3.
Score van de verstaanbaarheid (y-as), geordend van laag naar hoog voor individuele kinderen
(x-as) respectieveliik binnen de subgroepen van schisis en gehoor

.o
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Wanneer de kinderen in de groepen R0 en C0 versus R1 en C1 worden
vergeleken, dan is er eveneens effect van het niveau van het gehoorverlies
(p<.01) (zie biilage Tabel 9). De invloed van het gehoorverlies op de verstaan-
baarheid is echter minder groot dan die van de afwiikende spraakmotoriek,
een conclusie gebaseerd op het gevonden kansniveau van groepsverschil bij
beide variabelen.
Wanneer de kinderen met gehoorverlies met en z6nder drainage van het
middenoor (de groepen M1 en M2 versus C1 en C2) qua verstaanbaarheid
worden vergeleken, blijkt er effect te zijn van de drainage van het middenoor
(p<.05). De afwiikende spraakmotoriek bliikt ook hier dominant te zijn, een
mening, gebaseerd op het gevonden verschil in p-waarden. De kans dat het
gevonden groepsverschil op toeval berust, is bij onderzoek van het gehoor
kleiner dan bij onderzoek van de afwijkende spraakmotoriek.

Hoe kinderen in de subgroepen van schisis en gehoor onderling verschillen,
laat Figuur 5.3 zien. Kinderen in de referentiegroep ziin opvallend beter
verstaanbaar dan de kinderen in de schisisgroep. De kinderen met schisis

zonder gehoorverlies 6n die met mild verlies en drainage van het middenoor
zijn opvallend beter verstaanbaar dan de kinderen in de overige subgroepen.
In de M2-groep is echter een kind aanwezig dat getypeerd kan worden als een

uitbijter. Haar verstaanbaarheid is opvallend beter dan die van de overige

kinderen in haar groep.

5.2.2. Schisis-spraaksymptomen

De spraak bii schisis kenmerkt zich door spraaksymptomen ten gevolge van
het niet adequaat sluiten van de velofaryngale sfincter (zie $ 1.4.1en 4.4.2.4).
In welke mate komen deze voor?

Er wordt verwacht dat alleen kinderen met schisis deze afwiikende spraak

tonen en de referentiegroep niet. Luisteraars, die naar alle spraakuitingen van
het kind in de twintig-minuten moeder-kindinteractie luisterden, scoorden
betrouwbaar hypernasaliteit op een 4-puntschaal lopend van 0 tot 3 en nasale

emissie, faryngale en posterieure articulatie op een 3-puntschaal lopend van
0 tot 2 (zie voor de methode S 4.4.2.4). Deze spraakaspecten ziin per luisteraar
per kind gesommeerd. Het maximum van de CP-score is 3+2+Z+Z=9. Per kind
is een gemiddelde berekend van de scores van de drie luisteraars. Dit gemid-
delde is de CP-score genoemd. Een kind met score 9 is daarmee door alle drie
luisteraars getypeerd als een kind met schisis-spraaksymptomen in de hoogste
mate. Hier (zie Thbel 5.4) betreft de CP-score de waarde ervan in beide
groepen kinderen. Nasaliteit als functioneel probleem kan immers ook in de

referentiegroep voorkomen.
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Tabel 5.4.

De gemiddelde CP-score in de groep met schisis (N=30) en referentiegroep (N=9). Significant
verschil op de M-W U-test * * * p(.OOl

Schisis-spraak

verschil

CP-score * * *

Schisis (N=30)

med gem sd range

5430-9

Referentie (N=9)

med gem sd range

0000-o

De uitkomsten zijn (zie Tabel 5.4) evident. De referentiegroep haalt de score

0; de CP-score geldt alleen voor schisis. De CP-score laat zien dat sommige
schisis-kinderen 0 scoren en geen schisis-spraak hebben, maar andere wel
degeliik. Is er staat te maken op het voorkomen ervan in de groep met schisis

en heeft de score 0 een zelfde status als die in de referentiegroep? De CP-score

neemt bij schisis vooral toe bij meer lexicale uitingen en langere zinslengte,
meent Hubner (1957). De lage CP-score (0-1) bij schisis bliikt in ons spraak-

materiaal inderdaad voor te komen bij kinderen die in de twintig-minuten
opname niet of nauwelijks (betekenisvol) spreken. De kinderen met score 0 in
de referentiegroep daarentegen zif n voldoende taalvaardig. Derhalve verdient
de CP-score binnen de groep met schisis nader onderzoek en weging.

Elf kinderen met schisis hebben minder dan 100 betekenisvolle uitingen of
woorden in hun video-opname, waardoor hun spraak (zie ook Hoofdstuk 6)

onvoldoende geanalyseerd kan worden. Acht kinderen ervan hebben een lage

CP-score (0 of 1). Drie kinderen hebben een hogere CP-score (3 tot 5). Als

deze groep van elf kinderen uit de schisisgroep wordt geelimineerd, is ons
inziens de CP-score beter te onderzoeken. De waarden van de mediaan in de

afgeslankte groep kinderen (N=19), ingedeeld in subgroepen van gehoorver-
lies, suggereren dat de interventie 6n de mate van gehoorverlies effect heeft
op de hoogte van de CP-score. Dit is te zien bij de kinderen in de groep M1
(zie Figuur 5.4) en bii de kinderen met een oplopend gehoorverlies zonder
interventie in de groepen C0, C1 en CZ (zie Tabel 11 in de bijlage).

Als kinderen in de referentiegroep (R0 en R1) worden vergeleken met kinderen
met schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (C0 en Cl) - allen zonder

interventie voor eventueel gehoorverlies (zie Tabel 4.9) - dan bliikt er een

verschil in CP-score te zijn dat naast de invloed van de spraakmotoriek (schisis)

66k veroorzaakt wordt door de kwaliteit van de spraakwaarneming via het gehoor
(p..01, zie Tabel 11 in de bijlage). Schisis (of te wel de afwijkende spraakmoto-

riek) is bij een beoordeling van de CP-score dominant; het gevonden groepsver-

schil betreffende de afwijkende spraakmotoriek heeft immers een kleiner
kansniveau dan die betreffende de afwijkende spraakwaarnemingvia het gehoor.
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R0 en R1: de referentiegroep. C0: de goed horende schisisgroep (N=2); M1: de schisisgroep met mild
gehoorverlies en drainage (N=6); C1: de schisisgroep met mild gehoorverlies zonder drainage (N=7); M2: de
schisisgroep met ernstig verlies met drainage (N=2); C2: de schisisgroep met ernstig verlies zonder drainage (N=2)
(zie ook Tabel 4.9 en 4.10).

Figuur 5.4.
De CP-score (y-as) oplopend van laag naar hoog voor individuele kinderen (x-as)
respectieveliik binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies, exclusief de 11 nauweliiks
(hetekenisvol) sprekende kinderen

De vergelifking betreft hier in feite de beide goed horende kinderen met
schisis (C0 N=2) versus de kinderen met gehoorverlies niveau 1 (C1 N=7).
Beide kinderen met schisis zonder gehoorverlies hebben een gunstiger CP-

scote dan de kinderen in de groep mdt gehoorverlies. De invloed van de

gehoorcomponent berust op slechts een zeer klein aantal kinderen en zal in
een uitgebreidere studie geverifreerd moeten worden.

5.3. Uitingstypen

Uitingen zijn in te delen in typen. In Paragraaf 5.7.2 zijn spraakuitingen
onderscheiden in pre-lexicale en lexicale (zie hierna ook S 5.3.2 en 5.3.3).
Uitingen zijn ook in te delen in spontaan en niet-spontaan (zie S 5.3.1). In
onze studie zijn uitingstypen onderzocht om te weten te komen of tweejarige
kinderen met schisis misschien kiezen voor bepaalde typen uitingen; misschien

G.-.- .-a
/

.'-'- -t- ---a
a
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kiezen zii iuist voor niet-spontane uitingen (imitaties) of gebruiken zij nog
veel prelexicale uitingen.

5.3.1. Spontane en niet-spontane uitingen

De vraag is of kinderen met schisis minder spontaan zijn in het spreken en

meer hun moeders imiteren dan kinderen in de referentiegroep. De kinderen
zijn immers minder verstaanbaar. De verwachting is van niet, omdat kinderen
met schisis op grond van de literatuur (zie S 1.3) cognitief en interactief niet
verschillen van kinderen zonder aangeboren afwiikingen.

De operationalisering van deze vraag is als volgt. Van alle spraakuitingen in de

twintig-minuten opname zijn de spontane uitingen gescheiden van de niet-

spontane. Spontane uitingen zijn de uitingen van het kind die geen elementen
van de voorafgaande uiting van de moeder bevatten. Een niet-spontane uiting
of imitatie wordt gedefinieerd als een uiting, waarbij lexicale of grammaticale

eenheden zoals woord(groep)en van de moeder door het kind worden
nagesproken. Ook kan de niet-spontane uitingen in prosodie (toonhoogte) of
qua fonologisch aspect overeenkomen met de moederuiting, biivoorbeeld
mmmm van het kind na mauw van de moeder. Zegt de moeder nu: Ddt is een

leuke kip en het kind antwoordt met: -i. i. i-, dan is de eerste uiting van het
kind een imitatie van het woord kip, maar zijn de beide andere uitingen
zelfherhalingen van het kind en spontaan. De imitatie moet wel direct op de

moederuiting volgen of zich voordoen binnen drie uitingen van het kind
volgend op de moederuiting.

Kinderen met schisis verschillen niet van kinderen zonder schisis in aantal
spontane uitingen en evenmin in aantal niet-spontane uitingen (zie Thbel

5.5). Ook bij deze variabele is de range bij schisis breed en overschrijden de

waarden beiderzijds de range van de referentiegroep. Bij nader onderzoek naar
de invloed van de afwiikende spraakmotoriek en eventueel gehoorverlies in
de subgroepen van schisis en gehoorverlies bij schisis worden geen verschillen
in de subgroepen gevonden (zie Tabel 1Z in de biilage).

Tabel 5.5.

Uitingstypen: het aantal spontane en niet-spontane uitingen (imitaties) in de schisisgroep
(N=30) en de referentiegroep (N=9).

Schisis (N=30)

med gem sd range

Referentie (N:9)
med gem sd range

Uitingstypen
verschil

Spontaan ns 141 159

Niet-spontaan ns ZS 27

84 t4-337 200 204

22 0-96 23 36

62 1t2:290
24 73-70
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5.3.2. Prelexicale uitingen

Het feit dat kinderen met een schisis minder verstaanbaar zijn dan kinderen
zonder schisis (zie $ 5.2.1) vraagt eveneens om een analyse naar de mate
waarin de spraakuitingen van het kind voldoende betekenisvol (lexicaal) ziin.
Hebben kinderen met schisis op de leeftijd van twee jaar misschien nog veel
prelexicale uitingen (vocalisaties) en weinig lexicale, betekenisvolle uitingen
en zijn ze daarom minder verstaanbaar? Dit wordt op grond van de literatuur
verondersteld. Kinderen met schisis verschillen immers in lexicale expressie
van kinderen zonder schisis (Estrem & Broen, 1989).

De operationalisatie van deze vraag volgt het model van Koopmans-van
Beinum & Van der Stelt (1986). Dit is beschreven in Paragraaf 2.3. Vegetatief
en emotioneel geluid wordt gescheiden van een spraakuiting (zie ook voor de
methode S4.4.2.5 en par 5.1.2). Spraakuitingen zijn enerziids prelexicaal en
eventueel communicatief, waarbii de klankstructuur en de uiting in de situatie
en context (als waargenomen op het videobeeld) niet refereert naar een
betekenisvol woord; anderzijds zif n zij lexicaal en communicatief, waarbij de

klankstructuur en de uiting in de situatie en context (als waargenomen op het
videobeeld) wdl refereert naar een betekenisvol woord (zie ook $ 4.4.2.6 en

s s.3.3).

Thbel 5.6.

Spontane uitingen: de verdeling van het aantal prelexicale uitingen in de groep met schisis
(N=30) en de referentiegroep (N=9)

uitingstYPen 
verschir

Prelexicaal

N simpele fonaties ns

N gevarieerde fonaties ns

N enkelvoudige artic. ns

N. reduplicatieve artic. ns

Schisis (N=30)

med gem sd range

3 16 25 0-107

2 2 40-13
6 t2 22 0-177

0 3 50-18

Referentie (N:9)
med gem sd range

3

0

6

o

4 5 0-15

000-o
11 15 0-50
720-5

De verschillende prelexicale uitingstypen en de tellingen worden in Thbel 5.6
getoond. Er wordt geen verschil gevonden tussen beide groepen kinderen bij
welk type prelexicale uiting ook. Bij schisis is de groep opnieuw heterogeen
verdeeld bij alle typen uitingen en bewegen de scores van de kinderen zich
over een bredere range dan die bij de referentiegroep. Dit geeft aanleiding om
te onderzoeken of er w€l verschil is tussen de kinderen in subgroepen van
spraakmotoriek en gehoorverlies. Bii vergelifking van subgroepen van
kinderen met en zonder schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (RO en
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R1 versus C0 en Cl) - allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies

- (zie Tabel 4.9), wordt alleen verschil in aantal gevarieerde fonaties gevon-

den (p(.001) (zie Tabel 13 in de biilage). Het verschil is een effect van schisis,

de afwijkende spraakmotoriek. De kinderen m€t schisis in deze subgroep (C0

en C1) produceren wdl gevarieerde fonaties en de kinderen in de referentie-
groep (R0 en Rl) in het geheel niet. Waarom wordt er dan in de totale schisis-

groep geen groepseffect gevonden? Er ziin kinderen met schisis die, net als de

kinderen in de referentiegroep, geen enkele gevarieerde fonatie hebben (zie

in de bijlage Thbel 13). Daarom blijft een groepsverschil uit.

Verschil in uitingen met een enkelvoudige articulatie treedt op (p<.01), als

kinderen met schisis en gehoorverlies van niveau 1 en 2 6.n interventie
worden bestudeerd naar tijdstip van drainage van het middenool Vroeg

versus laat. Bii vroege drainage (betreffende de groepen MV1 en MV2) ziin er

minder uitingen met een enkelvoudige articulatie (zie in de bijlage Tabel 13)

dan bii late drainage (betreffende de groepen ML1 en ML2). Nu is eveneens te

zien dat enkelvoudige articulaties ook in de referentiegroep met gehoorverlies
(R1) nog voorkomen. Daarom wordt er geen groepsverschil gevonden als de

totale groep kinderen met schisis wordt vergeleken met de referentiegroep.

5.3.3. Lexicale uitingen

Een lexicale uiting is een uiting die communicatief €n spontaan gebruikt, een

betekenis uitdrukt, maar die 66k te matchen is met de uiting in de moeder-
taal. De keuze om de moeder als referent te nemen om de uiting te typeren als

lexicaal, wordt door andere onderzoekers ondersteund (Locke, 1980; Vihman
& McCune, L994). De moeder gaat met haar kind dagelijks om, waardoor zii
spraak en gedrag van het kind kent als geen ander en dit als betekenisvol
beschouwt op basis van het gemeenschappeliike referentiekader.
Vihman & McCune (199a) noemen een uiting van jonge kinderen (0;9 tot 1;6

iaar) een woord op basis van criteria die de context betreffen, in welk kader zij
de sterkte van de context, de rol van de moeder en het veelvuldig gebruik van
een woord (het aantal tokens van een type) noemen. Ook hanteren zii criteria
die de vorm van de kinderuiting betreffen, zoals de fonologische match van
de kinderuiting met de volwassen vorm. Een uiting wordt volgens hen
eveneens betekenisvol in het licht van de relatie die er bestaat tussen de ene

en de andere uiting. Meer dan de helft van de woorden wordt bif hen ver-
klaard door de reactie van de moeder op de spraak van het kind. Op basis van
de fonologische match kan 860/o van de woorden worden herkend. In onze

studie wordt behalve de moeder als referent, 66k de fonologische match
betrokken.



HOOFDSTUK 5

Een uiting wordt lexicaal genoemd, als aan de volgende criteria wordt
voldaan:

- de moeder herhaalt de woordachtige reeks articulaties van haar kind met
een betekenisvol volwassen woord dat in situatie en context adequaat is,

beoordeeld op grond van het videobeeld en/of zij reageert verbaal of non-
verbaal adequaat erop. Ze doet dit bijvoorbeeld door middel van een
gebaar, door te wijzen of door samen naar iets te kif ken;

- wanneer de moeder niet adequaat (verbaal of non-verbaal) reageert, dan is

de woordachtige reeks articulaties van het kind betekenisvol als het kind
zelf deze uiting ondersteunt met adequaat non-verbaal gedrag, betekenisvol
in situatie en context en waargenomen op het videobeeld. De onderzoeker
kent aan deze uiting betekeniswaarde toe. De fonologische match wordt
mede door de context bepaald.

Kennis van kinderspraak en kindertaal van de onderzoeker ondersteunt de

perceptuele analyse en fonologische transcriptie. Daarmee wordt voorkomen
dat kinderen van auditief en communicatief minder sensitieve moeders die

niet of weinig op kinderspraak ingaan, ten onrechte lexicaal ongunstig
zouden scoren.

De lexicale uitingen behoren tot een gevarieerde categorie van uitingen, die

allen betekenisvol ziln in het oor van de luisteraar en waarmee de luisteraar
handvatten van het kind kriigt om met hem te communiceren. Zelfherhalin-
gen behoren hier toe, maar ook minors, de grammaticaal niet productieve
woorden die sociale en communicatieve waarde hebben (biiv. de woordjes ia,
nee, dag, hallo en welterusten). Bovendien zijn er binnen dit type uiting
€dnwoordsuitingen en er ziin uitingen met een grammaticale structuuq, zoals

de twee- of meerwoordzinnen. Er is bij het tellen van lexicale uitingen g€6n

onderscheid in typen en tokens gemaakt.

Wat is nu de distributie van de lexicale uitingen in beide groepen kinderen?
Is er groepsverschil vast te stellen? De verwachting is dat er groepsverschil in
aantal lexicale uitingen aanwezig is. De literatuur (Estrem & Broen, 1989;

Jansonius-Schultheiss, 7994) laat zien dat de kinderen met schisis lexicaal
afwijken van leeftiidgenootjes zonder aangeboren afwif kingen.

Er wordt ondanks een aanzienlijk verschil tussen beide groepen kinderen in
de waarde van de mediaan g6€n groepsverschil in aantal lexicale uitingen
gevonden (zie Thbel 5.7). In de groep met schisis bevinden zich kinderen
zonder lexicale uitingen, maar ook kinderen met een bijzonder hoog aantal
(0-250). De referentiegroep kent een minder brede range (lO9-271).
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Thbel 5.7.

Aantal spontane lexicale uitingen in de groep met schisis (N=30) en in de referentiegroep
(N=e)

Uitingstypen Schisis (N=30) Referentie (N=9)

verschil med gem. sd range med gem. sd range

Lexicaal

N lexicale uitingen ns 118 119 83 0-250 191 191, l3O l0927l

Wat is de reden dat er geen verschil optreedt? In de referentiegroep zullen
misschien vaker meerwoordsuitingen worden gebruikt, terwijl kinderen met
schisis daarentegen vaker korte uitingen, zoals minors, zelfherhalingen of
eenwoordsuitingen kunnen produceren. Zo ontstaat bii sommige kinderen
met schisis een hoog aantal lexicale uitingen (zie Figuur 5.5), waarbil de

kwaliteit ervan verschilt met die van de kinderen in de referentiegroep.

aantal lexicale uitingen
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Figuur 5.5.
Verdeling van het aantal lexicale uitingen (y-as) oplopend van laag naar hoog, voor individuele
kinderen (x-as) met schisis (N:3O) en in de referentiegroep (N=9)

Wanneer kinderen in de referentiegroep worden vergeleken met kinderen met
schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (R0 en R1, alsmede C0 en C1) -
allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies - (zie Tabel 4.9),
worden er evenmin groepsverschillen gevonden (zie Tabel L4 in de bijlage).

o scH tsts
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5.4. Lexicale vaardigheid

In de lexicale uitingen worden woorden gebruikt. Nu is het de vraag of er wdl
groepsverschil is te vinden in typen inhouds- en functiewoorden en de tokens
ervan (de woordherhalingen). Onder type wordt hier verstaan dat een bedoeld
woord en zijn realisatie slechts €€n keer wordt geteld. Een token is een herha-
ling van een type. Wanneer een kind een type op fonologisch verschillende
wijzen realiseert, wordt de fonologische variatie als token geteld. Alle in-
houds- en functiewoorden in de twintig-minuten opname van een kind
worden ter bepaling van de lexicale vaardigheid geteld in type en tokens.
Een inhoudswoord is een niet geimiteerd of zelf herhaald woord van de

zogenaamde open klasse, zoals het zelfstandige naamwoord, het werkwoord,
het bijvoeglijke naamwoord, het biivoeglijk te gebruiken bijwoord in de
functie van een complement, het hoofd- en rangtelwoord en de eigennaam.
Een naam als Gerrit de Postduff wordt als €€n inhoudswoord geteld. Inhouds-
woorden representeren een lexicaal kennisveld dat zich blijft uitbreiden en
daarmee productief bliift in het volwassen taalgebruik. De inhoudswoorden
ziln te typeren als woorden van semantisch-fonologische waarde. In Paragraaf
2.1 wordt beschreven dat dit type woord prosodisch opvallend is in de

protoconversaties van de moeder met haar baby, maar dat het ook late4 in het
tweede levensjaaq opvallende prosodische en fonologische kenmerken heeft,
relevant voor de grammaticale ontwikkeling van het kind. De fonologie van
de inhoudswoorden is complexer dan die van andere woorden (Shi e.a., 1998).

Een functiewoord is een niet geimiteerd of zelf herhaald woord van de zoge-

naamde gesloten klasse, zoals het hulpwerkwoord, de overige bijwoorden, alle
vootnaamwoorden, de onbepaalde telwoorden, de voorzetsels, de lidwoorden
en de voegwoorden. Deze woorden dienen grammaticale doelen (zie ook
S 3.4). Functiewoorden representeren een lexicaal kennisveld dat niet-produc-
tief is en een eindig aantal woorden bezit in het volwassen taalgebruik.
Functiewoorden zijn in de vroege ontwikkeling van de spraakwaarneming van het
kind prosodisch niet opvallend. Het zijn woorden die fonologisch een eenvoudige
structuur hebben (Shi e.a., 1998). In Paragraaf 4.4.2.6 is beschreven dat de

woorden van de kinderen met schisis betrouwbaar konden worden waargenomen.
Er wordt verwacht, mede op grond van de literatuur (zie S 3.3) dat de kinderen
met schisis een minder hoog aantal typen en tokens van inhouds- en functie-
woorden zullen uitspreken dan kinderen zonder aangeboren afwijkingen.
De verdeling van aantal woordtypen en woordtokens in beide groepen
kinderen wordt in Thbel 5.8 gegeven.

Inderdaad wordt er een groepsverschil gevonden in aantal typen inhouds-
woorden (p<.01) en tokens ervan (p<.001). Ook is er een groepsverschil in
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Thbel 5.8.

Verdeling van woordtypen en -tokens van inhouds- en functiewoorden in de schisisgroep

(N=3O) en de referentiegroep (N=9). M-W U-test ** p<.Ol; *** p..OOl.

Lexicale vaardigheid Schisis (N:30)
verschil med gem sd range

Inhoudswoorden
Typen * * 14 15 10 0-34 24 30

Tokens *** 18 2B 27 0-106 65 83

Functiewoorden
Typen *** 9 10 7 026 23 22

Tokens ** 22 31 29 O-92 54 74

14 1943
s9 39-228

6 13-31

64 27239

aantal typen van functiewoorden (p<.001) en tokens ervan (p<.01). Nu een

duideliik omschreven taalvariabele (een inhouds- of functiewoord) wordt
onderzocht, treedt wdl het groepsverschil op, wat bij de lexicale uitingen werd
verwacht, maar niet werd gevonden (zie $ 5.3.3).
Het grote verschil in lexicale vaardigheid tussen de groep kinderen met schisis

en de referentiegroep kan, maar hoeft echter niet te duiden op een verschil in
cognitieve-linguistische organisatie van het lexicon; het verschil kan ook
wiizen op vertraging. De functiewoorden worden immers overwegend gepro-
duceerd als het kind al enige inhoudswoorden bezit (zie $ 3.3). Zowel Estrem

& Broen (1989) als Jansonius-Schultheiss (7994) vinden in hun onderzoek dat
kinderen met schisis later staften met het eerste woordje dan kinderen zonder
aangeboren afwijkingen en dat ook de snelheid, waarmee verschillende
lexicale fasen worden bereikt, verschilt. In onze studie op de leeftif d van 2;O

jaar is er in de groep met schisis een verschil in lexicale vaardigheid vergele-

ken met de referentiegroep. Bij schisis, maar ook in de referentiegroep, is de

spreiding van typen en tokens van inhouds- en functiewoorden groot. Beide
groepen ziin heterogeen verdeeld. De maximumwaarde van de tokens van
inhouds- en functiewoorden samen geeft bii schisis bif lange na niet het
maximum aan lexicale uitingen weer (zie $ 5.3.3). Bif schisis was dit maximum
van lexicale uitingen 250, terwijl het maximum van tokens van inhouds- en
functiewoorden 198 bedraagt. In de referentiegroep is dit respectievelijk 271

en 467. De kinderen in de referentiegroep zijn meer taalvaardig en hebben
meer lexicale uitingen bestaande uit meerwoordzinnen. De lexicale uitingen
in beide groepen kinderen ziin andersoortig.
In Tabel 5.8 valt ook op dat er in de schisisgroep kinderen ziin die nog geen

inhoudswoord of functiewoord gebruiken. Eerder spraken wij in Paragraaf 5.2
over een groep kinderen (N:11) die weinig of geen woorden gebruiken. ZIin
dit soms kinderen die wel communicatief zijn en meer minors gebruiken?
Hierop wordt pas in Paragraaf 5.5.2 nader ingegaan.

Referentie (N=9)

med gem sd range
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Als er verschil is tussen beide groepen kinderen in typen inhouds- en functie-
woorden en de tokens ervan, is het de vraag of de afwijkende spraakmotoriek
voor dit verschil verantwoordelijk is of dat het voor rekening komt van het
gehoorverlies bij schisis. Er wordt in beide condities verschil gevonden. De
kans dat het gevonden verschil op toeval berust, is klein. Gehoorverlies heeft meer
invloed (p<.01) op de hoogte rran de score van typen van inhoudswoorden dan

de afwijkende spraakmotoriek (p<.05) (zie ook Tabel 15, 16 en 17 in de billage).
Worden kinderen met gehoorverlies 1 (C1 en M1) vergeleken met kinderen
met gehoorverlies Z (CZ en It42), dan is er groepsverschil ten gunste van mild
verlies (p<.05). Kinderen met schisis met gehoorverlies niveau 1 en 2 m€t
drainage (M1 en }d2, zie Tatrel 4.10) profiteren van deze interventie (p<.05),

vergeleken met kinderen met schisis en eenzelfde gehoorverlies, z6nder
drainage (Cl en CZ). Vooral de groep M1 zorgt voor dit gunstige effect.

In Figuur 5.6 wordt een o\€rzicht gegeven van het aantal typen inhouds-
woorden van individuele kinderen in subgroepen van schisis en gehoor. De

aantal typen inhoudswoorden

A/

A

-.a'''-o-'-'{

R0: de goed horende referentiegroep (N.=7); R1: de referentiegroep met mild verlies (N=2); C0: de goed horende

schisisgroep (N=2); M I : de schisisgroep met mild verlies en drainage (N=9); C1 : de schisisgroep met mild verlies

zonder drainage (N=10); M2: de schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met

ernstiger verlies zonder drainage (N=5).

Figuur 5.6.
Aantal typen inhoudswoorden (y-as) oplopend van laag naar hoog, voor individuele kinderen
(x-as) respectieveliik binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies

35

RO

R1

CO

M1

C1

M2

C2



ALGEMENE VARIABELEN VAN SPRAAK EN TAAL 103

referentiegroep die goed hoort (R0), heeft verhoudingsgewijs meer typen
inhoudswoorden dan de beide kinderen in de referentiegroep met mild
gehoorverlies (R1). De kinderen in de groep M1 (schisis met drainage van het
middenoor en gehoorverlies niveau 1) tonen hogere waarden dan de kinderen
in de groep C1 (schisis zonder drainage en eenzelfde gehoorverlies). De

kinderen met schisis met gehoorverlies van niveau 2 scoren verhoudingsge-
wijs het laagste.

Ook bii de tokens van de inhoudswoorden blijkt beter horen te leiden tot
meer tokens van inhoudswoorden (zie Figuur 5.6). Dit verschil (p<.05) treedt
op, als kinderen in de referentiegroep en die met schisis met gehoor van
niveau 0 (R0 en C0) worden vergeleken met die met gehoorverlies van niveau
1 (R1 en C1).

Ook treedt er verschil op, als kinderen met schisis en een gehoorverlies van
niveau 1 (C1 en M1) worden vergeleken met kinderen met schisis en een

gehoorverlies van niveau 2 (CZ en M2) (zie Figuur 5.7). Het gevonden verschil

aantal tokens van inhoudswoorden

-L
,"-'"n -

,-.-.4.- -
-o- R0

'fl- Rl

-+"- c0
-^- Ml
-.- cl
-]. M2
+c2

R0: de goed horende referentiegroep (N=7); R1: de referentiegroep met mild verlies (N=2); C0: de goed horende
schisisgroep (N=2); M1: de schisisgroep met mild verlies en drainage (N:9); C1: de schisisgroep met mild verlies
zonder drainage (N=10); MZ: de schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met
ernstiger verlies zonder drainage (N=5).

Figuur 5.7.
Aantal tokens inhoudswoorden (y-as) oplopend van laag naar hoog, voor individuele kinderen
(x-as) respectieveliik binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies
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(p<.05) is ten gunste van rnild verlies. Kinderen met schisis en een gehoor-
verlies van niveau 1 en Z m€t interventie (M1 en M2) worden vergeleken met
die met eenzelfde gehoorverlies, maar z6nder interventie (C1 en C2). Ook hier
is er sprake van groepsversctril ten gunste van interventie (p<.05) (zie Tabel 17

in de biilage). Gedraineerde kinderen (ML en M2) hebben meer tokens van
inhoudswoorden dan die in de groep zonder drainage (C1 en CZ). Dit effect
lijkt op basis van de individuele scores te komen van de M1-groep (zie
Figuur 5.7).

Deze figuur geeft een beeld van de verdeling van aantal tokens van individue-
le kinderen in subgroepen r,/an schisis en gehoor. Hierbii is opvallend dat er
bii goed horen (R0 en C0) een hoge score is. Kinderen met schisis en mild
verlies van niveau 1 en drainage van het middenoor zifn in het voordeel
vergeleken met kinderen met schisis met hetzelfde verlies, maar zonder
drainage. De kinderen met srchisis en ernstiger gehoorverlies scoren het laagst.

Bii schisis, maar ook in de referentiegroep, speelt de kwaliteit van horen een
aanzienlijke rol in de opbc,uw van de woordenschat van inhoudswoorden
(die van de typen), maar ook in de herhaling ervan (de tokens). Worden
dergeliike groepsverschillen ook gevonden bil de functiewoorden?

Wanneer kinderen in de ref,3rentiegroep worden vergeleken met die kinderen
met schisis die in gehoorscherpte overeen komen (R0 en R1 versus C0 en C1)

- allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies - dan wordt er een

groepsverschil gevonden (p<.01) in aantal typen van functiewoorden,
veroorzaakt door de afwiikende spraakmotoriek (zie in de biilage Tabel 15, 16

en 1B). Er is een effect van het gehoorverlies (p<.05) aanwezig, als de groep
z6nder gehoorverlies (R0 en C0) wordt vergeleken met die m€t gehoorverlies
niveau 1 (R1 en C1). Het effect van de afwifkende spraakmotoriek op het
aantal typen functiewoorden is echter groter dan dat van de afwijkende
spraakwaarneming.

Bij vergeliiking van kinderen met schisis qua ernst van het gehoorverlies
(groep Cl en M1 versus groep C2 en MZ) is er verschil (p<.05) ten gunste van
mild gehoorverlies. De groep kinderen met schisis met gehoorverlies niveau 1 en
2 en m€t drainage van het nriddenoor (M1 en M2) hebben meer typen functie-
woorden (p<.05) dan die met eenzelfde gehoorverlies z6nder drainage (C1 en C2).

Figuur 5.8 geeft een beeld van de verdeling van het aantal typen functie-
woorden bii individuele kinderen respectievelifk binnen de subgroepen van

schisis en gehoor. De goed horende kinderen in de referentiegroep (R0) en in
de schisisgroep (C0) scoren hoger dan de kinderen met schisis en gehoorver-
lies. Opnieuw valt op dat de scores in de M1-groep aanzienlijk hoger ziin dan
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aantal typen functiewoorden

+RO
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R0: de goed horende referentiegroep (N=7); R1: de referentiegroep met mild verlies (N:2); C0: de goed horende

schisisgroep (N=2); M1: de schisisgroep met mild verlies en drainage (N=9); C1: de schisisgroep met mild verlies

zonder drainage (N:10); M2: de schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met

ernstigerverlies zonder drainage (N=4) (zie Tabel 4.9 enTabel 4. l0 vooruitlegvan de groepen).

Figuur 5.8.
Aantal typen van functiewoorden (y-as), oplopend van laag naar hoog, voor individuele
kinderen (x-as) respectieveliik binnen subgroepen van schisis en gehoorverlies

die in de C1-groep. Kinderen met ernstiger gehoorverlies hebben relatief
weinig typen functiewoorden geuit.

Er is echter g€6n verschil in tokens van functiewoorden, als kinderen in de

referentiegroep (R0 en R1) worden vergeleken met kinderen met schisis die in
gehoorscherpte overeenkomen (C0 en C1), allen zonder interventie voor
gehoorverlies. In de referentiegroep met een goed gehoor gebruikt 66n kind
voortdurend hetzelfde functiewoord in formule-achtige uitingen (biiv. w61

paardje eten; w€l paardje bii; w€l kindje stoel) (zie ook Schaerlaekens, 1973).

Figuur 5.9 toont de verdeling van scores van tokens van functiewoorden bif
individuele kinderen respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en
gehoor. Wanneer de kinderen met schisis met een gehoorverlies van niveau
1 (C1 en M1) worden vergeleken met die met een gehoorverlies van niveau 2
(C2 enMZ), is er groepsverschil (p<.05) (zie Tabel 17 in de biilage).De beter
horende kinderen hebben meer tokens van functiewoorden. Er wordt geen

effect van drainage van het middenoor gevonden.
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aantal tokens van functiewoorden

220

+R0
't]' R]

+c0
-& M.l

-.- c1
*n M2
+c2

R0: de goed horende referentiegroep (N=7); R1: de referentiegroep met mild verlies (N=2); C0: de goed horende
schisisgroep (N=2); M1: de schisisgroep met mild verlies en drainage (N=9); C1: de schisisgroep met mild verlies
zonder drainage (N=10); M2: de schisisgroep met ernstiger vcrlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met
ernstiger verlies zonder drainage (N=4) (zie Tabel 4.9 en Tabel 4. 10 voor uitleg van de groepen).

Figuur 5.9.
Aantal tokens van functiewoorden (y-as), oplopend van laag naar hoog, voor individuele
kinderen (x-as) respectieveliik binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies

Onze uitslagen onderbouwen de veronderstelling van Nation (1970) dat de

mate van gehoorverlies een belangrijke factor is voor de woordexpressie. Dit
blijkt in onze studie niet alleen bii schisis, maar 66k bii de referentiegroep.
Het betreft echter in onze studie niet alleen de expressie van de woordenschat
in typen woorden, maar 66k de lexicale expressie in woordherhalingen
(tokens). Is hiervoor een verklaring te geven? Naar onze mening laten de

uitkomsten van spraak en taal bij kinderen van 2;O jaar de invloed zien van de
kwaliteit van spraakwaarneming op jonge leeftiid. De auditieve waarneming
bouwt een innerliike klankrepresentatie van het woordtype op in het brein.
Hoe duidelijker het woordbeeld mentaal is gevestigd, des te makkeliiker wordt
het nog eens uitgesproken (herhaald). Daarom wordt er niet alleen invloed
van het gehoor op het aantal typen gevonden, maar ook op het aantal tokens.
Schisis-behandelteams inspecteren het trommelvlies van het kind met schisis
routinematig w€l, maar meten nauweliiks routinematig vanaf de geboorte van
het kind de kwaliteit van hun spraakwaarneming door middel van gehoor-
testen. Twaalf van de 30 kinderen met schisis werden ook longitudinaal
onderzocht (Koopmans-van Beinum e.a., 1990; Jansonius-Schultheiss, 1994).
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Zij werden in hun babytijd qua gehoor w€l vaker onderzocht dan de overige

kinderen met schisis, zowel door de kno-arts als door middel van audiologisch

onderzoek. Aan de hand van die gegevens kunnen bii toekomstig onderzoek
beter onderbouwde uitspraken worden gedaan over de rol van de spraakwaar-

neming via het gehoor in relatie tot de vroege opbouw van het lexicon bii
schisis.

5. 5. Grammaticale vaardigheid

5.5.1. Grammaticale vaardigheid qua MLU en MLUL

Kinderen met schisis verschillen in aantal typen en tokens van inhouds-
woorden van de referentiegroep (zie $ 5.4). Kinderen met schisis verschillen
van de referentiegroep 66k in aantal functiewoorden die later in de taalver-
werving voorkomen dan inhoudswoorden (Bates e.a., 1994). De functiewoor-
den hebben een belangrijke functie voor de zinsbouw. De verwachting is dat
kinderen met schisis van twee jaar van de referentiegroep verschillen in
zinslengte. Ook zullen zij meer minors (sociale woorden zonder een gramma-

ticale functie) gebruiken dan de kinderen in de referentiegroep.

De grammaticale vaardigheid van kinderen van 2;O jaar wordt in deze studie
onderzocht volgens GRAMAI (Bol & Kuiken, 19BB), zowel qua gemiddelde

uitingslengte (MLU) en die van de viif langste uitingen (MLUL), als ook qua

distributie van het aantal minors en zelfherhalingen van het kind. Deze test

gaat uit van een criterium van maximaal honderd grammaticaal analyseerbare

uitingen van het kind om zijn grammaticale vaardigheid te bepalen. Onze

verwachting dat de groep van tweeiarige kinderen met schisis in zinslengte
uitvalt in vergelijking met de referentiegroep is juist, als de totale groep
kinderen met schisis in beschouwing wordt genomen. Eenderde van de

kinderen met schisis gebruikt nog onvoldoende woorden, laat staan dat deze

groep kinderen een voor GRAMAT voldoende aantal grammaticaal analyseer-

bare uitingen produceert.
" Ons interesseert nu echter, of er een specifiek effect van schisis in gramma-

ticale vaardigheid verschijnt, als kinderen met schisis en zonder schisis

onderling worden vergeleken die niet of nauwelijks in lexicale vaardigheid
verschillen.

De operationalisering van dit onderdeel wordt gerealiseerd door gebruik te

maken van de standaardtest GRAMAT (Bo1 & Kuiken, 1988) die normen geeft
voor kinderen van 1;0 tot 4;0 jaar. Zes keer 12 kinderen geboren zonder
afwijkingen, ingedeeld in leeftijdsgroepen van 1;0 tot 4;0 iaar, zrin door Bol
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& Kuiken op geslacht en SES geselecteerd voor hun cross-sectionele onder-
zoek. In elke leeftiidsgroep van een half iaar bevinden zich steeds twaalf
kinderen, waarvan de helft een half jaar later opnieuw werd opgenomen.
GRAMAT geeft per fase (leeftif dsgroep) interquartiel ranges (zie Thbel 5.9), die

ook geldig zlinbli 2;O iaar.

Bii GRAMAT worden de gemiddelde zinslengte (MLU) en die van de vilf
langste zinnen (MLUL) in aantallen morfemen berekend. Een morfeem is de
kleinste eenheid in de taal met een eigen betekenis en een grammaticale
waarde, zoals bifvoorbeeld de meervoud-lsl, een tijdsaspect, maar ook is het
woord zelf een morfeem.
De spraakuitingen van het kind worden bii GRAMAI ingedeeld naar zoge-

naamde T-units, zoals beschreven bij Hunt (1970). Een T-unit is een hoofdzin
met alle ondergeschikte bijzinnen of woordgroepen die daarin zijn ingebed of
aangehecht. Daarmee wordt een ondergeschikte zin niet en een nevenschik-
kende zin w61 gescheiden in twee hoofdzinnen, behalve in het geval van een
reductie in een nevenschikking. Dit onderscheid is belangrijk voor het tellen
van de gemiddelde zinslengte. Minors, zelfherhalingen, symbolische spelge-
luiden en onverstaanbare stukken spraak blijven bii de berekening van de

MLU en MLUL buiten beschouwing. Minors en zelfherhalingen worden
afzonderlijk geteld en bestudeerd.
In Tabel 5.9 worden die waarden van GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) gegeven

die gelden voor tweejarigen. De grammatica van onze tweejarige kinderen
zonder aangeboren afwiikingen kan worden vergeleken met die van de

kinderen van GRAMAI van taalfase II of van taalfase III, 1e quartiel (zie Thbel

5.9). Alle negen kinderen in onze referentiegroep bliiken bij alle vier variabe-
len (MLU, MLUL, aantal minors en aantal zelfherhalingen) binnen de normen
te vallen van fase II van GRAMAT (zie Thbel 19 en Zlvan de bijlage). Sommi-
ge kinderen in de referentiegroep zijn al duidelif k in de hogere fase III beland.

Thbel 5.9.

Criteriumwaarden van GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) in fase I[ (1;6-2;O jaar) en in fase III
eerste periode (2;O iaar) van MLU en MLUL, minors en zelfherhalingen.

GRAMAT-waarden

in ranges (interquartielen)
Fase II (7;62;0 iaar) Fase III
1' 2el3e 4e 1'

(2;O jaar)

MLU morfemen
MLUL morfemen
N. minors abs. freq
N. zelfherhalingen abs. freq

1.1

2.O

L2

6

1.3 1.8

2.5 3.9
42 66

924

2.2

4.4

29
.,
J
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Wanneer kinderen met schisis worden vergeleken met de norm, wordt hier de

controlegroep van GRAMAT als maat genomen. Bij schisis is er het volgende
beeld. Slechts 18 van de 30 kinderen (6o0/o) met schisis voldoen aan het
criterium van 100 grammaticaal analyseerbare uitingen (zie Tabel 22 in de

biilage). Wiegers (7996) onderzocht of er op basis van 50 in plaats van 100

grammaticaal analyseerbare uitingen dezelfde uitslagen als bij 100 worden
verkregen. Haar bevindingen zijn positief. Bij verruiming van het criterium
van 100 naar 50 analyseerbare uitingen, komen additioneel twee kinderen
met schisis toch nog in aanmerking voor een analyse op basis van GRAMAI.
De te bestuderen groep kinderen met schisis bedraagt dan geen 18, maar 20

kinderen.

Thbel 5.1O.

MLU, uitgedrukt in morfemen: verdeling van kinderen met schisis (N=2O) in fasen en

interquartiel ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAI (zie

Thbel 5.9 alsmede Bol & Kuiken, 1988) . E€n is een GRAMAf50--kind.

Fase I Fase II
le mediaan 4e 1e mediaan

MLU 1.0 1.1 7.2 1.1 t.2 1,.3 1.4 1.5

2*2 2 22*

4"

1.6 t.7 1.8 1.9 2.0

21312

Fase III
1e

2.1 2.2

1 Totaal 20

Van de kinderen met schisis halen er twee een MLU overeenkomstig het eerste

interquartiel van fase I (zie Tabel 5.10). Beide kinderen met schisis vallen daarmee

buiten de norm en tonen zinsreductie; de overige kinderen tonen dit niet.

Qua MLUL vallen dezelfde twee kinderen opnieuw uit (zie Thbel 5.11 en Thbel
21 in de biilage). Het zijn de twee kinderen die aan de onderzoeksgroep
werden toegevoegd op basis van een criterium van 50 (Wiegers, 1996) in
plaats van 100 analyseerbare uitingen (Bol & Kuiken, 19BB).

Thbel 5.11.
MLUL, uitgedrukt in morfemen: verdeling van kinderen met schisis (N=2O) in fasen en

interquartiel ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAI (zie

Thbel 5.9 alsmede Bol & Kuiken, 1988). " Edn is een GRAMATsO*ind.

Fase I

1e

MLUL 1.0

N1

med 4e

7.2 2.s

1*

Fase II
1e mediaan

2.O 2.2 2.4 2.5 3.O

2* 1 1 1 3

4"

3.2 3.4 3.8 4.O 4.2

31r23

Fase III
1e hoger

4.4

Z 1 Totaal 20

Qua grammaticale vaardigheid
Twee kinderen voldoen niet

voldoen L8 kinderen aan de GRAMAI-norm.
(beiden GRAMATSO-kinderen) en van tien
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kinderen is de lexicale vaardigheid nog z6 onvoldoende dat ze niet eens in
aanmerking kunnen komen voor een GRAMAIS0-analyse.
Wanneer kinderen, ingedeeld in subgroepen van schisis en gehoorverlies
onderling worden vergeleken (zie hiervoor Tabel 4.9 en Thbel 4.1O), namelijk
die met gehoorverlies van niveau 1 (C1 en M1) en die van niveatt 2 (CZ en
lllz), heeft de groep kinderen met schisis en een gehoorverlies van niveau 1

een hogere MLUL (p<.05) dan de groep kinderen met schisis met een gehoor-
verlies van niveau 2 (zie in de bijlage Tabel 23). In Figuur 5.10 is dit te zien.

Cemiddelde lengte 5 langste uitingen in morfemen (CRAMAT)

7.5

6.5

5.5

3.5

2.5

1.5

0.5

-+ R0

'f,- R1

*+* c0
-ts l\y']

-.- cl
"* M2
+c2

R0 en R1: de referentiegroep van goed horende kinderen (N=7) en kinderen met mild gehoorverlies (N=2). C0: de
goed horende schisisgroep (N=2); M1: de schisisgroep met mild gehoorverlies en drainage (N=7); C1: de
schisisgroep met mild gehoorverlies zonder drainage (N=7); M2: de schisisgroep met ernstig verlies met drainage
(N=2); C2: de schisisgroep met ernstig verlies zonder drainage (N=2) (zie ookTabel 4.9 en 4.10).

Figuur 5.10.
De MlUl-waarden (y-as), oplopend van laag naar hoog, voor individuele kinderen (x-as),
respectieveliik binnen subgroepen van schisis en gehoorverlies

Deze uitkomst geeft aanleiding te onderzoeken of beide kinderen met schisis

die buiten de norm vallen, misschien kinderen zijn met gehoorverlies van
niveau Z. E€n kind hoort inderdaad hiertoe, maar het andere kind dat in fase

I scoort niet. Die heeft een gehoorverlies van niveau 1 met late interventie van
het gehoor. Speelt de gehoorscherpte dan misschien een rol bij de 12 kinde-
ren die op basis van het strikte criterium van 100 grammaticaal analyseerbare
uitingen nfet in aanmerking konden komen voor een GRAMAI-analyse? Er

lifkt zeker enige relatie:
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- van de kinderen met ernstiger gehoorverlies van niveau 2 (N:9) komt 670/o

(I{:6) niet in aanmerking voor GRAMAT;

- van de kinderen met gehoorverlies van niveau 1 zonder drainage (N:10)
komt 32olo (N=3) niet in aanmerking voor GRAMAT;

- Van de kinderen met gehoorverlies van niveau 1 met late drainage (N:4)
komt 75olo (N:3) niet in aanmerking voor GRAMAT.

Beide kinderen met schisis en een goed gehoor, geclassificeerd als niveau 0 en

alle zes kinderen met schisis en een gehoorverlies van niveau 1 met vroege
drainage van het gehoor (de MVlgroep) komen w€l in aanmerking voor een

GRAMAT-analyse (zie Tabel 22 in de bijlage). De kwaliteit van het gehoor
speelt een rol, maar er zijn ook andere factoren (zie hierna S 5.6)

5.5.2. Minors en zelfherhalingen

In aantal lexicale uitingen verschilt de groep met schisis niet van de referen-
tiegroep (zie S 5.3.3, Thbel 5.7), maar in het gebruik van inhouds- en functie-
woorden w€l (zie Tabel 5.8). Eerder werd in Paragraaf 5.3.3. ter verklaring
opgemerkt dat kinderen zonder schisis waarschijnliik al meer meerwoordzin-
nen gebruiken en dat kinderen met schisis waarschijnlijk meer minors
(sociale, niet grammaticale, woorden) nog uiten. Onze veronderstelling is dat
minors voorafgaan aan de productie van inhoudswoorden en functiewoorden
en starters zijn van de communicatieve uitwisselingen tussen kind en ouder.

Naarmate het kind in grammaticale vaardigheid groeit, vermindert immers
het aantal minors (Bol & Kuiken, 1988). Gebruiken kinderen met schisis

inderdaad nog veel minors en zijn dat er m66r dan die van kinderen zonder
schisis?

Thbel 5.12.

Verdeling van het aantal minors van kinderen met schisis (N=2O) over fasen en interquartiel
ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAT (zie Thbel 5.9

alsmede Bol & Kuiken, 1988). * Een is een GRAMAIs0*ind.

Minors Fase II
1" mediaan 4e

tz 42 66

SchisisN=2O 2* 2 8 3 3

Fase I

1e mediaan 4e

21 48 73

Fase III
1e mediaan

29 43

Niet in te delen

Te hoog aantal

106 en 82

2*

De kinderen, op grond van hun MLU en MLUL
taalvaardigheid, ingedeeld, worden nu in dat licht
Kinderen met schisis uiten niet m€€r minors dan
geanalyseerd volgens GRAMAT (zie Thbel 5.12),

in een specifieke fase van
bestudeerd.
behorend tot hun taalfase,

op twee kinderen na die
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uitzonderlijk veel minors gebruiken. Onze verwachting dat kinderen met
schisis meer minors gebruiken dan kinderen zonder schisis wordt niet
bevestigd.

Wordt de verwachting w61 bevestigd ten aanzien van het aantal zelfherha-
lingen? Verwacht wordt dat de kinderen met schisis hun uitingen nog vaak
herhalen.

Thbel 5.13.

Verdeling van het aantal zelfherhalingen van kinderen met schisis (N=2O) over fasen en
interquartiel ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAT (zie

Thbel 5.9 alsmede Bol & Kuiken, 1988). * Een GRAMAT50{<ind.

Zelfherhaling Fase I Fase II Fase III Niet in te delen

le mediaan 4e 1e mediaan 4e 1e mediaan Te hoog aantal

582369243530

SchisisN:2O 1* | 7 2 5 2 | 1*

Kinderen met schisis uiten niet m6dr zelfherhalingen dan voor hun taalfase
volgens GRAMAT als norm wordt aangegeven (zie Thbel 5.13). Een GRA-
MATs0-kind dat eerder qua minors een uitbijter was met liefst 106 minors,
heeft eveneens een zeer hoog aantal zelfherhalingen (30). Dit kind valt buiten
de indeling volgens GRAMAI. De onderzochte kinderen met schisis (N=20)
hebben niet m€6r minors en zelfherhalingen dan kinderen in de controle-
groep van GRAMAT (op twee uitbijters na). Ze zijn binnen de interquartiel
ranges van GRAMAT onder te brengen.

Het gebruik van minors bij schisis blijft intrigeren. Hoe hoog is het aantal bii
de groep kinderen met schisis die uitvalt voor een GRAMAT-analyse. Zijn dit
kinderen die w€l communicatief zijn en een hoog aantal minors bezitten
ondanks onvoldoende lexicale vaardigheid 6f betreft dit een groep kinderen,
waarbii de communicatie niet of onvoldoende op gang komt en die weinig
minors gebruiken? Hieronder, in Paragraaf 5.6, waar de samenhang wordt
onderzocht tussen variabelen van spraak en taal, wordt dit nader besproken.

5.6. Onderlinge samenhang van variabelen

Nu beide groepen kinderen in algemene variabelen zijn bestudeerd, is het
belangriik om de onderlinge samenhang van variabelen te bestuderen. In
hoeverre hangen variabelen die spreken, verstaanbaarheid en schisis-spraak
betreffen biivoorbeeld samen met de taalvariabelen? Ook is het belangrijk te
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onderzoeken in hoeverre de interactie wordt beinvloed door de taalvaardig-
heid en het spreekgedrag van het kind.

In Paragraaf 5.1 ziin gegevens gepresenteerd betreffende de spreektijd van
kind en moeder alsmede over hun beider aantal spraakuitingen. Kinderen met
schisis en kinderen in de referentiegroep, die in gehoorscherpte met elkaar
overeenkomen, verschilden onderling in spreektifd. De kinderen met schisis

spraken minder (p<.05). Het verschil bleek een effect van schisis en niet van
het gehoorverlies. Voorts is gevonden dat moeders van laat gedraineerde
kinderen meer spraakuitingen in de communicatie uitwisselden dan moeders

van vroeg gedraineerde kinderen (p<.05). Deze bevindingen vragen om nader
onderzoek. Er zijn kinderen met schisis die niet of nauwelifks betekenisvol
spreken (N=11; hierna de OT-groep (van onvoldoende taalvaardige kinderen)
en er zijn kinderen met schisis die woorden en zinnetjes uiten en meer

taalvaardig ziin (N:19; hierna de VT-groep (van voldoende taalvaardige
kinderen). Wanneer deze splitsing in groepen wordt gemaakt, zijn er signifi-
cante correlaties tussen variabelen (zie Tabel 5.14).

Thbel 5.14.

Samenhang van variabelen van spreektiid en aantal spraakuitingen van moeder en kind in de

totale groep met schisis, de subgroep onvoldoende taalvaardige kinderen (OT-groep) (N=11),

de subgroep voldoende taalvaardige kinderen (VT-groep) (N=19) en in de referentiegroep
(N=9). Significant is de samenhang bii * p< .O5, " * p..Ol en * * " p<.OOl

Variabelen

113

Schisis N=30 OT N=11

rho tau p rho tau p

VT N=19 Referentie N=9

rho tau p rho tau p

Spreektijd

Spreektiid

Spraakuiting

Spraakuitg

Spraakuitg

Spreektiid

Spreektijd

Spraakuitng

NS

.90 10.72 **

.69 2.89 *

.9L 6.72 ***

.62 Z.3Z *

NS

.79 5.32 * *

NS

NS

KM

K

K

KM

K

M

K

M

NS

NS

NS

NS

ns

NS

NS

De spreektiid van het kind en zijn aantal uitingen hangt samen, maar dan
alleen in de groepen van kinderen met schisis en niet (meer) in de referen-
tiegroep. Het is mogelijk dat de kinderen in de referentiegroep sneller spreken

en/of dat hun spraakuitingen langer zijn dan die in de groep van kinderen
met schisis. Dit aspect verdient nader onderzoek; deze vermoedens kunnen
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-O- REFKIND
.fl- OTKIND
.O VTKIND

Figuur 5.11.
Aantal minuten spreektiid kind (y-as) oplopend van kort naar lang in de referentiegroep
(N=9), de schisisgroep van onvoldoende taalvaardige kinderen (OT-groep; N=11) en in die van
voldoende taalvaardige kinderen (VT-groep; N= 19).

hie1, in deze studie, niet worden bewezen. Bij vergelijking van de totale
schisisgroep en de VT-groep met de referentiegroep bliikt geen of weinig
verschil aanwezig te zijn tussen de groepen kinderen en hun moeders ener-
zijds en -binnen deze groepen kinderen - de manier waarop moeder en kind
de twintig-minuten opname in spreektijd en uitingen vullen anderzijds. De
variatie bij schisis is groot (zie $ 5.1). In de OT-groep wordt echter wel degelijk
een verband tussen de variabelen spreektijd kind en moeder en haar aantal
spraakuitingen gevonden. Een niet of nauweliiks sprekend kind en zijn
moeder laten een andersoortige interactie zien, dan die in de andere groepen.

Dit laat Figuur 5.12 echter niet duideliik zien. De verschillen in spreektiiden
van beide groepen moeders verschillen niet sterk en de onterechte indruk
wordt gewekt dat moeders en kinderen paarsgewijs worden afgebeeld.
De moeders van de kinderen in de OT-groep hoeven niet in de pas te lopen
met hun weinig sprekende kinderen. Een moeder die minder spreekt dan
andere moeders kan haar kind immers iuist meer beurtkansen tot spreken
geven. De variabelen spreektijd en aantal spraakuitingen van de moeder in
relatie tot de spreektijd van het kind verdienen nader onderzoek.
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+ oT kind tijd
'-tr-' VT kind tijd
*o* OT moeder tijd
- F' VT moeder tijd

Figuur 5.12.
De spreektiid van kind met schisis en moeder (y-as) oplopend van laag naar hoog, in de groep
met onvoldoende (OT -groep; N=11) en voldoende taalvaardigheid (VT-groep; N=19)

In Paragraaf 5.2 werden verstaanbaarheid en schisis-spraakproblemen (de CP-

score) bestudeerd. In Tabel 5.15 zijn er opnieuw verbanden tussen deze

variabelen te zien, zowel betreffende de totale groep met schisis, als de

subgroepen van kinderen met schisis en/of de referentiegroep. In de totale
groep schisis is verstaanbaarheid van het kind gecorreleerd met de spreektiid
van het kind en die van de moeder, maar ook met beider aantal spraakuitin-
gen. Verstaanbaar zijn beinvloedt hier niet alleen het communicatieve gedrag

van het kind, maar ook dat van de moeder. Dit is echter een effect van de niet
of nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen (de OT-groep). Dit verband
wordt in de groep van kinderen met schisis met voldoende taalvaardigheid
(de VT-groep) niet gevonden. Ook in de referentiegroep wordt geen samen-

hang gevonden op deze interactieve aspecten. Wel bliikt in de referentiegroep
dat bij een meer verstaanbaar kind de spreektijd eerder lager dan hoger ligt,
terwijl in de schisisgroep een hogere score op verstaanbaarheid fuist tot meer

minuten spreektijd leidt. Misschien is hier sprake van een effect van de fase

van de communicatieve ontwikkeling van het kind zonder schisis of mis-
schien van een specifiek schisis-effect. De beter verstaanbare referentiegroep
lijkt geneigd minder te spreken en kan wellicht selectiever zijn gaan luisteren,
wat zou kunnen bliiken uit de reductie van de spreektijd die in deze groep
wordt gevonden. Ook zou het volgende invloed kunnen hebben. Een kind
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Thbel 5.L5.

Samenhang van variabelen van verstaanbaarheid van het kind, spreektiid en aantal spraak-
uitingen van moeder en kind in de totale groep kinderen met schisis (N=30), in de subgroep
onvoldoende taalvaardige kinderen (OT-groep) (N:11), in de subgroep voldoende taal-
vaardige kinderen (VT-groep) (N=19) en in de referentiegroep (N=9). Significant is de samen-

hang bii een kansniveau van * p<.OS, * * p..01 en * * * p..OOl.

Variabelen

Verstaanbrhd K .47 2.8O ** .91 6.84 t**
Spreektiid K

Schisis N=3O

rho tau p
OT N:11

rho tau p

2.99 r *

ns

VT N:T9
rho tau p

Referentie N=9

rho tau p

ns -.67 -2.42

NS

ns

Verstaanbrhd K .37 2.13 * .7O

Spreektiid M

Verstaanbrhd K .52 3.24 **

Spraakuitingn K

Verstaanbrhd K .53 3.23 ** .77

Spraakuitingn M
3.64 ** ns ns

NS

zonder schisis en zonder spraakproblemen wordt makkelijker verstaan dan
een kind met schisis en met spraakproblemen. Het kind zonder aangeboren
afwiikingen hoeft niet m€6r te spreken of extra zijn best te doen om verstaan-
baar te zijn. Wellicht moet een kind met schisis, ook bii voldoende taalvaar-
digheid, nog altiid n€t iets meer zeggen om verstaanbaar te zijn. Daarmee wordt
dan verklaard dat er in deze groep voldoende taalvaardige kinderen met schisis

geen verband wordt gevonden. Deze interpretaties zijn echter hypothetisch.

Verstaanbaat ziin beinvloedt hier niet alleen het communicatieve gedrag van
het kind, maar ook dat van de moeder. Dit is echter een effect van de niet of
nauweliiks (betekenisvol) sprekende kinderen (de OT-groep). Dit verband
wordt in de groep van kinderen met schisis met voldoende taalvaardigheid
(de VT-groep) niet gevonden. Ook in de referentiegroep wordt geen samen-
hang gevonden op deze interactieve aspecten.

Behalve de relatie van spreektijd, spraakuitingen onderling en verstaan-
baarheid is de samenhang van andere variabelen bestudeerd. Hangt bijvoor-
beeld de CP-score (de score van specifieke schisis-spraakproblemen door de

afwiikende spraakmotoriek) samen met de verstaanbaarheid? Bij berekening
over de hele groep kinderen met schisis wordt dit niet gevonden en evenmin
over de afgeslankte groep, als bovengenoemde elf niet of nauwelijks spreken-
de (OT-) kinderen met schisis zijn geElimineerd. De gevonden maten ziin
r .01, t .O29 en p .978, hetgeen op geen samenhang duidt. De mate van schi-
sis-spraak van het tweeiarige kind is niet verantwoordelijk voor de mate van
zijn verstaanbaarheid. Maar wat draagt op deze leeftild dan w€l bij aan de ver-
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staanbaarheid? Dit is op deze leeftiid de mate van taalvaardigheid. Tussen

verstaanbaarheid en het aantal lexicale uitingen wordt bij schisis wel samen-

hang gevonden (r .65, t 4.53, p<.001). De samenhang is sterk. Een voldoende
taalvaardig kind, zelfs als deze ernstige articulatieproblemen heeft, is beter
verstaanbaar dan een minder taalvaardig kind. Dit is een belangrijke bevin-
ding in het licht van de cognitieve-interactionele theorie van de spraak- en

taalverwerving. Het meer verstaanbare kind wordt beter gehoord, kriigt
weerwoord en kan dankzii dit taalaanbod opnieuw kennis opbouwen over de

structuur en de inhoud van zijn moedertaal. Het meer verstaanbare kind
bouwt in de communicatie op een interactief makkeliiker manier verder aan

zijn taal in vergeliiking met het onverstaanbare kind.

Welke samenhang is er vervolgens tussen de typen inhoudswoorden, de

typen functiewoorden, de verstaanbaarheid en de CP-score?

Tussen verstaanbaarheid en typen inhoudswoorden wordt samenhang
gevonden (r .74, t 5.82, p<.001) alsmede tussen verstaanbaarheid en typen
functiewoorden (r .73, t 5.62, p<.001). Ook het aantal tokens van beide

woordtypen hangt hiermee samen. Verstaanbaarheid op de leeftijd van 2;O

f aar bii schisis hangt duidelijk samen met de mate van lexicale vaardigheid. Er

is opnieuw geen relatie met de CP-score te vinden.
Ook hangen verstaanbaarheid en MLU samen bii de 20 kinderen die voor een

GRAMATSO-analyse in aanmerking komen (r .60, t 3.17, p<.01). Verstaan-

baarheid stoelt naast de lexicale ook op de grammaticale vaardigheid, de mate

waarin het kind in zinnen een betekenis kan overdragen.

De CP-score werd eerder berekend over een afgeslankte groep van 19 voldoen-
de taalvaardige (VT-) kinderen (zie S 5.2), die allen ook aan GRAMAT deelna-
men. In deze groep worden eveneens de verbanden berekend tussen CP-score,

MLU en MLUL. Er is opnieuw geen samenhang tussen de CP-score en de

waarden van de MLU of MLUL. De veronderstelling dat een spraakmotorisch
(articulatie-) probleem de cognitief-linguistische kennis op hoger mentaal
niveau zort "aantasten", wordt bli Z;O jaar niet vastgesteld. De afwijkende
spraakproductie heeft geen invloed op de taalkennis.

De volgende variabelen van algemene taalvaardigheid ziin die van lexicale en
grammaticale vaardigheid. In Paragraaf 5.5 werd vastgesteld dat de 2;0 jarige

kinderen met schisis, op twee vertraagde kinderen na, niet afweken van de

GRAMAT-norm.
Wanneer er wordt gekeken naar de lexicale productie van individuele
kinderen en de samenhang ervan met de MLU(L), dan verschillen de groepen
onderling (zie Thbel 5.16). In de referentiegroep is er geen relatie van typen of
tokens van inhoudswoorden met de MLU of MLUL. Bij schisis is die er wel,
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Thbel 5.16.

Samenhang van variabelen van lexicale en grammaticale vaardigheid (zinslengte) in de

schisisgroep (N=20) en in de referentiegroep (N=9) De samenhang is significant bii * p(.O5,
** p(.01, "** pa.ool en **"" p<.0001.

Schisis (N=20)

MLU MLUL

rho tau p rho tau p

Referentiegroep N=9

MLU MLUL
rho tau p rho tau p

Inhoudswoord
Aantal typen

Aantal tokens

Functiewoord

Aantal typen

Aantal tokens

.47 2.25 NS

NS

.89 5.13 * *

ns

/t)

54

NS

NS

.95 8.36 *i**
ns

echter alleen ten aanzien van de MLU en de samenhang betreft alleen het
aantal typen inhoudswoorden. In Paragraaf 6.6 wordt hierop nader ingegaan.
Beide groepen kinderen laten zien dat het aantal typen functiewoorden
belangrijk is voor zowel de MLU als voor de MLUL. Bij schisis is er bij de MLU
en MLUL ook een samenhang te vinden met het aantal tokens van functie-
woorden. In de referentiegroep toont het aantal tokens van functiewoorden
geen samenhang, niet met de MLU en ook niet met de MLUL.
Het verschil in samenhang in de referentiegroep kan wellicht verklaard
worden door de hogere taalvaardigheid, waarbii meer typen van functie-
woorden worden gebruikt. Het is - hypothetisch - ook mogelijk dat kinderen
in de referentiegroep daarmee laten zien dat hun brein cognitief-linguistisch
meer is gespecialiseerd of reeds anders is georganiseerd. Dat zou de reden
kunnen zijn dat er in de schisisgroep van kinderen met een voldoende
taalvaardigheid (nog) wel samenhang tussen deze variabelen aanwezig is en
in de referentiegroep niet (meer).

Vervolgens wordt gekeken naar de samenhang in de groep kinderen met
schisis tussen de minors en de typen en tokens van inhouds- en functie-
woorden. Er wordt samenhang gevonden. Deze betreft zowel de typen van de

inhoudswoorden (r .74, t3.48, p<.01), de tokens ervan (r .76, t3.74, p<.01) als

de typen van de functiewoorden (r .57, t 2.I9, p<.05). Het effect betreft niet
de tokens van de functiewoorden.
Eenzelfde beeld verschijnt bij de zelfherhalingen, die ook samenhang verto-
nen met de typen en de tokens van de inhoudswoorden (r .85, t 5.04, p<.001
respectievelijk r .86, t 5.46, p<.001) alsmede met de typen van de functiewoor-
den (r .60, t 2.36, p<"05). Deze verbanden ziin interessant. Minors zijn beslist
g€€n starters van de communicatie. Ze gaan niet vooraf aan de vroege lexicale

NS

ns
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expressie, maar ze vergezellen deze juist. Kinderen met weinig minors mogen

beslist niet worden bestempeld als onvoldoende communicatief; ze hebben

daarentegen weinig lexicale mogelijkheden.
Minors zoals ja en nee zlin meestal geen spontane uitingen. Zif kunnen
worden opgevat als "antwoorden" die uitdrukken dat de boodschap is begre-

pen. Evenals het aantal zelfherhalingen, die ook samenhangen met de lexicale

expressie, kunnen ze de erop volgende spontane uiting vergemakkelijken.

Voor de zelfherhalingen geldt dat het kind daarmee zifn mogeliikheden tot
orale en auditieve feedback toont.

5.7. Alle gegevens in kaart gebracht: Samenvatting

Aan de hand van aspecten die bii de normale spraak- en taalverwerving een

rol spelen (zie Hoofdstuk 2 en 3) zif n in dit hoofdstuk algemene variabelen

van spraak en taal bij schisis bestudeerd. Maar wat zeggen al deze uitkomsten
nu? In welk opzicht en in welke mate wifken bij schisis bij 2;0 iaar spraak en

taal af van de norm?

Kinderen met schisis verschillen op tweejarige leefti;d van de referentiegroep

op een aantal variabelen (Tabel 5.17,linkerkolom). Deze variabelen betreffen
de hele onderzoeksgroep. Andere variabelen zijn bestudeerd in afgeslankte
groepen, omdat kinderen met schisis niet voldoen aan instapcriteria voor
standaardtests in lexicale of grammaticale vaardigheid. Dit betreft eenderde

van de onderzoeksgroep, wat een aanzienliik deel is en nader onderzoek
vereist. Of nu de hele groep of een subgroep van kinderen met schisis wordt
bestudeerd, steeds is er sprake van een aanzienlijke heterogeniteit. Het spraak-

en taalgedrag in de referentiegroep is daarentegen meer homogeen.
Zljn er effecten die specifiek voor de groep schisis gelden en niet in de

referentiegroep voorkomen? Dat is zeker het geval. Als er op de leeftifd van
2;O iaar verschil wordt gevonden ten nadele van schisis, betreft dit de ver-

staanbaarheid, de schisis-spraaksymptomen (de CP-score) en de lexicale
vaardigheid (het aantal inhouds- en functiewoorden). Deze aspecten zijn in de

totale groep kinderen onderzocht. De grammaticale vaardigheid is niet in de

totale onderzoeksgroep onderzocht, maar in een daarvoor geselecteerde

subgroep kinderen (N=20) die voldoende grammaticaal analyseerbare uitin-
gen hadden. Er is een aanzienlijk aantal kinderen (10 van de 30) met nog
onvoldoende grammaticale mogelijkheden. De beide GRAMATS0 kinderen
laten trouwens zien dat zii met minder uitingen (geen 100, maar 50 voor een

analyse) grammaticaal beslist niet hoog scoren. Kinderen met schisis hebben
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een verhoogd risico voor taalproblemen. Het is een onjuiste gedachte dat er
bij schisis alleen articulatieproblemen aanwezig zouden zijn.
En hierbii is het steeds de vraag wat ten laste komt van de afwiikende spraak-
motoriek en wat van de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor.

In dit hoofdstuk is nader gekeken naar de invloed van de spraak- en taalvaar-
digheid van het kind met schisis op de interactie. Bestudeerd in de totale
groep kinderen wordt geen verschil gevonden in spreektijd en evenmin in
aantal uitingen in de twintig-minuten opname tussen beide groepen kinderen
en evenmin tussen die van de moeders. Dit is in overeenstemming met de

literatuur over de moeder-kindinteractie bif schisis (zie S 1.3.1). Bii schisis
bliikt de ouder-kindinteractie niet bedreigd te zijn. Als een subgroep van
kinderen met schisis wordt bestudeerd, die in gehoorscherpte overeenkomt
met kinderen in de referentiegroep - allen zonder interventie voor eventueel
gehoorverlies - (zie Thbel 4.9), dan bliiken kinderen met schisis wel degelifk
van de referentiegroep te verschillen in spreektijd, maar niet in aantal
uitingen (zie Tabel 5.17, derde kolom). Met name de afwijkende spraakmo-
toriek heeft hierop een negatieve invloed, en niet de spraakwaarneming via
het gehoor.

Een andere factor betreft echter de mate van taalvaardigheid van het kind. Dat
is de reden dat bij de variabelen van spreektijd, spraakuitingen en verstaan-

baarheid de schisisgroep is opgesplitst in een groep niet of nauwelijks
betekenisvol sprekende kinderen (de OT-groep, N=11) en in een groep
kinderen met voldoende taalvaardigheid (de VT-groep, N=19). Bii de kinderen
in de OT-groep wordt samenhang gevonden tussen de spreektijd van de

kinderen en die van hun moeders. Welke interpretatie hieraan gegeven moet
worden verdient echter nader onderzoek (zie Figuur 5.12). Eerder is vastge-

steld dat hoofdzakelijk kinderen met ernstiger gehoorverlies deel uitmaken
van de OT-groep. De moeders mogen - mocht hun interactie met hun kind
inderdaad afwiiken - niet in eerste instantie verantwoordelijk worden gesteld

voor onvoldoende taalvaardigheid van hun kinderen. De ernst van de
functionele stoornissen bij schisis speelt waarschijnliik (tevens) een rol.

Als groep produceren kinderen met schisis ongeveer evenveel uitingen als

kinderen zonder schisis. In aantal spontane en niet-spontane uitingen
verschillen zii niet van kinderen zonder aangeboren afwijkingen. Kinderen
met schisis imiteren niet minder of vaker hun moeder dan kinderen in de
referentiegroep. Op tweejarige leefti;d hebben kinderen met schisis hoofdza-
kelijk lexicale uitingen. Het aantal prelexicale uitingen (vocalisaties) is niet
groter voor de hele groep kinderen met schisis dan voor de referentiegroep. In
de Clgroep van kinderen met schisis en mild gehoorverlies zonder midden-
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Thbel 5.17.

Resultaten bij vergeliiking op een aantal spraak- en taalaspecten van achtereenvolgens de

referentiegroep en totale schisisgroep, de referentiegroepen en die van schisis die in gehoor-

scherpte overeenkomen, van schisisgroepen die onderling in ernst, in interventie en in
tiidstip van interventie verschillen. Groepsvergeliiking op grammaticaal niveau is hier niet
opgenomen. Significant * p<.OS; ** p<.Ol; *** p..0O1.

Spraak- en Referentie Gehoor Gehoor Ernst van Drainage Tiidstip
taalvariabele versus R0+R1 R0+C0 het gehoor van gehoor MOD (M)

schisis versus versus C1+M1 vs M1+M2 vs MVl+ MVZ vs

tOtAAI CO+C1 Rl+C1 CZ+Mz CI+CZ ML1+ML2

N=9 vs 30 N:9 vs 12 N=9 vs 12 N=19 vs 8 N:13 vs 14 N=8 vs 5

Effect van Schisis Gehoor Gehoor Tiidstip
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oordrainage bliiken prelexicale uitingen zoals de gevarieerde fonaties vaker

voor te komen dan in de C0-groep van kinderen met schisis zonder gehoor-
verlies. In de groep met vroege drainage van het middenoor en mild gehoorverlies

van niveau 1, de MVlgroep, komt dit type prelexicale uitingen niet voor.

Kinderen met schisis vallen op door een verminderde lexicale vaardigheid; ze

hebben in vergelif king met de kinderen in de referentiegroep minder typen en
tokens van inhouds- en functiewoorden. Op zoek naar de oorzaak hiervan -
is het een effect van de afwifkende spraakmotoriek of is het een effect van de

afwijkende spraakwaarneming via het gehoor - laat de hoogte van het
gevonden kansniveau van de significantie van het groepsverschil zien dat er

hier overwegend effect is van het gehoorverlies en minder van de afwijkende
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spraakmotoriek bii schisis, met uitzondering echter van het aantal typen van
functiewoorden.

Kinderen met schisis, en met een voldoende aantal grammaticaal analy-
seerbare uitingen voor GRAMAT, verschillen niet of nauwelijks van kinderen
in de referentiegroep in MLU en MLUL. Wordt het criterium voor GRAMAT
verruimd van 100 grammaticaal analyseerbare uitingen (Bol & Kuiken, 1988)

naar 50 (Wiegers, 7996) dan bliiken slechts twee van de kinderen met schisis
met een GRAMAT-analyse (N=20) niet de GRAMAT-norm te halen. Deze

kinderen zijn vertraagd en scoren in taalfase I in plaats van II.

De twintig kinderen met schisis die voldoende lexicale vaardigheid hebben en
in aanmerking komen voor een grammaticale analyse zif n op de leeftiid van
Z;O iaar niet gereduceerd in hun zinslengte in vergeliiking met de referentie-
groep. Er is geen effect van schisis. Er bliiven echter daarnaast nog altijd tien
kinderen met schisis over die niet aan de GRAMAT-analyse deel nemen op
grond van onvoldoende lexicale vaardigheid. In deze groep zitten overwegend
kinderen met ernstiger gehoorverlies. AIs kinderen met schisis grammaticaal
vertraagd zijn, in onze studie te zien betreffende de MLUL, speelt de ernst van
het gehoorverlies een ro1.

Kinderen met schisis gebruiken niet meer minors en zelfherhalingen dan
kinderen in de referentiegroep. In deze studie vinden wii samenhang van
minors en zelfherhalingen met het aantal inhoudswoorden (typen en tokens)
en typen functiewoorden. Daarmee is het een oniuiste gedachte dat niet of
nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen met weinig minors kinderen
ziin met problemen om te communiceren; ze hebben problemen met de

taalverwerving, vooral met de lexicale expressie.
Verstaanbaarheid en grammaticale vaardigheid zijn gerelateerd aan de mate

van lexicale vaardigheid, die evenals de grammaticale vaardigheid, door de

kwaliteit van het gehoor wordt beinvloed.

Wanneer kinderen worden ingedeeld in subgroepen van al dan niet schisis,
niveaus van gehoorscherpte en al dan niet (tijdige) interventie bij gehoor-
verlies (als in Thbel 4.9 en 10) komen effecten van schisis en van de gehoor-
kwaliteit op de variabelen duidelijker naar voren dan bestudeerd in de totale
(zeer heterogeen verdeelde) groep kinderen met schisis. Interessant is dan het
feit dat bij een zo uitgesproken spraakmotorische variabele als de CP-score de

mate van gehoorverlies 66k een rol speelt. Het gehoor stuurt en controleert de

spraakmotoriek, 66k als deze afwiikend is, zoals bii schisis.

De subgroepen van schisis en gehoorverlies bij schisis zijn vaak klein. Kinde-
ren met schisis en een mild gehoorverlies niveau 1 en met vroege interventie
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van het gehoorr uitgevoerd in het eerste levensiaar (zie in de biilage Tabel 7

tot en met L4, Thbel 17 en Thbel 18, Thbel 23 en T[bel 24 de MVl-groep),
stemmen in scores van de mediaan opvallend vaak overeen met die van

kinderen in de referentiegroep. Deze specifieke groep met schisis scoort meer

homogeen dan de andere subgroepen bij schisis. De range van uitkomsten is

in deze groep minder breed. De mening lijkt te worden ondersteund dat er

voor taalaanleg een uitermate gevoelige periode is in het eerste levensiaat van

het kind. Kinderen met schisis en dit niveau van gehoorverlies kregen immers

hun interventie vroegtijdig, in hun eerste levensiaar, waarmee hun gehoor

normaliseerde. De kinderen met schisis met een late of geen interventie zowel

bif mild als bij ernstiger gehoorverlies laten een - soms zeer ernstige -
vertraging zien. Een vervolgstudie naar de vroege spraak- en taalverwerving
van kinderen met schisis vanaf de babytiid fijnmazig bestudeerd, is dan ook
van groot belang.

De kinderen in onze referentiegroep met hogere grammaticale waarden zijn
niet dezelfde kinderen als die met een hoge verbale score op de intelligentie-
test volgens Bayley (zie S 4.3.3). De discrepantie tussen de verbale score van

de Bayley-test en de taalfase die het kind grammaticaal bereikt, is af te lezen

in Tabel 19 in de biilage. Ook in de groep kinderen met schisis sluiten de

verbale scores van de Bayley-test allerminst naadloos aan bij de behaalde
taalfase (zie Thbel 21 in de bijlage). De verbale taken van de intelligentietest
geven op een leeftifd van 2;O iaar onvoldoende inzicht in de spraak- en

taalvaardigheid van een kind. Een beschrijvend onderzoek op basis van de

spontane taal in de communicatie met de moeder, zoals in het huidige
onderzoek, geeft een vollediger beeld van de spraak- en taalvaardigheid van
het kind dan verkregen via gestructureerde tests. Thal wordt gebruikt in de

communicatie, waarin taalkennis en taalverwerking voor functioneel gebruik
zichtbaar wordt.

In dit hoofdstuk zijn de algemene variabelen van spraak en taal beschreven.

In de volgende Hoofdstukken 6 en 7 komen andere variabelen van spraak en

taal aan bod, namelifk die van de fonologie.





Hoofdstuk 6

Fonologie: Verworven fonemen en
contrasten bii schisis

6.0. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is gevonden dat kinderen met schisis behalve articula-
tieproblemen (uitgedrukt in de CP-score) 66k lexicale problemen hebben. De

fonologie, het mentale en cognitief-linguistisch beregelde klanksysteem van

het kind, heeft in het spreekmodel van Levelt (1985) een relatie met het
lexicon en met de articulatie. Hebben kinderen met schisis dan niet als

vanzelfsprekend behalve articulatorische 66k fonologische problemen en zo
ja, welke ro1 speelt de afwijkende spraakmotoriek daarbij en welke de afwii-
kende spraakwaarneming bij schisis? Deze vragen worden in dit hoofdstuk
onderzocht.

6.1. De verwerving van fonemen en contrasten bii FAN

Als standaardtest voor het onderzoek van de fonologie wordt het instrument
FAN gebruikt (Beers, 1995) (zie $3.3.1). Op grond van een analyse van
spontane taal doet FAN een uitspraak over de complexiteit van het fonologisch
systeem van het kind en of het kind al dan niet een probleem in de klankontwik-
keling vertoont. FAN is toepasbaar bii kinderen van 1;3 tot 4;0 jaar of ouder,

als de ontwikkeling afwiikend is of vertraagd. De kinderen die Beers (1995)

onderzocht, zijn afkomstig uit West- en Midden-Nederland. Ze spreken dezelf-
de variant van het Nederlands als de kinderen in dit onderzoek. Hier wordt
slechts die informatie over FAN gegeven, die noodzakelif k is voor het volgen
van dit onderzoek. Voor overige informatie wordt verwezen naar Beers (1995).

Een kind heeft volgens FAN een foneem "verworven", als het in initi€le
woordpositie van tenminste drie verschillende woorden of variaties van een

woord - bijvoorbeeld bii de woordkeus poes: behalve poe ook de variatie poet

of poes uitspreekt - dit foneem voor 75o/o of. hoger correct realiseert ten
opzichte van het doelwoord (de woordkeuze of hierna: de selectie). Een

voorbeeld van transcriptie en eerste analyse geeft schema 6.1.
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Schema 6.1.

Voorbeeld van transcriptie en analyse van spraak volgens FAN (Beers, 1995). In vergeliiking
met het volwassen woord kan een kind in ziin woordproductie een klank correct realiseren,
vervangen of weglaten.

Bedoeld woord Realisatie van het kind in InitiEle consonant

het oor van de volwassene; notatie van productie
goed vervangen weglaten

Finale consonant

notatie van productie

goed vervanSen weglaten

I pus poes

Z mou mauw

3 pu-Ja poesje

4 ai-a aaien

Sou au

6 po=k-a pakken

7 mo=m-a mama

8 ia ia(Zx)
9 pus poes

totaal tot 100

verschillende realisaties

pu0
mqu
pu-pu
ai- 00

ou

po=0-00
mq=m-a
n a (2x)

0u0

p

m
p -[>p

p

m

i>n(2x)
p

'lbtaal telling per klank
per categorie en bepaling
van de verwerving van

fonemen en contrasten

s

Totaal telling per klank

per categorie en bepaling
van de verwerving van

fonemen en contrasten

Notatie - lettergreepstreepje = C - aanduiding mediale consonan| hier lkl en /m/
0 consonantdeletie 00 lettergreepdeletie

Wanneer kinderen bepaalde fonemen niet in hun woorden kiezen (selecteren)

en er ook geen sprake is van enige productie ervan, worden deze fonemen
genoteerd als nul qua selectie of realisatie. Op deze wijze kan een mogeliike
vermiiding van het kind worden gesignaleerd (Schwartz & Leonard, l98Z;
Schwartz e.a., 1987). In FAN bliiken de ltl (de palatale stemloze fricatief) en

l\l @e velaire nasaal) niet te kunnen worden beschreven qua tijdstip van
verwerving binnen een leeftijdsgroep, omdat deze fonemen te weinig voorko-
men in het Nederlands. Dit geldt ook voor lfl in de flnale positie.
Bii FAN staat de verwerving van contrastieve kenmerken van fonemen van het
kind centraal. Een foneem bestaat uit een bundel van contrasten die tezamen
€6n en maar 66n standaardklank vormen. Deze contrasten ziin georganiseerd

in een hiErarchie (zie Figuur 6.1). Deze hierarchie is gebaseerd op theoretische
inzichten van de relaties tussen contrasten (zie voor de theorie Beers, 1995).

De contrasten die het kind verworven heeft, bepalen hoe complex ziin
fonologische systeem is en welke mogeliikheden het heeft, offi contrasten te

bundelen tot een foneem. Een contrast typeert (specificeert) daarmee een

foneem. In de flguur bevindt zich onder de zogenaamde wortel enerzijds een

laryngaal deel dat het contrast stem van het foneem definieer! anderzijds is

er een supralaryngaal deel (zie S 1.5) met kenmerken van articulatie die boven
de stemspleet ziin gelegen. Hier bevinden zich alle aspecten van wTjze en
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Laryngaal

I

[stem]

[consonantisch] [sonorant] [fricatiefl
1 -,"'N 3

./l\
[nasaal] [lateraal] [rhotisch]

5

Iabiaal]Ir
I

I

Igerond]
4

[coronaal] Idorsaal]
2

[voor]

Figuur 6.1
Hierarchie van kenmerken (contrasten) van de consonanten, welke het kind zonder
aangeboren afwiikingen systematisch verwerft in ziin fonologische ontwikkeling,
weergegeven met aanduiding van de hieraan toegekende graden in de contrasthi€rarchie
(Beers,1995)

plaats van articulatie. Plaatskenmerken zijn bii Beers (1995) impliciet gekop-

peld aan het kenmerk [explosiefl, waarmee gecontrasteerd wordt. Het plaats-

kenmerk [labiaal] speciflceert in eerste instantie de fonemen lpl en lml,
waarbij sonorant lml contrasteert met explosief lpl; de later te verwerven
labialen lbl, lfl, lvl, lul, /w/ drukken als ze worden verworven complexere
contrasten dan [labiaal] uit, zoals [stem] bii lbl, [fricatief] bli lf I en /v/, en

[gerond] bli lvl en lwl.Het plaatskenmerk [coronaal] speciflceert bij Beers

(1995) in eerste instantie de fonemen ltl, lnl en lil; de coronale fonemen /d/,
lsl, lzl , I I , lSl komen later in de verwerving voor en worden in eerste instan-
tie gespeciflceerd met andere, meer complexe contrasten. De coronale
sonorant lil met zijn klinkereigenschappen wordt later opnieuw gespecifl-

ceerd met het klinkerkenmerk [voor] als deze met lwl, lvl contrasteert. Het

plaatskenmerk [dorsaal] specificeert in eerste instantie het foneem /k/. De

dorsale fonemen Nl en /y/ worden later verworven. De /rll komt bij Beers

(1995) weinig frequent voor. Het kenmerk [sonorant] betreft lml, lnl, lrll, lvl,
lwl, lil, lU en lrl.ln eerste instantie verwerft het kind [sonorant] via lml en

lnl, maar daarmee nog niet [nasaal]. In de fonologische verwerving komt dit
onderscheid pas later. Pas wanneer lll en lrl worden verworven, domineert

[sonorant], eerder verworven via lml en lnl de kenmerken flateraal],
[rhotisch] en [nasaal]. Kenmerken die afhankelifk zljnvan een hoofdkenmerk,
zoals bijvoorbeeld het kenmerk [nasaal], flateraal] en [rhotisch] van [sono-
rant], zijn complexer in de hiErarchie van kenmerken dan kenmerken die

direct onder een aspect van wiize en plaats van articulatie zitten, zoals

bijvoorbeeld flabiaal] en [explosiefl. Het fonologische materiaal van Beers

Supralaryngaal
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(1995) onderbouwt haar hypothese dat het kenmerk [fricatiefl wordt verworven
nadat [explosief] is verworven. Kinderen verwerven in eerste instantie
contrasten die niet complex zijn en bouwen in de fase van woordvorming
systematisch meer en meer hun bestand met complexere contrasten uit. Beers

(1995) kent aan deze systematische verwerving van de contrasten graden toe.
Hoe hoger de graad, des te complexer de fonologische structuur van de

contrasten in een foneem. Deze volgorde in de verwerving wordt in Figuur 6.1

aangegeven met de contrastgraden 1 tot en met 5.

Als meer dan 50o/o van de kinderen in een leeftijdsgroep in de initi€le woord-
positie voor 75o/o of meer de contrasten correct produceren en als ook in een

volgende leeftijdsgroep deze contrasten blijken te zijn verworven, is de

verwerving verwacht. Het merendeel van de door Beers (1995) onderzochte
kinderen volgt zo'n verwacht spoor. Er zifn echter kinderen die eerst een

complexer contrast verwerven, bijvoorbeeld fiateraal] via lll en daarna pas het
contrast [fricatiefl of [gerond]. Dit is een normale, maar ongewone verwer-
ving. Binnen de normale verwerving treft Beers (1995) bii acht kinderen een
verworven lnl en lrl aan, waarbij, door het nog niet verworven zlin van lU,
wel het [nasaal]-[rhotisch] contrast aanwezig is, maar niet het [nasaal]-[ate-
raal] contrast. Twee typen graad 5 worden dan door haar onderscheiden, die
even valide zijn in de beoordeling. Er is een contrastgraad 5 met lrl en een

contrastgraad 5a zonder lrl. Later, in de leeftijdsgroep van 2;6-2;8 jaar is
echter zowel lll als lrl verworven. Omdat Beers (1995) geen specifieke
volgorde in de verr,rrerving van lU en lrl ln haar materiaal vindt, kan de

aanwezigheid van lrl niet gelden als een indicatie van een meer geavanceerd

klanksysteem. In onze studie doet zich ook voor dat een graad 5a wordt
toegekend.

In alle andere gevallen is de verwerving bij Beers (1995) abnormaal. Tabel 6.2

en Tabel 6.3 tonen de volgorde van de verwerving van fonemen en contrasten
in respectievelijk initiEle en flnale woordpositie volgens Beers (1995), waarbij
gegeven eerder verworven contrasten (bilvoorbeeld [sonorant] en [coronaal])
alleen dat contrast wordt genoemd dat het foneem nader specificeert. Bii /l/
is dat alleen fiateraal], omdat [sonorant] en [coronaal] reeds door andere fone-
men zijn gespecifi ceerd.

Kinderen uit West- en Midden-Nederland, die door Beers (1995) zijn onder-zocht,

realiseren de lvl en I i nieL deze fonemen worden in FAN niet beschreven.

Kinderen verwerven eerst,- door haar materiaal onderbouwd - initieel fone-
men (en contrasten) die vervolgens spreiden naar de finale positie. Geen
graden van complexiteit worden finaal toegekend. Het contrast [dorsaal]
wordt verworven door het verwerven van de initi€le dorsale explosief /k-/,
contrasterend met flabiaal] lpl en [coronaal] ltl, en niet via de dorsale
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Thbel6.1.
Specificatie (contrasten) van Nederlandse medeklinkers volgens Beers (1995)

Foneem plaats wijze laryngaal

lpl
tbt
Itl
tdt
tkt
Itt
lvl
lsl
lzl
tLt
lvl
tJt

Bl*
lI,r.t

lml
lnl
l\t
lvl en lwl gerond

tit
ttt

lrl

labiaal

labiaal

coronaal

coronaal

dorsaal

labiaal fricatief
labiaal fricatief
coronaal fricatief
coronaal fricatief
dorsaal

dorsaal

voor
voor

labiaal

fricatief
fricatief
fricatief
fricatief
fricatief
nasaal

nasaal

sonorant

coronaal nasaal

dorsaal

voor sonorant

lateraal

rhotisch

Tabel6.2.
Verworven fonemen, contrasten en graden van complexiteit in bepaalde leeftiidsgroepen in
initiEle woordpositie (volgens Beers, 1995). * Het contrast [stem] kan bii Beers niet duidetijk
aan leeftiid worden gerelateerd.

Initi€Ie positie; leeftijdsgroep Verworven fonemen Contrastspecif,catie en

labiaal coronaal dorsaal graad

l";3 tot L;8 iaar p- t- flabiaal] L

m- n- i- [coronaal] [sonorant]
1;9 tot 1;11 iaar k- [dorsaal] 2

2;0 tot 2;2 iaar s- X- h- [fricatiefl 3

2;3 tot2;5 iaar b-*
f- wlv- [gerond][voor] 4

2;6 tot 2;8 iaar l- r- flateraal], [nasaal] [rhot] 5

2;9 totZ;ll iaar d-*

[fricatiefl l\1. }JLet contrast [fricatiefl wordt verworven, nadat alle plaatsken-

merken met het kenmerk [explosiefl zijn verworven. Ook hierbii geldt dat
eerst de initiEle positie wordt verworven. Het contrast [stem] verschiint als de

stemloze obstruenten zijn verworven. Het contrast [stem] bliikt niet duideliik
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Thbel6.3.
Verworven fonemen en contrasten in leeftiidsgroepen in finale woordpositie (Beers, 1995).

Bij Beers heeft de finale positie geen contrastgraden.

Finale positie; leeftiidsgroep Verworven fonemen

labiaal coronaal dorsaal

Aspecten van plaats en

wijze van articulatie

1;3 tot l;8 faar
1;9 tot 1;11 jaar

Z;0 tot Z;2 jaar

2;3 tot 2;5 jaar

-t
-S

-n

Iabiaal]
Idorsaal]

Icoronaal]

Ifricatiefl
Inasaal]

De verwerving van -f, -1, -r en -r; is onduidelijk.

aan leeftijd gerelateerd te kunnen worden; het wordt in de graden van
complexiteit niet genoemd. Dit is een interessant verschijnsel, waarbij men
zich kan afuragen of dit typerend is voor het kind uit West- en Midden
Nederland dat minder vaak [stem] gebruikt dan het kind in Zuid Nederland en
Vlaanderen. Eerstgenoemde kinderen gebruiken lvl en /y/ niet of nauwelijks.

Bij Beers (1995) is de verwerving van 80o/o van de door haar onderzochte
kinderen zonder aangeboren afwijkingen te categoriseren als verwacht. Er is
een systematisch georganiseerde volgorde in de verwerving van de contrasten
die de grootste gemene deler van volgorde representeert door alle leeftijds-
groepen heen. Bij 18o/o van de kinderen wordt een "ongewone'/ verwerving
vastgesteld met individuele variatie. De volgorde van verwerving van contras-
ten blijft echter binnen de grenzen van de hiErarchie van kenmerken. Bli 2o/o

van de kinderen vindt Beers (1995) een individuele variatie met een abnorma-
le volgorde in de verwerving van de contrasten, waarbij de kinderen niet de

hi€rarchie van contrasten in de opbouw van hun klanksysteem volgen. Beers

(1995) noemt niet de vertraagde verwerving die bij haar valt onder abnor-
maal. In onze studie kunnen kinderen echter wel vertraagd zijn (zie bijvoor-
beeld Thbel 6.7). Een vertraagde verwerving is die welke overeenstemt met het
fonologische beeld van een jongere leeftijdsgroep; een abnormale verwerving
stemt daar echter niet mee overeen.

6.2.De fonologische verwerving in onze referentiegroep

6.2.1. De verwerving van de fonologie: initieel

In Paragraaf 5.5 bleek dat onze referentiegroep goed overeenstemt met de

normen van de standaardtest GRAMAT (Bol & Kuiken, 19BB). In hoeverre
stemt onze referentiegroep ook overeen met de normen van FAN?

-p

-m

-k

{
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De verwachting is dat de verwerving van fonemen, contrasten en graden van

complexiteit van de contrasten in de leeftijdsgroepen 1;9 tot 1;11 en 2;0 tot
2;2 jaar van Beers (1995) (zie 6.2 en 3) overeenkomt met de verwerving van

fonemen en contrasten in onze referentiegroep. Het contrast [fricatiefl is op
deze leeftijd verworven en daarmee hebben de tweeiarige kinderen zonder
schisis graad 3 in de complexiteit van hun contrasten bereikt.
Twee kinderen zonder schisis (de R1-groep) hebben op de leeftiid van2;A iaar
geleidingsverlies van niveau L. De literatuur wijst erop dat door OME de

fonologische verwerving wordt gedupeerd (zie S 1.3.3; Torremans & Strauss,

1998). Beide normaal geboren kinderen (kind 31 en 33) worden uitgesloten
van de fonologische analyse, omdat zij wellicht afwijken van de "norm" en

dan niet als referentie kunnen dienen. Alleen de kinderen zonder gehoorver-
Iies in de referentiegroep (de R0 (N:7)-groep; zie tabel 4.9) doen mee aan de

analyse.

In Tabel 6.4 worden de resultaten in de afgeslankte referentiegroep (N=7),

gepresenteerd. De kinderen in de referentiegroep hebben aan fonemen
verworven lml, lpl, lnl, ljl, ltl, lkl, lhl. De aanwezige contrasten zijn [sono-
rantl, [abiaal], [coronaal], [dorsaal], [fricatief]. Daarmee is in de groep graad

3 verworven. Twee van de zeven kinderen zonder aangeboren afwifkingen
(kind 37 en 32) blijken een abnormale verwerving in de fonologie te hebben,

geanalyseerd volgens Beers (1995). De abnormale verwerving van kind 37 is
te typeren als vertraagd.De lm-|, ln-|, lp-l en /k-/ en daarmee de contrasten

[sonorant] [abiaal] [coronaal] en [dorsaal] zijn verworven. Deze contrasten
vormen tezamen contrastgraad 2, horend bii 1;9 tot 1;11 jaar. Graad 3 met

[fricatiefl ontbreekt. Deze graad diende bli 2;O jaar te ziin verworven. Bii kind
32 zljn verworven de lm-|, ln-|, lp-l, lh-l en ll-1, waarmee [sonorant] [labiaal]
[coronaal] en daarmee graad 1, horend bij 1;3 tot l;9 jaar, zijn behaald. Er is

echter ook een contrast van een hogere orde aanwezig door het verwerven van

[fricatiefl, terwiil het contrast van een lagere orde [dorsaal] nog ontbreekt.
Onder de contrastknoop [sonorant] ziin bii dit kind de dieptecontrasten

[ateraal] en [nasaal] van graad 5a aanwezig, terwijl graad 4, uitgedrukt door
het contrast [gerond] en [voor] nog ontbreekt. De verwerving van dit kind is

abnormaal.

6.2.2. De verwerving betreffende de finale positie

Beers (1995) vindt in haar materiaal dat finale fonemen pas verworven
worden, als deze eerst verworven zijn in de initi€le positie. Bernhardt en Stoel-

Gammon (1994) vinden daarentegen dat sommige fonemen eerder in finale
positie dan in initiEle positie correct verschijnen en noemen /ki en de
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Thbel6.4.
Verworven fonemen en contrasten in initiEle en aanvullend finale woordpositie in de

referentiegroep. Kinderen genummerd van laagst naar hoogst in aantal initi€le fonemen.

Initieel
kind fonemen contrasten afwezig graad

Aanr.rrllend finaal
aanvullend N fonemen graad

37

38

mnpk sonlab
cor dor

mnph sonlab
I cor, fric

lat nas

p t, k son lab

hX s cor dor
fric

mnp sonlab
t k hX cor dor
v fric voor

gerond

nptik sonlab
h[ f u cor dor fric

voor gerond

nptik sonlabcor
hlfu dorfric

voor, gerond

mnpt sonlabcor

ikfub dorfricvoor
I gerond stem

lat nas

fricatief

do4 voor
gerond

-t, -x

{-s

fric

-m -l lat

-s -f lat
-l

{

11

10

34

{

N:7 son lab cor

dor fric

fricatieven. Bij Fikkert (1994) verschiint een fricatief in de finale positie eerder

dan in de initi€le, bii haar in de substituties. In onze studie wordt deze lijn
gevolgd; een foneem kan ook in de finale positie worden verworven. Dit is
een methodologisch verschil met Beers (1995). Bij kind 37 wordt in de finale
positie lXl verworven, waardoor graad 3 in de verwerving van de contrasten
w6l aanwezig is. Kind 32 toont eveneens een dergelifk beeld. In finale positie
wordt l-pl, lXl en l-sl verworven. Ook deze verwerving normaliseert. Alle
kinderen in onze referentie$oep zonder gehoorverlies beantwoorden nu wel
aan de norm dat zij op de leeftiid van 2;0 jaar [sonorant] fiabiaal] [coronaal]
[dorsaal] en [fricatief] hebben verworven en daarmee contrastgraad 3 bezitten.
Onze referentiegroep stemt met Beers (1995) overeen. Finaal zlin ftl en lsl
verworven, waarmee in deze groep gemiddeld 9 verschillende fonemen
verworven zijn.
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6.3. De verwerving van fonemen en contrasten bii schisis

Hoe staat het nu met de fonologische ontwikkeling van kinderen m€t schisis?

In Hoofdstuk 5 is melding gemaakt van het feit dat elf van de 30 kinderen met
schisis niet of nauwelijks (betekenisvol) spreken. Deze kinderen nemen geen

deel aan de GRAMAI-analyse en ook niet aan die volgens FAN. Zii bezitten
voor een fonologische analyse te weinig woorden. Deze groep bliikt daarmee

niet alleen een ernstige lexicale en grammaticale vertraging te hebben, maar
ook een ernstige fonologische. Van de totale groep kinderen met schisis wifkt
37o/o enkel en alleen af, omdat zij fonologisch niet analyseerbaar is. Hebben
nu de overige 19 kinderen met schisis die w€l aan FAN meedoen, hetzelfde
niveau van fonologische vaardigheid als die van de leeftijdgenootjes in de

referentiegroep? De verwachting is dat kinderen met schisis op grond van de

afwiikende spraakwaarneming een sterk gereduceerd bestand aan verworven
fonemen tonen, waarmee minder contrasten worden gerealiseerd. Er wordt
tevens verwacht dat de kinderen wel contrasten verwerven, maar minder en

in een andere volgorde op grond van de afwijkende spraakmotoriek (zie

S 2.4). Ook wordt verwacht dat bii hen klanken in finale positie eerder worden
verworven dan initieel. Estrem & Broen (1989) vinden bij schisis immers
vaker de weglating van initi€le obstruenten.

De kinderen met schisis hebben, onderzocht als groep volgens het criterium
van FAN, alleen lm-|, ln-l en /k-/ verworven (zie Tabel 6.5). Gemiddeld zijn er

3 fonemen aanwezig, waarmee graad 2 in de complexiteit van de contrasten
wordt bereikt. Dit staat in schril contrast met Tabel 6.4, waar de kinderen in
de referentiegroep graad 3 en hoger behalen en gemiddeld 7 fonemen initieel
en 9 fonemen initieel 6n finaal bezitten.

Thbel6.5.
Overzicht van de verworven fonemen, contrasten en de contrastgraad bii >5oo/o van de 19

tweejarige kinderen met schisis die aan een FAN-analyse meedoen

Schisis N=19 Initieel
lab cor dor

Finaal Contrasten en graad

mn [son] [lab] [cor]

In de groep kinderen met schisis contrasteert een [explosief] element ik-/ met
een [consonantische sonorant) lm-l en ln-l.Er zljn de voor graad 2 gewenste

plaatskenmerken [labiaal] [coronaal] en [dorsaal] die onderling contrasteren.
In tegenstelling tot de groep kinderen bij Beers (1995) met graad 2 zijn de

fonemen lp-|, lt-l en li-l niet verworven (zie Tabel 6.3); ook ontbreekt graad

ldorl
2
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3 met [fricatiefl. Daarmee is de verwerving inzake de contrasten als vertraagd
te typeren. De kwaliteit van de fonologie, beoordeeld naar het aantal en de

soort verworven typen fonemen, is echter afwijkend.
In dit hoofdstuk worden kinderen met schisis individueel bestudeerd, omdat
een groepsanalyse onvoldoende de specifieke liin in de verwerving bij schisis

toont. Kinderen met schisis zijn heterogeen verdeeld in hun taalvaardigheid
(zie Hoofdstuk 5) en zullen ook vari€ren in de kwaliteit van hun fonologie.

Op basis van de fonologische analyse van de individuele kinderen (zie Thbel

6.6, waarin de kinderen zifn geordend van meest naar minst verworven
fonemen in initi€le positie en zie in de bijlage de Thbellen 30 en 31) zif n er

ten aanzien van de fonologische verwerving van kinderen met schisis de

volgende observaties en conclusies te trekken.

Het natuurliike kenmerk [explosief]
Bij Beers (1995) start de fonologische analyse bii 1;3 iaar, waarbii kinderen in
hun eerste woorden het kenmerk [consonantisch] reeds hebben verworven. In
de theorie van de kinderfonologie en ook bii Beers (1995) is het kenmerk [ex-
plosief] een basiskenmerk van [consonantisch] en een zogenaamde default,
een ongespeciflceerd element dat aan de basis ligt van het klanksysteem,
waarmee een gespecificeerd element contrasteert. Bij schisis is het contrast

fsonorant] frequenter aanwezig dan [explosief]; laatstgenoemd kenmerk is in
de groep met schisis verworven door lk-l of l-kl, aanwezig bii 10 van de 19

kinderen met schisis, wat conform het > 50o/o groepscriterium van FAN

beschouwd moet worden als verworven in de groep. Sonorant is echter bij
Beers (1995) geen kenmerk waarmee gecontrasteerd wordt.

Sonorant als natuurliik kenmerk en onderverdeling ervan
Binnen [sonorant] contrasteert echter [consonantisch] versus [niet-conso-
nantisch] op grond van het feit dat er binnen sonorant halfklinkers aanwezig

zijn die niet-consonantisch zijn. Dit onderscheid is bij schisis van groot belang
om de fonologische verwerving te typeren en, waar mogelijk, te normaliseren.
Door [consonantisch] (en niet [explosiefl) te introduceren als basiskenmerk
van wiize van articulatie, worden - net als in de normale verwerving - ook bij
schisis, allereerst de plaatskenmerken flabiaal], [coronaal] en [dorsaal]
verworven. De fonologie van een kind met schisis wordt dankzij dit onder-
scheid niet a priori als abnormaal getypeerd, maar is qua verwerving van
contrasten op een verwachte lijn van verwerving te plaatsen. In Tabel 6.6 en

vervolg is te zien dat door dit onderscheid binnen [sonorant] diverse kinderen
met schisis contrastgraad 1 verwerven en getypeerd kunnen worden als

vertraagd, afgezien van het volledig ontbreken van [explosiefl.
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De vervrrerving van de plaatscontrasten
Er ziin kinderen met schisis die binnen de categorie [sonorant] lu-l of ll-l
hebben verworven welke in dit geval niet de contrasten zijn van een hogere

orde [gerond] (graad 4) respectievelijk fiateraal] (graad 5a) onder een contrast-
knoop van [sonorant], zoals Beers (1995) deze specificeert (zie Tabel 6.1).

Het kind met schisis verwerft in eerste instantie een plaatskenmerk flabiaal]
respectievelijk [coronaal]. Kind 27 verwerft alleen lm-|, lv-l en ll-l.Een niet-

consonantische [sonorant) lv-l contrasteert hier met een consonantische

[sonorant) lm-|. Het plaatskenmerk flabiaal] in lm-l en lv-l contrasteert met

[coronaal], uitgedrukt door ll-1. Bii Beers (1995) is de /l-l een segment dat
voor plaats ongespeciflceerd is (zie Thbel 6.1), omdat eerder /t-l contrasterend
met ln-l het plaatskenmerk [coronaal] specificeerde. Dit gaat bij veel kinderen
met schisis niet op; er is bii kind 27 geen /t/ verworven en ll-l is in eerste

instantie het contrast [coronaal] dat contrasteert met de labiale lm-|.

De status van /h/: Fricatief of halfklinker?
Bij Beers (1995) is lhl een laryngaal met een zogenaamde nul-plaats die in
Tabel 6.1 de specificatie [fricatief] kriigt. Het is de eerste [fricatief] die het

kind verwerft. Bil Rietveld & Van Heuven (1997) is /h/ een halfklinker,
evenals de lul, lwl en lil dat zijn. Op basis van andere inzichten over de status

van een klank of contrast kunnen kinderen met een pathologisch spraakbeeld,

zoals bij schisis, anders worden ingedeeld en meer van de norm afwijken.
Wanneer Rietveld & Van Heuven (1997) worden gevolgd en lhl als halfklink-
er wordt getypeerd, dan moeten veel kinderen met schisis, geanalyseerd

volgens HN, getypeerd worden als abnormaal in hun verwerving. De lhl met
het contrast [fricatief] bezorgt in onze studie 7 kinderen met schisis een

verwachte verwerving in de contrasten met graad 3. Onze analyse baseert zich
echter op FAN (Beers, 1995).

De volgorde van contrasten in de verwerving
In de normale verwerving volgens Beers (1995) wordt [fricatief] verworven,
als [explosief] en [dorsaal] zifn verworven. Bij schisis is [sonorant] vaker

verworven. Het kenmerk [fricatiefl kan bij schisis, getuige de verwerving van
kinderen in onze studie, eerder zijn verworven dan [explosiefl. Ook treden

[fricatiefl en [explosiefl gelijktijdig contrastief op. Als kinderen in de onder-
zoeksgroep van FAN (Beers, 1995) [fricatief] verwerven loopt het'plaats'spoor
van [dorsaal] naar [coronaal] naar [abiaal]. Ook de kinderen met schisis

volgen dit spoor, als zii [fricatiefl verwerven, maar doen hetzelfde bij [explo-
siefl. De verwerving ervan loopt van [dorsaal] naar [coronaal] en flabiaal]. Een

voorbeeld van deze verwerving geeft Tabel 6.6. Enerziids kan op basis van

verworven en bijna verworven fonemen bii een individueel kind een dergelif k

beeld worden waargenomen (zie in de bijlage Tabel 30 en 31). Anderzijds kan
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deze lijn worden gezien, als zowel de kinderen met vertraging en abnormali-
teit (zie Tabel 6.6) als die met een verwachte verwerving (zie Thbel 6.6

vervolg) worden bestudeerd. In Paragraaf 6.4 wordt hier nader op ingegaan.

De verwerving van [dorsaal]
Het valt op dat bii schisis het contrast [dorsaal] te vaak nog niet voorkomt,
wat de liin van de normale verwerving volgens FAN verstoort. De reden dat

[dorsaal] niet verschiint kan zijn dat het contrast visueel niet is af te lezen en
dat het kind alleen op basis van ziln gehoor en tactiel-kinesthetische ervarin-
gen de karakteristieken ervan moet leren kennen. Bij Rietveld & Van Heuven
(L997) wordt niet gevonden dat [dorsaal] auditief moeiliiker waarneembaar
zol zljn dan flabiaal] of [coronaal]. Estrem & Broen (1989) en Jansonius-
Schultheiss (1994) vinden in hun studies dat [dorsaal] voor kinderen met
schisis beslist niet een makkelijke plaats van articulatie is. Kinderen met
schisis gebruiken deze articulatieplaats allerminst frequent in het brabbelen
en in de fonologie van hun eerste woorden flansonius-Schultheiss, 1994).

De verwerving van [fricatie{l
Bij Beers (1995) kan [fricatiefl zich pas ontwikkelen als eerst [explosiefl en

[dorsaal] via lkl in initi€le woordpositie zijn verworven. Deze eis gaat niet op
bij schisis. Het contrast [fricatiefl, komt biivoorbeeld voor bij kind 1 en kind
11 die zowel [explosiefl als [dorsaal] missen en daarmee zich volstrekt tegen

de theorie van de normale verwachte verwerving volgens FAN ontwikkelen.
Deze kinderen verwerven [fricatief] via de bii Beers (1995) voor plaats

ongespecificeerde /h/.

De verwerving van [stem]
In de normale verwerving (Beers, 1995) verwerven de kinderen dankzij

[explosief] eerst [-stem] (stemloos) en pas later, als afgeleid contrast, [stem]
(stemhebbend). In Paragraaf 1.4 is uitgelegd dat [stem] voor kinderen met
schisis op spraakmotorische gronden makkelifker is te realiseren dan stem-

loos. Kinderen met schisis bliiken inderdaad eerst stemhebbende obstruenten
te verwerven, voordat zij stemloze kunnen realiseren. Er zijn echter ook
kinderen die eerst [-stem] verwerven, zoals de kinderen met een verwachte
verwerving in de fonologie, kind 4, 17, 26, 79 en 13 (zie Thbel 6.6 vervolg-
blad). Ook als gekeken wordt naar fonemen die bijna zijn verworven (zie in de

bijlage Tabel 30 en 31) bliikt [stem] voorkeur eveneens. Bii kind 26,9 en 14

is lbl wel en lpl niet aanwezig, als gekeken wordt de "verwerving" van
fonemen bij een lager criterium van correctheid (namelif k bij >50o/o correct en
niet>7So/o). Bii kind 11 verschijnen lbl en /p/ geliiktiidig. Bij kind 13, 1, 23 en
5 verschiint ldl voordat ltl wordt verworven, terwijl bij kind 18 ldl en ltl
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tezamen optreden. Het spoor van de verwerving van fonemen loopt bij schisis

qua plaatsaspecten normaal, maar beslist niet qua wiizen van articulatie.

De verwerving van contrasten in initiEle en finale positie
In de referentiegroep kregen twee kinderen het etiket van een verwachte,

normale, verwerving, omdat fonemen en contrasten in de finale positie waren
verworven, die initieel niet waren verwotven. Ook bij schisis is dit het geval.

Kind 9 met flnaal l-ml en l-kl bezit graad 2 door l-ml te beschouwen als een

labiale consonantische sonorant, waarmee de explosieve dorsaal /-k/ contras-
teert. Uitgaande van de theorie van de verwerving van de fonologie volgens
Beers (1995) kan er geen sprake zijn van verwerving van contrasten op basis

van twee fonemen in verschillende woordposities. Wanneer nu een kind met
schisis /k-/ heeft verworven, kan volgens Beers (1995) niet /{/ worden
verworven dankzii lk-|. Naar onze mening heeft dit kind echter een mentale
representatie van [dorsaal] en [explosiefl en verwerft het op grond daarvan
het contrast [dorsaal] en [fricatief]. Dit gebeurt nu echter niet in €€n specifre-

ke woordpositie, maar in twee verschillende. Onze argumenten om niet te

strikt te zijn qua woordpositie zif n de volgende:

- kinderen zonder aangeboren afwijkingen laten door middel van een

normaal fonologisch proces als klankverwisselingen in het woord (meta-

thesis) horen dat ze een later komend element initieel realiseren en een

eerder voorkomend element finaal produceren. Ze laten klanken qua

woordpositie scharen;

- kinderen zonder aangeboren afwifkingen laten in de assimilaties (biivoor-
beeld plp voor ktp) horen dat een finaal element ook initieel verschijnt. Er

worden in de productie qua woordpositie sprongen gemaakt;

- kinderen met schisis laten hierna (in S 6.4 en zie de bijlage Thbel 30 en 31)

zien dat een verworven foneem in finale positie op het punt van verwer-
ving staat te komen in initi€le positie. Er zijn niet altijd voorspelbare
fonologische ontwikkelingssprongen van eerst een verwerving initieel en

daarna finaal.

Op grond van deze argumentatie wordt de fonologie van kind 4 verwacht.
Anders is zij te beschouwen als vertraagd, met een behaalde contrastgraad 2.

In onze studie is echter getracht de afwijkingen bij schisis volgens FAN in
beeld te brengen, maar ook om waar mogelifk wegen te zoeken om de

fonologie van het kind met schisis te normaliseren. Ook in dit geval is een

zogenaamde "speci€le toekenning" gegeven.

Fonemen in de finale positie
Terwijl er klanken zijn die eerder finaal dan initieel in het woord verschijnen
(bii schisis behalve ftlbiivoorbeeld ook lpl, ltl en lml) blijken kinderen met
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schisis toch te vaak de finale positie nog niet in te vullen. Zeven van de 19

kinderen in de groep met schisis hebben in finale positie nog helemaal geen

foneem verworven, ook als er initieel sprake is van een verwachte verwerving.
Dit beeld komt bii FAN niet voor en evenmin in de jongste leeftijdsgroepen.
Daar is wel sprake van verworven finale fonemen. Als de relatie fonologie en
gehoor wordt behandeld (zie S 6.5) komt deze bevinding opnieuw aan de

orde.

Wordt bii schisis de fonologre door de afwiikende spraakmotoriek
gefixeerd?
In Hoofdstuk 5 is de articulatie van kinderen met schisis beoordeeld op basis

van hun CP-score, een score verkregen op basis van een luistertest. In dit
hoofdstuk is er sprake van een beoordeling van de articulatie door aanwezige
kenmerken van plaats en wijze van articulatie in verworven fonemen te bestu-
deren. Als kinderen voor meer dan 75o/o (het frequentiecriterium van verwor-
ven bii Beers (1995) een klank in een specifleke woordpositie correct articule-
ren, is de spraakmotoriek (de articulatie) in staat om voldoende stabiel die
spreekbewegingen van contrasten te maken, die mentaal via de spraakwaar-

neming zlin gerepresenteerd. McNeillage & Davis (1990) en McNeillage
(1994) zijn van mening dat de spraakverwerving (de fonologische) langs de

meest makkeliike sporen van articulatie (de spraakmotoriek) loopt en dat de
spraakproductie bepaalt wat het kind lexicaal en fonologisch produceert. Het

kind ontwikkelt zijn spraak dan ook zonder enige moeite, Iuidt hun oordeel,
omdat de articulatie bepaalt wat wordt geuit. Geldt dit beeld misschien juist
voor schisis, waar de spraakmotoriek de lijn van de verwerving lijkt te

dicteren (zie de kinderen met de niet-verwachte verwerving in onze studie) of
zou een kind misschien toch dat laten horen wat eerder via de spraakwaarne-

ming mentaal is opgebouwd en wat in de spraakproductie dankzij deze

innerlijke representatie wordt gecontroleerd? Het eerste lijkt ogenschiinlijk
het geval. De kinderen met schisis verwerven immers in eerste instantie niet
de articulatorisch moeilijk te produceren labiale en coronale, stemloze
explosieven. Zlj uiten overwegend sonoranten. De gedachte van McNeillage
& Davis (1990) en McNeillage (L994) wordt bii 2;O jaar ogenschifnliik
ondersteund. De gegevens van onze studie wijzen echter ook in een andere

richting; er moeten toch kanttekeningen worden geplaatst bij een dergelijke
visie. In dit geval verwiizen wij naar de bevindingen in Paragraaf 5.2., waar de

spraakwaarneming via het gehoor de CP-score significant beinvloedt. Het
normaal geboren kind zal dankzlj ziin goede orale (tactiel, kinesthetisch,
proprioceptief), visuele en auditieve spraakwaarneming al heel f ong zonder de
minste moeite die verbale representaties mentaal opbouwen, die tot ziin
moedertaal behoren. Het beeld dat de buitenwereld hem daarvan aandraagt,
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kan steeds weer worden vergeleken met zijn innerliik opgebouwde kennis.
Door selectief zijn visuele en auditieve aandacht te richten op klanken met
specifieke contrasten die het nog onvoldoende kent of beheerst, zal het zijn
spraakmotoriek in overeenstemming brengen met het waargenomen en
innerlijk opgebouwde en georganiseerde (fonologische) spraakbeeld ervan. Bij
minder gehoorverlies en verbeterde spraakwaarneming door vroege midden-
oordrainage uit het kind immers niet alleen meer typen, maar ook meer
tokens van inhoudswoorden (zie S 5.4). Waar McNeillage & Davis (1990) en

McNeillage (799a) accent leggen op de spraakproductie als basis voor wat het
kind met de minste moeite uit, wijzen wij op het belang van de kwaliteit van
de spraakwaarneming en sensomotorische integratie van spraak in het
kinderlijke brein. Dankzij de door de spraakwaarneming degelijk opgebouwde
mentale representaties van de spraak wordt de spraakmotoriek met de minste
moeite bestuurd.

De typering van de verwerving
Geanalyseerd volgens FAN (Beers (1995) is de groep kinderen met schisis

heterogeen verdeeld inzake hun fonologische verwerving. Sommige kinderen
met schisis hebben een verwachte verwerving (N:10, 52.60/o van de 19

kinderen met een FAN-analyse), sommige hebben een vertraagde (N:6, 31.60/o

van de 19 kinderen met FAN) en sommige tonen een abnormale (N:3, 15.8olo

van de kinderen met FAN). Bij deze opsomming mogen de elf kinderen niet
worden vergeten die uitgesloten ziin van een FAN-analyse op basis van
onvoldoende lexicale vaardigheid. Dan zijn de percentages respectievelifk
3370 met een verwachte verwerving, 20o/o met een vertraagde verwerving, L0o/o

met een abnormale verwerving en 37o/o met een ernstig taalprobleem en een

fonologische verwerving, die niet is te beoordelen. Tweederde van de totale
groep (670/o) heeft daarmee een afwijkende fonologie. Eenderde van de

kinderen met schisis echter niet.

De rol van het aantal verworven fonemen in de verwerving
In de analyse volgens FAN (Beers, 1995) wordt veel nadruk gelegd op de

verwerving van de contrasten die de ontwikkeling van andere contrasten en

typen fonemen vergemakkelijkt. Tien kinderen met schisis hebben qua

opbouw van de contrasten een verwacht beeld, al dan niet via een speci€le

toekenning verkregen. Zijn zii ook verwacht inzake het aantal verworven
typen fonemen? Eenzelfde variatie is er in de groep met schisis, als niet de

graden van contrasten, maar het aantal verworven fonemen wordt bestudeerd
(vergeliik Tabel 6.6 en 6.6 vervolg):
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- bii schisis en contrastgraad 3 (N:7) worden er gemiddeld 6 fonemen
verworven (sd Z, range 4-LO); in de referentiegroep (N=4) ziin dat gemid-
deld 8 fonemen (sd 2, range 6-ll). Er is bij schisis sprake van een reductie;

- bii schisis en contrastgraad 4 (I.I:2) worden er gemiddeld I fonemen
verworven; in de referentiegroep zijn dat er 9. Er is bii schisis enige reductie;

- het kind met schisis en contrastgraad 5a heeft evenveel typen fonemen
verworven als het kind in de referentiegroep met contrastgraad 5a, name-
liik 11 fonemen. Hier is geen reductie aanwezig;

Bij bestudering van het materiaal van Beers (leeftijdsgroep 1;9 tot 7;77 en 2;O

tot Z;2 f aar) bezitten haar kinderen met contrastgraad 3 gemiddeld 9 typen
fonemen (sd 2, range 6-72).

6.4. Het verloop van de fonologie bii schisis

Als de spraakwaarneming bij een kind is aangedaan, kan er sprake zijn van een

vertraagde fonologische verwerving, omdat het kind door langdurig gehoor-
verlies het taalaanbod van de volwassene onvoldoende heeft kunnen waarne-

men. Als de spraakmotoriek afwijkend iS, is de fonologische productie
abnormaal. In het geval van vertraging zal de productie na verloop van tiid
bijtrekken en normaliseren. Is dit het geval in onze groep kinderen en hoe zou
dit in een eenmalige video-opname te onderzoeken zlin?

Beers (1995) beschriift fonemen die correct zlin bii een criterium van
>5o-75o/o. Deze fonemen zijn bijna verworven. Door deze methode van
analyse te gebruiken, is er in onze referentiegroep bij >50o/o correctheid
inderdaad een beeld van de verwachte verwerving, zoals FAN die beschrijft
voor de er op volgende leeftif dsgroep van kinderen (zie bif lage Tabel 29). Op
basis hiervan wordt ook in de groep met schisis gekeken naar de verwerving
bij een lager criterium van correctheid. Ook nu is er groei naar een verwachte
verwerving (zie Thbel 6.7 en vervolg, gebaseerd op Tabel 30 en 31 in de

bijlage). Practisch alle eerder fonologisch afwijkende kinderen met schisis ziin
bijgetrokken, zo niet qua contrastgraad dan wel qua uitbreiding van correct
aantal geproduceerde fonemen. De kinderen met een verwachte verwerving
breiden hun foneembestand uit en halen hogere contrastgraden (zieTabel6.7
vervolg). Het beeld bif een analyse van )50o/o-75o/o correct rechtvaardigt de
mening dat kinderen met schisis behalve spraakmotorische problemen ook
een fonologische vertraging tonen.

Ondanks een overwegend normale verwerving bij >500/o-75o/o correct bliift het
klanksysteem van het kind met schisis echter zeer individueel van opbouw en



FoNoLoGIr,: VBRwoRVEN FoNEMEN EN coNTRASTEN BIJ ScHISIS 143

bliift het nodig een kind een speci€le toekenning te geven om zijn fonologi-
sche verwerving te normaliseren. Geen kind ontwikkelt het klanksysteem op
dezelfde wijze en met dezelfde fonemen zoals binnen een stramien van de

verwachte verwerving van de fonologie volgens Beers (1995). Dankzii de

analyse op basis van een lager criterium van (>50o/o-75o/o) correctheid is er

inzicht in de mate van vertraging, de toekomstige lijn van de verwerving en

de eventuele hardnekkigheid van de spraakpathologie.

6.5. Gehoorverlies en fonologie bii schisis

Van de 30 kinderen met schisis zijn er elf kinderen die niet in aanmerking
komen voor een analyse volgens FAN vanwege onvoldoende lexicale vaardig-
heid. In Hoofdstuk 5 is aangetoond dat gehoorverlies de lexicale vaardigheid
vermindert. Ook bleken overwegend kinderen met ernstig gehoorverlies van
niveau 2 niet in aanmerking te komen voor een grammaticale analyse volgens
GRAMAT (BoI & Kuiken, 1988). De literatuur ($ 1.3.3) wijst op fonologische
problemen bif langdurige OME. Is de mate van gehoorverlies bij kinderen met
schisis een factor die de verwachte en niet-verwachte verwerving in de

fonologie verklaart?

De verdeling van kinderen met schisis over de groepen van gehoor (zie Tabel

4.9 en 4.10) en uitval om aan FAN mee te doen, is als volgt:

- viif van de 9 kinderen (560lo) met ernstiger gehoorverlies van niveau 2
(40-55 dB) komen niet voor FAN in aanmerking; de overige vier wel;

- zes yan de 19 kindercn (32o/o) met mild geleidingsverlies van niveau 1

(ZO4O dB) komen niet voor FAN in aanmerking; de overige 13 kinderen
wel.

Alle goed horende kinderen (N:2) en alle kinderen met vroege drainage bij
mild geleidingsverlies van niveau 1 (N:6) doen mee aan FAN.

De kwaliteit van het gehoor speelt een ro1 bij kinderen met schisis en een

verwachte verwerving. Dit is te zien in Tabel 6.8 betreffende kinderen die aan

FAN deelnemen en een verwachte verwerving bezitten. Er is effect van het
gehoor op de hoogte van de contrastgraad en het aantal verworven fonemen.
Opnieuw haalt de groep met vroege drainage van het middenoor en een

gehoorverlies van niveau 1 (2O tot 40 dB) (N=5) de hoogste waarden. De

kinderen in deze groep hebben gemiddeld contrastgraad 4 behaald (sd 1) en

bezitten een uitgebreid bestand aan typen fonemen (gemiddeld 7 met een

standaarddeviatie van 3). In deze groep is [explosief] aanwezig (zie Thbel 6.6
vervolg).
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Tabel6.8.
Kinderen met schisis met een verwachte verwerving (N=10) in groepen van gehoor en

interventie van gehoor; waarbij hun fonologie (de behaalde contrastgraad en het aantal
verworven typen fonemen) is beoordeeld op basis van het criterium (>75o/o correctheid van
fonemen (typen) initieel en finaal. Inclusief kinderen met een verwachte verwerving door een

speci€Ie toekenning.

CO N=O M1 N=5

Geen enkel zie kind 6, 13,

kind 19, 26 en 9

C1 N=4 M2 N=l
zie kind 10, zie kind 2
17,7 en4

C2 N=O

Geen enkel

kind

Graad

N fonemen

m4 sd1
m7 sd 3

m3 sd0
m6 sd3

3

4

Thbel 6.9.

Kinderen met schisis met een niet-venarachte verwerving (N=9) in groepen van gehoor en

interventie van gehoor; waarbii hun fonologie (de behaalde contrastgraad en het aantal
verworven typen fonemen) is beoordeeld op basis van het criterium (> 75o/o correctheid en

van fonemen (typen) initieel en finaal

CO N:2
zie kind 1, 11

M1 N:l
ziekind 27

C1 N:3
zie kind 14,

18 en 23

M2 N:1 C2 N:2
zie kind 5 zie kind

15, 16

Graad m1 sd0
N fonemen m 3 sd 1

m0 sd0
m3 sd1

0
,

m0 sd1
m2 sd3

Vreemd is echteq, dat beide goed horende kinderen met schisis g6€n verwach-
te verwerving bezitten. Zif hadden met hun goede gehoor dan toch ook een
gunstige fonologie moeten tonen.
De kwaliteit van het gehoor speelt echter 66k een rol bii de fonologie van

kinderen met een niet-verwachte verwerving. De beide goed horende kinde-
ren en het ene kind met een vroege drainage bii mild gehoorverlies van
niveau 1 blijken hoger uit te komen in contrastgraad en aantal verworven
typen fonemen dan elders het geval is (zie Tabel 6.9).

Wanneer met een Mann-Whitney U-test effect wordt gemeten tussen de groep
met drainage (M1 en MZ) en die zonder drainage (C1 en C2) wordt eveneens

bevestigd dat de kwaliteit van het gehoor een grote rol speelt bij de verwer-
ving van de fonologie. Vaker is in de groep met drainage, ongeacht ernst van
het gehoorverlies, het contrast [labiaal] goed (p<.05); minder vaak wordt

[coronaal] (p<.05) gesubstitueerd en bii [explosiefl treden minder substituties
op (p<.05). Ook wanneer er in de subgroepen van schisis en gehoor wordt



ForrroLoctn: VsnwoRVEN FoNEMEN EN coNTRASTEN BIJ ScHISIS 147

gekeken naar de invloed van het gehoor op het aantal verworven fonemen,
deze invloed niet te ontkennen (zie Figuur 6.2).

aantal verworven fonemen

,,' /.-.
.1.---'V ..t' ,/ .o'

J! l

+R0
'!- R1

-+- c0
-ts Ml
-.- cl
..*. M2
+c2

R0 de goed horende referentiegroep (N=7); C0: de goed horende kinderen met schisis (N=2); M1: de schisisgroep
met mild verlies en met drainage (N=5); Cl: de schisisgroep met mild verlies zonder drainage (N=7); M2: de
schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=2); C2: de schisisgroep met ernstiger verlies zonder drainage
(N=2).

Figuur 6.2.
Aantal verworven fonemen (y-as) bii individuele kinderen respectieveliik binnen subgroepen
van schisis en gehoor (x-as)

De goede spraakwaarneming blj 2;O jaar van de twee goed horende kinderen
met schisis in de C0-groep heeft echter allerminst geleid tot een verwachte
verwerving. Dit werd eerder al opgemerkt. Deze beide kinderen hebben een
niet-verwachte, abnormale, verwerving, waarbii [explosief] en [dorsaal]
ontbreken. Hebben deze kinderen soms door hun goede gehoor een andere

luisterstrategie aangewend en hun spraak minder adequaat aangepast aan het
gehoorde spraakmodel of konden zii ondanks goed horen dit laatste toch niet
vanwege hun afwijkende spraakmotoriek? Ook is er de vraag of beide kinde-
ren vroeg in hun babytiid wel voldoende mogelijkheden hebben gehad om de

fonologie voldoende te verwerven, bijvoorbeeld als er eertijds, in een tijd van
aanleg van de fonologie, wel gehoorverlies is geweest, maar later niet meer.

Beide kinderen horen bli 2;O iaar goed, maar over de geschiedenis van hun
horen is onvoldoende bekend en over hun interventies in het eerste levensiaar
is nog niet gesproken.
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Gehoorverlies in de referentiegroep
Kinderen met schisis hebben doorgaans een gehoorverlies ten gevolge van
chronische OME. Twee kinderen in de referentiegroep (de R1-groep) toonden
tijdens de gehoortest een mild gehoorverlies bii niet-chronische OME. Op
basis van de literatuur (zie $ 1.3.3) veroorzaakt OME overwegend fonologische
problemen en leidt deze niet tot problemen in het taalbegrip. Wijkt bij beide
kinderen zonder schisis met mild gehoorverlies (de R1-groep) de fonologie af?

Kind 31 met een matig gehoorverlies heeft een verwachte verwerving met de

hoge graad 5a in de complexiteit van de contrasten. Tien fonemen heeft dit
kind verworven. In de finale positie is er echter geen enkel foneem verworven.
Dit is in de referentiegroep bij geen ander kind voorgekomen. Bij een criteri-
um van >50o/o correctheid wordt de finale positie wel met "verworven"
fonemen gevuld.
Kind 33 heeft een verwachte verwerving met contrastgraad 3 behaald. Het

contrast [dorsaal] ontbreekt initieel; het wordt echter via finaal verworven.
Zeven typen fonemen heeft dit kind. Er ziin geen fonologische problemen.
Het niet chronische, maar waarschijnlijk incidenteel aanwezige gehoorverlies
heeft de fonologische verwerving van deze beide kinderen niet gedupeerd.

6.6. De samenhang van fonologie met algemene variabelen van spraak en
taal

Met welke spraak- en taalvariabelen hangt de fonologie samen? Net zoals in
Hoofdstuk 5 wordt ook nu gekeken naar de onderlinge samenhang van
spraak- en taalvariabelen, alleen geldend voor de uitkomsten, behaald in de

groep van 19 kinderen die aan FAN meedoen. In Hoofdstuk 5 is, met uitzon-
dering van de grammaticale aspecten, de hele groep van kinderen bii de

analyse betrokken.

Uit Tabel 6.10 blijkt dat gegeven de 19 kinderen met schisis, die aan FAN

meedoen, de verworven contrastgraad samenhangt met het aantal typen
verworven fonemen (r .78, t 5.20, p<.001). De verworven contrastgraad hangt
echter niet samen met de algemene variabelen van spraak en taal die in
Hoofdstuk 5 aan de orde kwamen. Bii Bishop (1992) is het contrast (zii noemt
dit de articulatievorm van een foneem) een intermediair tussen articulatie en
fonologie en is er geen relatie van een contrast met het lexicon. Het uitblijven
van samenhang van contrastgraad met overige variabelen van spraak en taal
in onze studie bii 2;O iaar ondersteunt haar visie.
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Thbel6.1O.

Samenhang van de fonologische met de algemene variabelen bij schisis. Significant was de

samenhang op het kansniveau * p<.05, ** p(.01 en *** p<.001.

Sprktiid CP-score

Kind
Verstaan- Inhwoord Functiew MLU (L)

baarheid type toke type toke

N typen
fonemen

Graad

N fonem
Spec.toe

Afwezig:

[explos]

Iabiaal]
Icoron]
Idorsaal]

Ifricatief]

ns ns ns
*nsns
NS NS NS

ns

NS

NS

NS

ns

NS

NS

ns

NS

NS

NS NS

NS NS

ns ns

NS NS

ns ns

NS NS

NS NS

ns ns

NS NS

ns ns

** ns

NS NS

NS NS

*ns
*ns

ns*
NS NS

NS NS

ns **
NS NS

NS

NS

ns ns ***
ns * nvt
ns * **

NS

NS

NS

Onder algemene variabelen wordt hier verstaan de spreektijd van het kind, ziin CP-score, ziin verstaanbaarheid

het aantal typen en tokens van inhouds- en functiewoorden, ziin MLU(L) en het aantal verworven fonemen.

Onder de fonologische variabelen wordt hier verstaan de behaalde contrastgraad, het aantal verworven fonemen

(opnieuw genoemd), de speci€le toekenning, het ontbreken van de kenmerken [explosief], [abiaal], [coronaal],

[dorsaal] en [fricatief].

Bij Z;O jaar wordt niet (meer) die sterke samenhang van articulatie en fonolo-
gie gevonden die volgens vele auteurs (Locke, 1983; Stoel-Gammon &
Coopel, 1984; Vihman e.a., 1986) op 1;0 jarige leeftiid en in de vroegste
perioden van lexicale expressie (nog) w€l aanwezig is; dan is er nog sprake

van continuiteit tussen klankproductie in het brabbelen en de fonologie in de

eerste woorden. De hersenorganisatie en specialisatie voor taal zalbij 2;O jaar

wellicht al zo zijn toegenomen (onze veronderstelling) dat de kinderen hun
spraakproductie op andere wiize zijn gaan besturen, nameliik vanuit steeds

meer gespecialiseerde taalkennis en specifieke processen van taalverwerking.
De contrasten, bij uitstek aspecten van articulatie, hebben blj 2;O jaar geen

relatie (meer) met de taalvariabelen.

Het aantal typen fonemen hebben echter wel samenhang met de algemene

variabelen van spraak en taal (zie Hoofdstuk 5). Er wordt bij schisis samen-

hang gevonden van het aantal typen verworven fonemen met de spreektijd
van het kind (r.45, t2.ll, p<.05), met het aantal typen functiewoorden (r.63,
t 3.36, p<.01), met de tokens etvan (r .50, t 2.36, p<.05) en de MLUL (r .48,

t 2.24, p<.05). Hoe meer verworven typen fonemen het kind heeft, des te
meer typen en tokens van functiewoorden uit het, des te langer is zijn
zinslengte en spreektiid.
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Daar waar kinderen door een speci€le toekenning het contrast [Iabiaal] of
[coronaal] verwerven vanuit [sonorant] en niet vanuit [explosiefl, heeft deze

toekenning geen samenhang met de algemene taalvariabelen. Dit bevestigt de

mening dat een speci€le toekenning de fonologie van de kinderen norma-
liseert.
Een speciEle toekenning hangt w€l samenhang met de MLUL, die in deze

groep significant korter is (r -.50, t -2.3O, p<.05). Deze samenhang loopt via
het gereduceerde bestand aan verworven typen fonemen dat bii de kinderen
met een speci€le toekenning meer aanwezig is dan elders (r -.63, t -3.28,
p<.01) (zie Thbel 6.10).

Er wordt samenhang gevonden tussen de algemene taalvariabelen en de
afwezigheid van het kenmerk [explosiefl. Spraakpathologie (het niet kunnen
produceren van een contrast) kan nu wel degelijk de algemene taalvariabelen
negatief beinvloeden. Het afwezig ziin van dit - bif Beers (1995) voor de op-
bouw van het klanksysteem zo fundamentele kenmerk - leidt tot reductie in
het aantal verworven typen fonemen van het kind (r -.73, t -4.45, p<.001), tot
het verminderd voorkomen van typen van functiewoorden (r -.56, t -2.79,
p<.01), tot een korte uitingslengte, berekend in MLUL (r -.54, t ^2.65, p<.05)

en tot een reductie in de spreektiid van het kind met schisis (r -.56, t -2.78,
p<.01). Hieruit bliikt dat [explosiefl voor de taalverwerving een fundamenteel
contrast is. Het niet kunnen realiseren van dit contrast heeft verstrekkende
gevolgen voor de opbouw van functiewoorden en mede daardoor voor de

zinsbouw, uitgedrukt in de MLUL. Wanneer Morris (1962) bij kinderen met
schisis van zeven iaar zinsreductie en minder spreken aantoont, wordt dit in
onze studie bevestigt, echter reeds op jongere leeftijd , bii 2;O jaar, en alleen in
de subgroep van kinderen die [explosief] missen.

Een theoretisch belangwekkende vraag iS, waarom bii een gereduceerd

foneembestand de in de fonotactische opbouw meer complexe inhouds-
woorden niet en de in de fonotactische opbouw eenvoudiger functiewoorden
w€l ziin gereduceerd. De groep kinderen met een niet-verwachte verwerving
in de fonologie bleek eerder overwegend fonologisch vertraagd bii een
criterium van )50o/o correctheid van fonemen. Vooralsnog is er de verklaring
dat er sprake kan zif n van een vertraagde ontwikkeling.

Het ontbreken van [dorsaal] hangt samen met het ontbreken van [explosief],
en hangt eveneens samen met een klein bestand aan fonemen (r -.66, t -3.59,
p<.01), een verminderd aantal typen functiewoorden (r -.50, t -2.38, pS.05),
een kortere MLUL (r -.56, t -2.79, p<.01) en korter spreken (r -.48, t -2.25,
p<.Os).



FoNoI-oGIE: VERWoRVEN FoNEMEN EN CONTRASTEN BIJ SCHISIS 151

Kinderen met een niet-verwachte verwerving hebben [fricatief] nog niet
verworven. Behalve reductie in aantal typen fonemen (r -.66, t -3.62, p<.01)

wordt een verminderd aantal typen functiewoorden gevonden (r -.46, t -3.62,

p<.01).

Er werd in Hoofdstuk 5 een verschil in spreektiid gevonden als goed horende
kinderen met schisis en die met een gehoorverlies van ZO-40 dB zonder
interventie van het gehoor werden vergeleken met de referentiegroep van
goed horende kinderen en die met een mild gehoorverlies van niveau 1. Dit
was een verschil dat niet optrad als de totale schisisgroep werd vergeleken met
de referentiegroep. Nu bliikt dat groepsverschil in spreektiid vooral wordt
veroorzaakt door kinderen met schisis en een niet-verwachte verwerving in de

contrasten (vooral bif het ontbreken van [explosief] en [dorsaal]) en met een

gereduceerd bestand aan verworven typen fonemen.

6.7. Samenvatting

De fonologische analyse volgens FAN (Beers, 1995) is slechts uit te voeren bij
19 van de 30 kinderen met schisis. Eenderde van de totale groep van kinderen
met schisis spreekt niet of nauweliiks (betekenisvol). Kinderen met schisis die

w€l aan de FAN-analyse deelnemen, verschillen in het algemeen niet van
kinderen zonder schisis in de contrasten die plaatsaspecten uitdrukken; zii
verschillen in wifzen van articulatie. Er is voorkeur voor [sonorant] dat een

natuurlijker kenmerk is dan [explosiefl, een kenmerk dat bif Beers (1995) aan

de basis ligt van het klanksysteem. In de normale, verwachte verwerving
volgens Beers (1995) contrasteert een kind op basis van [consonantisch]
[explosief] versus [sonorant]. Bii schisis contrasteert een kind binnen [sono-
rant] echter [consonantisch] versus [niet-consonantisch]. De [niet-consonan-
tischel klanken zijn de halfklinkers lul,lwl en lil, die het kind met schisis
vroeg heeft verworven. Vervolgens is er het kenmerk [obstruent], uitgedrukt
door zowel [explosiefl als [fricatiefl dat contrasteert met [sonorant]. Bii schisis

kan binnen [obstruent] [fricatief] geliiktijdig verschijnen met [explosief].
Beide ziin bii schisis te beschouwen als afgeleide kenmerken. Zowel [explo-
siefl als [fricatiefl treden eerst [dorsaal] respectievelijk fiaryngaal] en [dorsaal]
op, waarna pas de coronale en labiale realisaties gaan verschiinen. Dit is een

ontwikkeling die in FAN alleen wordt gevonden bii [fricatiefl.

Kinderen met schisis ziin heterogeen verdeeld. Labiale en coronale explo-
sieven zifn op de leeftiid van 2;O iaar bij sommige kinderen w€l aanwezig,

maar andere niet; zij komen bijvoorbeeld w€l voor in de groep kinderen met
schisis met een verwachte verwerving (Beers, L995) (zie ook Figuur 6.2; zie
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Tabel 6.7 vervolg en in de biilage Tabel 30 en 31). Bij schisis wordt via andere
wegen het klanksysteem opgebouwd dan bij kinderen zonder aangeboren
afwijkingen; dit is afhankelijk van de mate van gehoorverlies en de mogelijk-
heden van de spraakmotoriek.
Een normale, verwachte verwerving in de contrasten volgens Beers (1995)

wordt bij schisis gevonden, als niet, zoals bii Beers (1995) specifieke fonemen
bepaalde contrasten typeren, bijvoorbeeld flateraal] bif lll , maar wanneer eerst
wordt gekeken welk type foneem, welk ook maar, een nog niet verworven
plaatsaspect van een lagere orde typeert. Zo wordt bij sommige kinderen met
schisis [coronaal] door middel van lll uitgedrukt en niet door middel van ltl.
Deze zogenaamde speci€le toekenningen, omdat deze afwijken van de analyse
volgens FAN (Beers, 1995), brengen het kind met schisis op een meer ver-
wacht niveau in de verwerving van zijn fonologie.
Kinderen met een niet-verwachte verwerving, die [explosiefl missen, bezitten
niet alleen onvoldoende typen fonemen (zie $ 6.7), maar hebben ook onvol-
doende typen functiewoorden, een kortere MLUL en een kortere spreektijd.
Morris (L962) vindt dat zeven jaar oude kinderen met schisis een kortere
zinslengte hebben dan leeftijdgenootf es zonder aangeboren afwiikingen, maar
ook minder spreken. In onze studie wordt dit reeds op jongere leeftiid
vastgesteld. Het wordt echter alleen gevonden bij kinderen die [explosiefl niet
hebben verworven.

Het hierboven geschetste beeld van een afwijkend klanksysteem gaat beslist
niet op voor alle kindeten met schisis. Kinderen met schisis ziin fonologisch
heterogeen verdeeld en in hun productie van verworven fonemen zijn zii niet
uniform. Elk kind toont - zeer opvallend - een eigen beeld van fonologische
verwerving. Tien kinderen hebben een verwachte verwerving in de contrasten
volgens FAN (Beers, 1995) en negen kinderen hebben een niet verwachte
ontwikkeling. Binnen deze beide groepen verschilt de omvang van het
bestand aan verworven fonemen (in aantal en variatie). Wanneer er wordt
gekeken naar de bifna verworven fonemen, geanalyseerd bij een lager criteri-
um van correctheid in eenzelfde woordpositie (>50o/o), dan is de groep
kinderen met schisis overwegend vertraagd. Op een lager niveau van cor-
rectheid wordt het foneembestand gecompleteerd.

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk de vraag gesteld, in hoeverre de afwijkende
verwerving van fonemen en contrasten wordt beinvloed door de afwijkende
spraakwaarneming via het gehoor of door de afwijkende spraakmotoriek bii
schisis. In de groep met de verwachte verwerving is er duidelijk effect van de
kwaliteit van de spraakwaarneming via het gehoor. De verworven contrast-
graad is voldoende tot hoog bij beter horen en het aantal verworven fonemen
stijgt (zie Thbel 6.8). In de groep met de niet-verwachte verwerving lijkt de
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afwifkende spraakmotoriek te domineren. De contrasten [explosiefl en

[dorsaal] zijn te vaak niet verworven. Ondanks deze negatieve invloed op de

fonologie kan ook hier een effect van beter horen worden vastgesteld (zie

Tabel 6.9). De uitkomsten liggen net even hoger als kinderen goed horen of
als men vroeg drainage heeft ondergaan bii een gehoorverlies van niveau 1.

De samenhang tussen fonologische en taalvariabelen toont interessante

uitkomsten. Hierboven is reeds vermeld dat bij het ontbreken van [explosief]
een klein bestand aan typen fonemen is verworven, er relatief weinig typen
functiewoorden zijn, de MLUL kort is en het kind minder lang spreekt dan
wanneer [explosief] wel aanwezig is.

Zoals eerder de CP-score niet bliikt samen te hangen met taalvariabelen, zo

bliikt ook nu de CP-score niet samen te hangen met de verworven contrast-
graad of het aantal verworven typen fonemen. De afwijkende articulatie
beinvloedt de fonologische kennis, op hoger niveau georganiseerd, niet. Wel

hangt de contrastgraad samen met het aantal verworven fonemen. Het aantal
verworven fonemen blijkt bii 2;O iaar een belangrijke variabele, die zowel
samenhangt met de complexiteit in de verwerving van de contrasten als ook
met de algemene variabelen van taal.

In het volgende hoofdstuk wordt opnieuw de fonologie bestudeerd. Kinderen
met een vertraagd of afwiikend fonologisch beeld kunnen wellicht afwijken
in de organisatie van klanken in lettergrepen en woorden en daarmee meer
gewone of afwijkende fonologische processen tonen. Fonologische processen

zijn de vereenvoudigingen die kinderen maken als zij nog onvoldoende typen
fonemen hebben verworven en langere woorden nog niet kunnen uitspreken.
Ook wordt nader ingegaan op de selectie (de klank- en woordkeuze) die het
kind maakt in het spontane spel met zijn moeder. Vervolgens komt de vraag

aan de orde of de problemen betreffende de articulatie inderdaad de selectie

aantasten, zoals Estrem & Broen (1989) veronderstellen.





Hoofdstuk 7

Fonologie: De fonologische processen
bii schisis

7.O. Inleiding

Fonologische processen zijn in deze studie de vereenvoudigingen in letter-
greep en woordvorm die kinderen maken, zolang zii de fonologie van de

moedertaal nog niet beheersen. In Hoofdstuk 6 is de fonologie bestudeerd in
het licht van de systematisch verlopende verwerving van correct gerealiseerde

fonemen en hiErarchisch georganiseerde contrasten. De fonologie kent echter
ook een verwerving van de fonotactische structuur, die van de seri€le organi-
satie van klanken in de lettergreep en het woord. In het realiseren van de

lettergreep en het woord zijn er fonotactische beperkingen die eigen ziin aan

de moedertaal en die het kind worden opgelegd. Niet alle fonemen kunnen
immers in het Nederlands in elke positie in de lettergreep worden geplaatst en
ook de wljze waarop klanken onderling verbindingen aangaan is taalspeciflek.
Daarnaast beheerst het kind in de ene fase van taalverwerving minder
contrasten en fonemen dan in de andere. Dit beinvloedt de expressie van de

fonotactische structuur. Kinderen maken gebruikelijke en systematische

vereenvoudigingen van de woordvorm 6f zli gebruiken ongebruikeliike
processen of hoogst individuele (idiosyncratische) vormen. Naarmate het kind
vordert in ziin taalverwerving neemt het aantal processen af. De woordvorm
wordt geleidelijk aan die van de moedertaal.

Kinderen kunnen een gebruikeliik proces tonen in de gebruikeliike frequentie
ervan in de tijd en in de volgorde van voorkomen van deze processen (In-
gram, 7976; Weiner, t979; Grunwell, 1981 en L9B7; Beers, 1995), maat ze

kunnen ook een ongebruikeliik proces tonen. Ingram (1976) en Crystal (1982)

noemen dit normaal, maar ongewoon. Zo kan een normaal geboren kind een

ongebruikelijk proces tonen dat niet voorkomt bif andere kinderen. Grunwell
(1981) spreekt in dat geval van idiosyncratisch. Pathologie inzake de fonolo-
gische processen betreft het volgende:
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- een ongebruikelijk proces wordt door het kind te frequent toegepast
(Ingram, 1976);

- idiosyncratische (individuele) processen komen te frequent voor (Grun-
well, 19Bl);

- een gebruikelijk proces bliift te lang bestaan en verdwifnt niet of te laat
(Grunwell, 1981);

- een kind breidt de fonotactische structuur niet uit en persisteert in zijn
klankweglatingen (Grunwell, 19Bl). Vaak is het bestand aan typen fone-
men gereduceerd.

Auteurs die fonologische processen bij schisis bestuderen (Estrem & Broen,

1989; Chapman & Hardin, 1992; Osawa e.a., \997) vinden dat ongebruikelijke
processen zoals backing (het posterieur (velair, faryngaal of glottaal) realise-
ren van labiale en coronale explosieven en fricatieven) en nasale assimilatie

iuist bij schisis frequent voorkomen. Deze auteurs leggen een relatie met de

afwijkende spraakmotoriek, maar leggen geen relatie met de graad in de
verwerving van de contrasten, wat wel is bestudeerd door Beers (1995).

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of kinderen met schisis voorspelbare
gebruikelijke processen tonen om de woordvorm te vereenvoudigen, verge-
Iijkbaar met die van kinderen zonder schisis. Ook wordt onderzocht hoe
voorkomen en frequentie ervan samenhangt met de verworven contrastgraad
en het aantal typen fonemen (zie Hoofdstuk 6). De groep kinderen met schisis
zal, naar verwachting, meer fonologische processen hebben dan kinderen in
de referentiegroep vanwege hun afwijkende spraakmotoriek en afwijkende
spraakwaarneming door gehoorverlies. In Hoofdstuk 6 is aangetoond dat
kinderen met schisis bii FAN-analyse (Beers, 1995) een afwif kend of vertraagd
beeld kunnen tonen.

7.1. Methode van onderzoek

De gebruikelijke processen, beschreven in de internationale literatuur
(Ingram, 7976; Weineq, L979; Grunwell, 1981 en 7987; Beers, 1995) en
specifiek bif schisis voorkomende processen (Estrem & Broen, 1989; Chapman
& Hardin, 7992; Osawa e.a., L997) zijn onderwerp van onze studie. De proces-

sen worden in het algemeen onderzocht door naar drie niveaus te kijken: naar
de formatie van de lettergreep (zie 57.2.1), naar de consonantharmonie of
assimilatie (zie 5 7 .2.2) en naar de klanksubstituties (zie g 7 .2.3).

Opnieuw doen alleen die 19 kinderen met schisis in de analyse mee, die
eerder ook voor FAN in aanmerking kwamen. Honderd glossen (of doel-
woorden) van het kind (zie S 4.6.2) worden geanalyseerd in het licht van de
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fonologische regels die het kind toepast om zijn woord vorm te geven. De

woordkeuze (selectie) door het kind in de spontane communicatie is volgens

de literatuur niet willekeurig. Kinderen vermijden vroeg in hun lexicale

ontwikkeling die woorden uit te spreken, waarvan zij de klanken articulato-
risch nog niet kunnen realiseren (Schwartz & Leonard, L9B2; Schwartz, e.2.,

1987). Estrem & Broen (1989) menen dat hier de oorzaak van de problemen
in de lexicale expressie bij schisis ligt. In dit hoofdstuk worden de processen

van kinderen met schisis 66k onderzocht in relatie tot selectie, waarbil

opnieuw zowel de invloed van de afwiikende spraakmotoriek als die van de

afwijkende spraakwaarneming via het gehoor wordt onderzocht.
Beers (1995) beschriift naast gebruikelijke, ook ongebruikelifke processen,

maar kwantitatieve gegevens van de ongebruikeliike processen ontbreken.
Onze referentiegroep dient daarom als norm. Deze groep van zeven kinderen
zonder gehoorverlies (de R0(7)-groep) komt (zie S 6.3) in verworven typen
fonemen en contrasten overeen met de controlegroep van Beers (1995), echter

- in onze studie - als ook de finale woordpositie in de verwerving van

contrasten en fonemen wordt erkend.

7.2. Processen van de lettergreepstructuur

De processen van de lettergreepstructuur betreffen de weglating (deletie) van
lettergrepen, van enkelvoudige consonanten of clusters, zoals in '[patu]' voor
'paddestoel', alsmede overige processen van clusterformatie. Ook betreffen
deze de reduplicatie van een lettergreep, de insertie en de additie van een

klank in een lettergreep. In Tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van
processen die werken op de structuur van de lettergreep.

Thbel 7.1.

Processen van de lettergreepstructuur: deletie en andere aspecten (Beers, 1995)

Selectie van Processen

Meerlettergrepig woord
Lettergreep

Gebruikeliike:
Reduplicaties van een lettergreep

Deletie van de onbeklemtoonde lettergreep

Deletie van de finale consonant

7.2.1.. Deleties

Kinderen met schisis hebben hetzelfde aantal
selectie (de keuze van woord, lettergreep of

lettergrepen per uiting in hun
klank conform het volwassen
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Tabel7.2.
Lettergreepstructuur: Aantal geselecteerde aspecten en het percentage deleties bii schisis
(N:19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test * p<.05; ** p..OI

Selectie (aantallen) en proces

(percentage) verschil

Schisis (N:19) Referentie (R0) (N=7)

med gem sd range med gem sd range

N lettergrepen
Percentage deletie

lan de lettergreep

N consonanten /lettergr.
Percentage

finale C-deletie

initi6le C-deletie

1.7 r.7 1,.9

5.0 5.9 3.7

1.8 1.8 O.2

13.0 14.9

10.0 10.0

Lt-2.0

2.0-16

t.7-2.2

5.0-32

2.O-18

t.9

4.0

2.3

2.O 3.4 7.6-2.5

4.9 2.6 1.0{.0

2.2 2.4 t.7-2.s

8.9 4.1 3.0-1s

6.4 2,5 4.0-11

NS

NS

8.0

6.0

3.4

4.5

model) als kinderen in de referentiegroep (zie Thbel 7.2). Beide groepen
verschillen percentueel evenmin in de weglating van onbeklemtoonde
lettergrepen in de productie ervan. Deze bevinding is conform Chapman &
Hardin (1992). In onze studie selecteren kinderen met schisis op lexicaal
niveau echter lettergrepen met minder consonanten (exclusief clusters; zie
hiervoor 57.2.2) per lettergreep (pS.01) dan kinderen in de referentiegroep.
Dit is een interessante uitslag. In Hoofdstuk 6 werd immers gevonden dat
kinderen met schisis en een niet-verwachte verwerving een reductie in aantal
typen verworven fonemen tonen. Desondanks bleken zij lexicaal voldoende
vaardig om deel te nemen aan een FAN-analyse. Het is de vraag of deze groep
kinderen verantwoordelifk is voor dit groepsverschil in de selectie. Dit is

echter niet nader onderzocht. Evenmin is in onze studie onderzocht of
kinderen met schisis vaker in hun selectie een woordstructuur kiezen met
alleen een vocaal (als 'au'), een consonant-klinker (als 'mauw', 'nou' en'die')
en/of een klinker-consonant (als bii 'ook', 'op' en 'uit') dan kinderen zonder
aangeboren afwiikingen, wat het verschil in selectie kan verklaren. In de

literatuur wordt dit verschil in selectie van totaal aantal consonanten niet
beschreven.

De deletie van de finale consonanten is een gebruikelifk fonologisch proces.
In een eerste stadium worden vooral de obstruenten (met name explosieven)
finaal weggelaten en in latere stadia fricatieven en sonoranten (Fikkert, 1994).

Nasalen en liquidae worden finaal vooral in een onbeklemtoonde lettergreep
weggelaten. Jonge kinderen nemen de finale consonant auditief minder goed
waar (Vihman e.a., 1986). Gehoor speelt inderdaad een rol. Vroeg en laat doof
geworden kinderen van 4;0 tot 8;0 jaar, die qua fonologische kennis worden
vergeleken met horende kinderen van 3;6 tot 4;0 jaar, laten vaker de finale
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consonant weg in vergelijking met de horende leeftiidgenooties (Beers &
Baker, 1998). Laat doof geworden kinderen doen dit in mindere mate (p<.05)

dan vroeg doof geworden kinderen (p<.01).

Kinderen met schisis verschillen in onze studie, evenals bij Estrem & Broen
(1989), in het percentage finale consonantdeleties (p<.05) ten opzichte van de

referentiegroep. Chapman & Hardin (1992) vinden hier geen groepsverschil.

In hun studie zijn de kinderen met schisis gemiddeld 2;2 jaaq, twee maanden
ouder dan onze kinderen. Het is mogelilk dat leeftijd en een hoger niveau van
taalvaardigheid bii de kinderen van Chapman & Hardin (7992) een ro1 speelt.

De weglating van de initiele consonant is volgens de literatuur een onge-

bruikelijk proces. Kinderen met schisis zouden initieel vaak obstruenten
weglaten (Estrem & Broen, 1989). Toch komt dit proces ook in onze referen-

tiegroep (nog) voor 60/o voor. Kinderen met schisis verschillen niet van
kinderen zonder aangeboren afwijking in het percentage initi€Ie deleties van
consonanten (zie Thbel 7.2). Dit komt niet overeen met de bevindingen van
Estrem & Broen (1989), maar wel met die van Chapman & Hardin (1992).

De deletie van het cluster wordt besproken bij de processen van het cluster
(s 7.3.2).

Reduplicatie (de herhaling van de eerdere lettergreep in een meerlettergrepig
woord, 'wawa'voor water bijvoorbeeld) is een gebruikelijk fonologisch proces

dat noch bij schisis noch in de referentiegroep blj 2;O iarigen voorkomt. Ook
bij Schaerlaekens en Gillis (1987) neemt bij tweeiarigen de reduplicatie sterk
af. Wat in ons materiaal wel voorkomt, maar niet is beschreven bij Beers

(1995) is de additie van een consonant (bifvoorbeeld 'tuit' voor uif).

7 .2.2. Clusterprocessen

Kinderen met schisis selecteren clusters in dezelfde mate als kinderen in de

referentiegroep, namelijk 0.3 cluster per lettergreep (zie Tabel 7.4). De plaats

van het cluster in het woord is hier niet nader onderzocht.
Clusterformatie wordt in fasen beschreven (zie Tabel 7.3) en is gerelateerd aan

de verwerving van typen fonemen. Deletie van het cluster (bifvoorbeeld [brot]
(brood) > [00ot] (ood) komt voor op het moment dat een kind geen van beide
fonemen lbl en /r/ correct kan produceren. In deze fase van de verwerving is

echter l-tl w€I verworven. Kinderen met schisis verschillen in clusterdeletie
niet van kinderen zonder aangeboren afwijkingen (zie Thbel 7.4). Ingram
(7976) noemt dit een stadium L-proces in de clusterformatie, maar betwif felt
de gebruikelijkheid ervan. Bif Beers (1995) is dit proces ongebruikelijk.

Clusterreductie betreft de deletie van het gemarkeerde element, het element
dat uiteindeliik het cluster vorm geeft en meestal het laatste wordt verworven.
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Thbel 7.3.

Processen van de lettergreepstructuur: Het cluster (Beers, f995). * De consonant, die het
cluster vorm geeft en meestal later in de ontwikkeling wordt verworven.

Selectie Processen

Lettergreep
Aantal clusters in een lettergreep

Aantal clusters in een Iettergreep

Gebruikeliike:
Deletie gemarkeerde* consonant

Ongebruikeliike:
Deletie van het cluster

Substitutie van de gemarkeerde* consonant

Insertie van lal in het cluster

Clustercreatie

Tabel7.4.
Clusterprocessen: Aantal geselecteerde clusters en het percentage van clusterprocessen bii
schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test *: p<.O5

Selectie (N) en percentage

processen clusters verschil
Schisis (N=19)

med gem sd range

Referentie (R0) (N:7)
med gem sd range

N clusters/lettergreep
Percentage

clusterdeletie

clusterreductie

klanksubstitutie
insertie met lal
clustercreatie

Percentage correcte cluster

0.30.3 0.7 0.1{.8 0.3 0.3

t4.7 0-43 4.O 4.6

t2.5 10-70 6.0 15.3

13.6 944 64.0 48.4

7.7 0-7 0.0 0.3

8.0 0-60 3.0 6.0

8.0 0-50 16.0 25.2

0.1 0.1-o.5

4.2 0-12
zz.o o42
29.O 3-73

0.8 02
9.5 0-27

26.7 0-76

NS

NS

NS

ns

*

9.0 15,0

33.5 35.9

28.O 29.7

0.0 1.3

7.5 5.9

3.0 5.9

Dit is een algemene regel in de fonologie van het cluster in de kindertaal.
Vaak is dit de liquida (lll of lrl) of een labiale gliiklank (zoals lvl en /w/). Een

foneem lr-l ,later verworven dan lb-1, nog wordt weggelaten. Ook komt voor
dat als ongemarkeerd element [sonorant] wdl aanwezig is, maar niet het er aan
voorafgaande foneem met [fricatiefl dat later wordt verworven (bijvoorbeeld

[snup] (snoep)> [Onup] (noep). Dit proces noemt Beers (1995) gebruikelijk.
Vroeg en laat doof geworden kinderen van 3;6 tot 4;0 jaar reduceren vaker het
cluster in vergelifking met normaal horende leeftijdgenoten (p<.001) (Beers

& Baker, 1998). Kinderen met schisis verschillen in clusterreductie in onze
studie van leeftijdgenootjes zonder schisis (p<.05). Bij schisis is de mediaan
33.5o/o versus 60/o in de referentiegroep. Er is hierbij sprake van een spiegelef-
fect met het correct realiseren van clusters. In de referentiegroep komen vaker
correcte clusters voor dan bij schisis (p<.05).
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De volgende fase in de clusterformatie betreft de substitutie van een element
door een gemarkeerd foneem dat w€I is verworven, zoals in [brot] (brood) >

[buot] (bwood). De lr-l wordt gesubstitueerd door lu-l en "gliidt" (zie ook
hieronder gliding). De mediaan bii schisis is lager dan in de groep kinderen
zonder aangeboren afwiikingen. Er wordt echter geen verschil gevonden (zie

Tabel 7.4). Bii Beers (1995) is dit een ongebruikelijk proces. De waarden in
onze referentiegroep (mediaan 640/o) wijzen echter op een zeer gebruikelijk
proces. Clusterinsertie met een schwa (/a/) kan daarna optreden: bijvoorbeeld

[brot] (brood) > [baWot] (bewood). Het kind vergemakkeliikt met deze lal de

uitspraak van het cluster. Beers (1995) noemt dit een ongebruikelifk proces.

Kinderen met schisis tonen hierin geen verschil met kinderen zonder schisis
(zie Tabel 7.4). Het proces komt vrijwel niet voor.
Clustercreatie is bij Beers (1995) een ongebruikelif k proces, waarbij generalisa-

tie van het cluster optreedt naar een positie met een enkelvoudig foneem
(bijvoorbeeld [bonon] (banaan) > [bwonon] (bwanaan). In onze studie treedt
geen groepsverschil op.
Kinderen met schisis maken minder correcte clusters dan kinderen zonder
schisis (p<.05). Er is een mediaan van 760/o in de referentiegroep versus een

van 3olo bij schisis. Er is - zoals eerder gezegd - sprake van een spiegeleffect.

Waar de groep met schisis nog opvallende reducties van het cluster toont,
produceert de referentiegroep vaker een correcte cluster. Bij Chapman &
Hardin (1992) die bii 2;2 jaar kinderen onderzochten, worden geen groepsver-

schillen in clusterprocessen gevonden.

7.3. Consonantharmonie

Consonantharmonie is het proces, waarbii een klank gelijk wordt aan of qua
contrast wordt beinvloed door een andersoortige naburige klank of contrast
in de lettergreep of het woord. Enerzijds is er een totale assimilatie als het hele

foneem spreidt (banaan ) nanaan); anderziids is er sprake van gedeeltelijke
assimilatie op contrastniveau (banaan ) manaan), als slechts 66n contrast
spreidt. Bij schisis is het moeilijk te bepalen welke vervanging consonanthar-
monie betreft en welke tot de categorie substitutie behoort; de kinderen
hebben immers articulatieproblemen ten gevolge van de afwijkende spraak-

motoriek met compenserende substituties. In deze studie worden de proces-

sen van consonantharmonie niet beschreven, maar wel de substitutieproces-
sen. In de toekomst zal getracht worden wel onderscheid te maken tussen
consonantharmonie en substitutieprocessen.
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7.4. Substitutieprocessen

Substitutieprocessen zijn processen die niet de volgorde van fonemen in een
woord aantasten, zoals bij de processen van de lettergreepstructuuq, maar te
beschouwen ziin als een vereenvoudiging in de complexiteit van de constras-
ten van het foneem. Als een contrast nog niet is verworven, wordt het foneem
weggelaten of wordt het contrast vervangen. De vervangingsklank verschilt in
contrasten minimaal van de geselecteerde klank. Een voorbeeld hiervan is
bijvoorbeeld '[ttp]' (tip) voor '[ktp]' (kip); '[ponastul]' (pannestoel) voor
'[podastul]' (paddestoel). Fonemen en contrasten die verworven ziln, worden
vaker correct gerealiseerd en minder vaak vervangen.

Is er verschil tussen kinderen met schisis en kinderen zonder aangeboren
afwiikingen in de frequentie van voorkomen van substitutieprocessen? De
processen betreffende de obstruenten (explosieven 6n fricatieven) worden
eerst besproken (zie Thbel 7.5, 7.6 en 7.7).

7 .4."1.. De obstruenten

Beers (1995) kent betreffende de obstruenten gebruikelijke en ongebruikelijke
processen (zie Thbel 7.5). Van de ongebruikelijke worden in onze studie
backing, gliding van fricatieven, fricatie en nasalisatie onderzocht. Voorbeel-
den van gebruikelijke processen zijn '[tlp]' voor 'kip' (fronting), '[tts]' voor
'vis' (stopping), '[pest]' (peest) voor 'beest' (devoicing), '[zrk]' voor 'sok'
(voicing). Voorbeelden van de ongebruikelijke processen zijn '[go4ke]' voor
'tante' (backing), '[iIs]' voor'vis' (gliding van een fricatief), '[haO]'voor'kaas'
(fricatie) of '[qas]' voor'kaas' (nasalisatie).

Tabel 7.5.

Substitutieprocessen betreffende de obstruenten (Beers, f 995).

Selectie Processen

N orale consonanten
N obstruenten per lettergreep

N fricatieven per lettergreep

N stemhebbende obstruenten /Iettergreep
N stemloze obstruenten/lettergreep

N obstruenten per lettergreep

Aantal fricatieven per lettergreep

Aantal explosieven per lettergreep

Aantal orale consonanten per lettergreep

Gebruikeliike
Fronting [+ dorsaal] >[-dorsaal]

Stopping [+fricatief]>[+explosiefl
Devoicing [+stem] > [-stem]
Voicing [-stem] > [+stem]

Ongebruikeliike
Backing [-dorsaal] > [+dorsaal]
Gliding [fricatiefl > [glilklank]
Fricatie [explosiefl > [fricatief]
Nasalisatie: [-nasaal] > [+nasaaU
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Bii kinderen zonder aangeboren afwijkingen worden minder substitutie-
processen verwacht dan bij kinderen met schisis. Kinderen in de referentie-
groep hebben allen een verwachte verwerving; 9 van de 19 kinderen met

schisis niet (zie S 6.2). Kinderen met schisis hebben problemen met [explo-
sief]. Dat contrast zal het kind met schisis vaak kunnen substitueren.

Thbel 7.6.

Substitutieprocessen betreffende de obstruenten: Aantal geselecteerde aspecten en het
percentage van processen bii schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test *

p(.05, ** p<.01; *** p..OQL

Selectie (N) en percentage

processen verschil

Schisis (N=19) Referentie (R0) (N=7)

med gem sd range med gem sd range

N obstruent/lettergreep * * *

Percentage

fronting
backing

Nfricatief/lettergreep ns

Percentage

stopping
gliding

Nexplosief/lettergreep *

Percentage

fricatie **

t.2 1.1 0.2 0.4-7.4

2.O 2.3 2.O 0-7

?6.5 23.O tz.t 6-70

0.3 0.3 0.1 0.14.4

6.5 lt.z 10.6 0-37

4.5 s.0 5.3 023

0.9 0.9 0.2 0.3-1.1

4.O 4.4 3.4

1.5 1.4 0.2 t.t-1,.6

NS 2,.O 2.4 2.2

3.0 2.9 1.6

10.1

2.7

1.0

NS

ns

0.3

15,0

0.0

1.1

o-7
1-5

0.3-0.4

o-77

0-16

0.8-1.2

0.3 0.1

7.7

6.0

0.2

0.0 0.9 1.2 0-3

Kinderen met schisis hebben minder obstruenten in hun lettergrepen geselec-

teerd vergeleken met de referentiegroep (p<.001) (zie Tabel 7.6). Er is een

mediaan van 1.2 obstruent per lettergreep bii schisis versus L.5 in de referen-
tiegroep. Bij vergelijking van Tabel 6.5 en Tabel 6.6 (zie S 6.3) is te zien dat er

eveneens verschil is in de verwerving van obstruenten bii schisis. Een pro-
bleem in de productie blijkt te leiden tot een reductie ervan in de selectie, wat

Estrem & Broen (1989) ook eerder aantoonden.

Fronting is het gebruikelijke proces, waarbij obstruenten die dorsaal worden
gearticuleerd (zoals lkl en ND worden vervangen door obstruenten die

labiaal en eventueel coronaal worden geproduceerd (zoals lpl en/f/, respectie-

veliik ltl en /s/). Het percentage fronting toont geen groepsverschil, maar

backing, het omgekeerde en ongebruikelijke proces, wel (p<.001). Labiale en

coronale obstruenten worden in dit geval posterieur (dorsaal, faryngaal of
glottaal) gearticuleerd. Er is een mediaan van26.5o/o backing bij schisis versus

een van 3.Oo/o in de referentiegroep. Ook bii kinderen met schisis in de studie
van Chapman & Hardin (1992) en Osawa e.a. (L997) is het proces backing
ongewoon frequent aanwezig.
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Kinderen met schisis selecteren in hun lettergrepen even vaak fricatieven, als

kinderen in de referentiegroep (zie Thbel 7.6). Kinderen met schisis selecteren
echter minder explosieven in hun lettergrepen in vergelijking met de kinde-
ren in de referentiegroep (p<.05). Bij schisis is er een mediaan van 0.9 explo-
sief per lettergreep versus een van 1.1 in de referentiegroep. De range laat een
minimum zien dat beneden het niveau van de referentiegroep ligt.

Stopping is het gebruikelijke proces dat fricatieven door explosieven worden
vervangen ([fls] (vis) > [tts] (tis). Verwacht wordt dat kinderen met schisis dit
proces minder gebruiken.
Dit is niet het geval. Kinderen met en zonder schisis verschillen onderling niet
in het percentage stopping.

Gliding van fricatieven, een niet gebruikelijk proces, toont evenmin verschil.

Fricatie, een ongebruikelijk proces, wordt bij schisis verwacht. Dit komt bij
schisis inderdaad frequenter voor dan in de referentiegroep (p<.01). De
mediaan bij schisis is 4olo versus Oo/o in de referentiegroep. Osawa e.a. (1997)

die 20 kinderen met schisis in de leeftiid van 2;O tot 6;0 jaar onderzochten in
vergeliiking met een referentiegroep, vinden dat het proces stopping minder
vaak bij schisis voorkomt. Onze bevindingen betreffende fricatie (het spiegel-
proces van stopping) sluiten hierbij aan.

Tabel7.7.
Substitutieprocessen betreffende de obstruenten (vervolg): Aantal geselecteerde aspecten en

het percentage processen bii schisis N=f9) en in de referentiegroep (N=7).

M-WU-test * p<.05; *** p..OOl

Selectie (N) en percentage

processen

Schisis (N=19)

verschil med gem sd range

Referentie (R0) (N:7)
med gem sd range

N stemhebbende

obstruenten/lettergreep
Percentage devoicing

N stemloze

obstruenten/lette rgreep

Percentage voicing

N orale consonant/letterg
Percentage nasalisatie

NS

NS

NS

0.3 0.3

29.O ZB.9

0.9 0.9

0.s 7.6

1..6 1,.4

3.0 3.4

0.1 0.1-0.4 0.3

16.2 0-72 Zs.O

o.2 0-1.1 1.1

7.9 0-10 0.0

o.2 0.7-7.9 7.9

2.9 0-L4 1.0

0.3 0.1 0.24.4
30.3 14.7 9 -s7

1.1 0.2 0.1-1.4

0.3 0.5 0-1

1.8 0.2 1.s-1.9

0.9 1.0 0-3

Zoals in Thbel 7.7 is te zien, verschillen beide groepen kinderen niet in de

selectie van stemhebbende obstruenten per lettergreep. Kinderen met schisis
realiseren articulatorisch makkelijker de stemhebbende dan de stemloze
explosieven. In de selectie komt dit tot uiting (zie T[bel 7.7). Het aantal
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geselecteerde stemloze obstruenten verschilt w€l vergeleken met de referentie-
groep (p<.001). Bij schisis is er een mediaan van 0.9 stemloze obstruent per
lettergreep versus een van 1.1 per lettergreep in de referentiegroep.

Voicing is bii Beers (1995) een gebruikeliik proces, waarbij stemloze conso-

nanten voorafgaand aan een vocaal stemhebbend worden gerealiseerd. In
Tabel 7.7 wordt geen groepsverschil gevonden. Voicing bliikt in de referen-
tiegroep geen gebruikeliik proces te ziin. Devoicing is wel een gebruikeliik
proces. Stemhebbende consonanten, gevolgd door een vocaal, worden
stemloos gerealiseerd. Het proces van devoicing van stemhebbende explosie-

ven toont geen groepsverschil.

Kinderen met schisis hebben geen problemen met de productie van nasalen
(zie S 6.3), maar wel met die van orale obstruenten. Het aantal orale conso-

nanten (obstruenten €n orale sonoranten lwl,lul,lil,lll, en lrl) per letter-
greep verschilt bij groepsvergelifking (p<.001). De schisisgroep selecteert

minder orale consonanten (mediaan 1.6) dan de referentiegroep (mediaan

7.e).

Nasalisatie is een ongebruikelijk proces, waarbii orale obstruenten nasaal

worden. Het zal, naar verwachting, bij schisis vaker voorkomen op grond van
de velofaryngale insuffici€ntie.

Inderdaad treedt er verschil op in nasalisatie (pS.05). De kinderen met schisis

hebben een mediaan van 3olo nasalisatie versus een mediaan van 1olo in de

referentiegroep. Dit ligt op een liin met het te frequent voorkomen van nasale

assimilatie bij Chapman & Hardin (1992).

7.4.2. Sonoranten

Kinderen met schisis hebben geen problemen met de verwerving van sonoran-
ten (nasalen, halfklinkers of glifklanken en lU) (zie S 6.3 en Thbel 6.6 en 6.6
vervolg). Evenals bii kinderen zonder aangeboren afwiikingen wordt lrl het
laatste verworven en komt deze klank bii 2;O jaar nog nauwelijks voor in de

productie.

Processen betreffende de sonoranten die volgens Beers (1995) gebruikelijk
zijn, zijn denasalisatie van nasalen ('[ban]' (baan) voor 'maan'), gliding van
liquidae ('Uskl' (ieuk) voor 'leuk'; '[wot]' (wood) voor 'rood') en vocalisatie
van liquidae ('[tafaO]' (tafe) voor 'tafel') (zie Thbel 7.8). Vocalisatie van
liquidae is in onze studie niet geanalyseerd. Dit werd beschouwd als een finale
consonantdeletie van een foneem (een liquida) dat laat wordt verworven en

daarom bij Z;O iaar flnaal nog wordt weggelaten.
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Thbel 7.8.

Substitutieprocessen betreffende de sonoranten (Beers, 1995).

Selectie Processen

Aantal nasalen per lettergreep

Aantal liquidae per lettergreep

Gebruikeliike:
Denasalisatie [+nasaal] > [-nasaal]
Gliding fiateraal] > [glijklank]

frhotisch] > [gliiklank]

Kinderen met een schisis hebben articulatorisch geen problemen met de

productie van de nasalen. Het aantal nasale consonanten per lettergreep in de
selectie verschilt bij schisis niet van dat bif de referentiegroep. Ook denasalisa-
tie geeft geen groepsverschil te zien.

De liquidae (lll en lrl) komen bii kinderen zonder aangeboren afwiikingen
laat in de verwerving voor. Het zifn klanken waarop normaal geboren kinde-
ren niet of weinig brabbelen (]ansonius-Schultheiss, 1994). In de fonologie
worden ze beschouwd als klanken met een complexe geometrie van de

contrasten (Beers, 1995). Het ziin afgeleide klanken die worden verworven op
basis van de verwerving van andere contrasten. De verwachting is dat kinde-
ren met schisis in selectie en productie van liquidae verschillen van de
referentiegro€p, omdat bii hen eerder lU dan ltl in de verwerving verschijnt
(zie $ 6.3). Kinderen met een schisis zullen, naar verwachting, vaker lll
selecteren en produceren.

Tabel 7.9.

Substitutieprocessen: Sonoranten. Aantal geselecteerde aspecten en het percentage van
processen bij schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test * p< .O5; * * * p..001

Selectie (N) en percentage

processen

Schisis (N:19)

med gem sd range

Referentie (R0) (N:7)
med gem sd range

N nasalen/lettergreep
Percentage denasalisatie

N liquidae/lettergreep
Percentage gliding

0.4 0.4 0.1 0.24.7
4.O 4.4 3.5 0-1s

o.2 0.2 0.1 0-0.s
10.5 12.4 8.5 1-27

0.4 0.4 0.1 0.24.6
0.0 r.7 2.2 0-5

0.3 0.3 0.1 0.3-o.s
6.0 6.4 4.3 7-14

NS

NS

ns

Er is op lexicaal niveau inderdaad verschil (zie Thbel 7.9) in de selectie van
liquidae per lettergreep tussen beide groepen kinderen (p<.001). Kinderen met
schisis selecteren niet meel maar juist minder liquidae per lettergreep
(mediaan 0.2) dan kinderen in de referentiegroep (mediaan 0.3).
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Kinderen zonder aangeboren afwijkingen ziin verder gevorderd in hun
fonologie en hebben waarschiinliik meer oor gekregen voor woorden met
liquidae en gebruiken die kennis in hun selectie. De kinderen met schisis

doen dit (nog) niet (zie ook in de biilage Tabel 30 en 31). Verschil in de

productie van de liquidae en niet in de selectie ervan, wordt gevonden bij
Chapman & Hardin (7992) (p<.05), die oudere kinderen van 2;2 jaar onder-
zochten.

7 .4.3. Overige processen

AIle overige ongebruikelijke processen bij Beers (1995) of individuele proces-

sen van het kind worden in €€n restgroep ondergebracht. Groepsverschil
wordt niet verwacht. Dit is conform de literatuur (Estrem & Broen, 1989;

Chapman & Hardin, 1992).

Tabel 7.1O.

Overige ongebruikeliike processen: Het percentage van processen bii schisis (N=19) en

referentiegroep zonder gehoorverlies (R0) (N=7)

Processen

verschil

Schisis

med gem

(N:19)

sd range

Referentie (R0) (N=7)

med gem sd range

Percentage overig ns 5.6 3.2 2.6 1-12 5.3 4.5 2-7s

Inderdaad is er geen verschil vast te stellen tussen beide groepen kinderen in
percentage overige processen (bijvoorbeeld '[ham]' (haam) voor raam) (zie

Tabel 7.10).

7.5. Fonologische processen in het licht van de contrastgraad

Kinderen met schisis en een verwachte verwerving hebben percentsgewijs
minder gebruikelifke en meer ongebruikelifke processen dan de kinderen in
de referentiegroep (zie Thbel 7.71).

In de groep met schisis is de fonologie minder gevorderd dan in de referentie-
groep, waardoor er gemiddeld in absolute frequentie eerder meer dan minder
processen verschijnen; de processen nemen immers bij een hogere taalvaar-

digheid af (Beers, 1995). In de referentiegroep ligt het gemiddelde op 53

gebruikelijke en 45 ongebruikelijke processen. Bii de kinderen met schisis zijn
er meer ongebruikeliik processen (I{:82) dan gebruikelijke (N=71). Ook is bij
schisis het percentage ongebruikelijke processen hoger (53o/o) dan het percentage

3.0
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Thbel 7.1L.

Gemiddelde frequentie, standaarddeviatie en percentuele verhouding van gebruikelijke en
ongebruikeliike processen in de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7) en bii schisis,
gegeven kinderen met een verwachte verwerving (N=10).

Fonologische processen Schisis (N=10)

Wel

m sd o/o

Referentiegroep (R0) (N=7)

Niet-gebruikeliik Wel Niet-gebruikeliik
m sd o/o m sd o/o m sd o/o

Bij een verwachte verwerving
in de contrasten 71 17 47 BZ 31 53 53 18 54 45 12 46

gebruikellike (47o/o). Het verschil in het voorkomen van de processen in beide
groepen is echter niet signif,cant.

In de studie van Beers (1995) wordt de afname in de tijd van de gebruikelilke
processen in kaart gebracht per leeftifdsgroep, hier gelijkgesteld met een
behaalde contrastgraad, aangezien onze studie alleen Z;O jaar betreft.

Thbel 7.12.

Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikeliike processen in absolute
frequentie ingedeeld leeftiidsgroepen en daarmee contrastgraden (Beers, 1995).

Gebruikelijke
processen (Beers, 1995)

1;3-1;11 iaar N:20 2;O-2;5 iaar
m range m range

N=20 2;6-2;71jaar N:20
m range

Lettergreepdeletie

Finale C-deletie

Clusterreductie

Fronting
Stopping

Gliding liquidae
Devoicing
Voicing
Vocalisatie

7 2-t9
14 6:32

t4 324
2 7-4
3 1-7

3 1-7

9 7-27

3 1-6

2 t-4

8 1-56

11 520
74 5-30
2t 1€
2 1-5

414
7 2-t8
2 1-8

2 1-5

4 t-7
11 5-20
8 2-r7
3 1-8

6 7-17

4 t-7
6 r-77
2 t-4
213

Op basis van het aantal observaties van een gebruikelif k proces in de leeftijds-
groepen 7;3-7;11 iaar en die van 2;02;5 iaar (Beers, 1995) (zie Thbel 7.12)
wordt eerst het aantal observaties van een specifiek proces bii de kinderen in
de referentiegroep onderzocht (zie Thbel 7.13), voordat de groep met schisis
in de analyse wordt betrokken (zie Thbel 7.14).

Opnieuw komt onze referentiegroep goed met de gegevens van FAN
(Beers,1995) overeen, echter op €6n uitzondering na; het gemiddelde van de

flnale consonantdeletie (20 in ottze studie versus 14 respectievelijk 11 bii
Beers (1995). Ook het maximum van de range in onze studie (35) overschrijdt
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Thbel 7.13.

Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikelijke processen in absolute
frequentie ingedeeld naar behaalde contrastgraad in onze referentiegroep (RO; N=7) bii 2;O

iaar. Bii 2;O jaar dienen de waarden van de leeftiidsgroepen 1;3-2;5 iaar van Beers (f995) als

norm. *Verschil met Beers (1995).

Gebruikelijk proces Graad 1 en 2 N=0 Graad 3 en 4 N:6 Graad 5 N:1
Referentiegroep m range N observaties

Lettergreepdeletie 10 7-15 2

Finale C-deletie niet aanwezig in de 20 7-35* 11

Clusterreductie referentiegroep 6 222 0

Fronting 3 0+ 1

Stopping 3 0-6 1

Gliding liquidae 3 0-5 0

Devoicing 7 3-17 5

Voicing 0 0-1* 0*

Tabel7.l4.
Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikelijke processen in absolute
frequentie ingedeeld naar behaalde contrastgraad bii 2;0 jaar bii schisis N=f9). *Verschil met
Beers (1995) (zie Thbel 7.12) en onze referentiegroep (zie Thbel 7.13).

Gebruikelijk proces Graad 1 en 2 N=9 Graad 3 en 4 N:9 Graad 5 N=1

Schisis m range m range Nobservaties

Lettergreepdeletie 12 3:27* 9 6-tZ 4

Finale C-deletie 28 11-48* 27* 9-45* 37*

Clusterreductie 72 6-21. 8 1-27 3

Fronting Z O:3 2 0-6 7

Stopping 2 0-5 4 1-11* 0

Gliding liquidae 4 l-7 2 0{ 0

Devoicing 5 1.-lZ 9 2-79* 1

Voicing 1 0-5 1 0-6 0

de gevonden waarden bii Beers (1995) (bii haar 32 respectievelijk 20). De

oorzaak hiervan kan een verschil in analyse ziin; wif beschouwden immers de

deletie van de flnale lnl, lU en lrl in een onbeklemtoonde lettergreep na lal
niet als een vocalisatie (zie S 7.4.2), maar als een finale consonantdeletie.

Kinderen met schisis hebben gemiddeld (en qua maximumwaarde van de

range) meer f,nale consonantdeleties dan kinderen in de referentiegroep.
Waarom wijken kinderen met schisis met eenzelfde contrastgraad als de

kinderen in de referentiegroep zo opvallend af in het proces van flnale conso-

nantdeletie?
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Beers & Baker (1998) treffen dit proces ongewoon vaak aan bif dove kinderen.
De kwaliteit van de auditieve spraakwaarneming speelt een belangrijke ro1

betreffende het voorkomen van dit proces. Kinderen met schisis, bekend met
chronische OME, kunnen daarom dit proces opvallend vaker tonen dan
kinderen zonder gehoorverlies. Gehoorverlies en interventie van het gehoor
bleek eerder invloed te hebben op het aantal typen verworven fonemen (zie

Thbel 6.8 en 6.9). Finale consonantdeletie kan daarmee samenhangen. Dat is
inderdaad het geval. Correlatieberekeningen, uitgevoerd bii de subgroep
kinderen met schisis met alleen contrastgraad 3 en 4, Iaten een verband zien
tussen het aantal verworven fonemen en het percentage deletie van de finale
consonant (p<.05). Wat de overige gebruikelijke processen betreft voldoet het
kind met schisis aan de normen die gelden voor kinderen zonder aangeboren
afwijkingen; het kind functioneert cognitief-linguistisch hoogst normaal.
Incidenteel kan een kind de maximumwaarde van de range van een gebruike-
lijk proces overschrifden. Het gemiddelde bliift echter dat van de referentie-

8roep.

7.6. Fonologische processen en de spraakwaarneming via het gehoor

Bij kinderen met auditieve beperkingen wordt de finale consonantdeletie
opvallend vaak gevonden (Beers & Bakeq, 1998). In hun studie is er bii
vergelijking van vroeg en laat doof geworden kinderen van 4;0 tot B;0 jaar, die
qua fonologie worden vergeleken met horende kinderen van 3;6 tot 4;0 jaar,

een verschil op een kansniveau van p<.001 ten gunste van de groep die op
latere leeftijd doof werd. Ook in ons onderzoek is er invloed van het gehoor
bij onderzoek naar het ongewoon frequent voorkomen van processen in
relatie tot de mate van gehoorverlies. Bif mild verlies van niveau 1 (2040 dB;

M1- en Clgroep) ziin er, vergeleken met de groepen van ernstiger verlies van
niveau 2 (40-55 dB; M2- en C2groep) minder processen van de finale conso-

nantdeletie (p<.05), maar ook van clusterreductie (p<.05) en devoicing
(p<.os).

In onze studie wordt 66k verschil gevonden als de groep met interventie van
het gehoor (de M1- en M2-groep) wordt vergeleken met de groep zonder
middenoordrainage (zie Tabel 7.15). Vooral de selectie profiteert van de

interventie van het gehoor. Hiermee wordt in onze studie aangetoond dat
selectie niet wordt beinvloed door onvoldoende articulatie, zoals de vermij-
dingstheorie (Schwartz & Leonard, L9BZ; Schwartz e.a., L987) veronderstelt,
maar dat de kwaliteit van de spraakwaarneming de selectie beinvloedt.
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Thbel 7.15.

Overzicht van de invloed van middenoordrainage (MOD), ongeacht ernst van het gehoor-

verlies, op de selectie en fonologische processen bii kinderen met schisis die aan FAN

meedoen (N=17), uitgezonderd de kinderen uit de COgroep.M-W U-test * p<.O5.

Fonologische proces M1 en M2 (N=8) versus C1 en CZ (N=9)
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Lettergreepstructuur:
Percentage finale -C deletie

clusterreductie

Drainage middenoor (MOD)

bij MOD minder deleties

biiMOD minderreducties

verschil
*

*

Substitutie:
Selectie: N obstruenten bii MOD meer obstruenten *

N consonanten met [explosiefl bii MOD meer explosieven *

N consonanten met [dorsaal] bii MOD meer dorsalen *

N stemloze obstruenten bii MOD meer stemloze obstruenten *

7.7. Samenvatting

In dit hoofdstuk ziin de fonologische processen bestudeerd, die kinderen laten
horen, als zij hun klanksysteem verwerven en bepaalde klanken nog onvol-
doende correct realiseren. Laten kinderen met schisis die een andersoortig
spoor in de verwerving van typen fonemen en contrasten bezaten (zie

Hoofdstuk 6) vergeleken met de kinderen in de referentiegroep vaker onge-

bruikelijke en gebruikelijke fonologische processen horen? Er zifn op grond
van de woorden van 19 kinderen met schisis die aan de fonologische analyse

meedoen, vier conclusigs te trekken.
De eerste conclusie is dat de 19 kinderen met schisis een zeer normaat beeld
geven qua voorkomen van de gebruikeliike processen en de frequentie ervan.

Ondanks een niet-verwachte fonologische verwerving (9 kinderen) met
individueel aanwezige reducties in aantal verworven fonemen en ondanks
verschillende spraakmotorische sporen om fonemen en contrasten te verwer-
ven (zie S 6.3), volgen kinderen met schisis overwegend de normale systema-

tiek in het vereenvoudigen van lettergrepen en woorden. Alle gebruikeliike
processen komen bij schisis voor en hierin verschillen kinderen met schisis

niet van kinderen in de referentiegroep. Kinderen met schisis verschillen
echter wel van die in de referentiegroep in de mate, waarin zij ongebruikelijk
processen gebruiken. Dit zifn de substitutieprocessen backing, fricatie en

nasalisatie. Ook is er verschil in de mate van voorkomen van finale conso-
nantdeletie en clusterreductie, processen van de lettergreepstructuur.
Een tweede conclusie is dat de afwijkende spraakmotoriek een rol speelt in het
ongewoon frequent voorkomen van de ongebruikelijke processen backing,
nasalisatie en fricatie. Backing en nasalisatie zijn ook bif Chapman & Hardin

{1992) ongewoon frequent aanwezig. Bii Osawa e.a. (1997) wordt het proces
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van stopping (het spiegelproces van fricatie) bil schisis ongewoon weinig
gebruikt. Fricatie komt daarentegen in onze studie ongewoon frequent voor.
Deze drie ongebruikelijke processen worden volgens de literatuur veroorzaakt
door de afwijkende spraakmotoriek.
Een derde conclusie is dat de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor bij
schisis invloed heeft op de mate waarin de fonologische processen voorko-
men. Als gebruikeliik proces komt bij schisis vaker flnale consonantdeletie
voor dan in de referentiegroep. Dit bliikt samen te hangen met gehoorscherpte en

interventie van het gehoor door middel van middenoordrainage. Clusterre-
ductie toont eveneens verschil ten opzichte van de referentiegroep. Ook hier
speelt de kwaliteit van het gehoor een rol; er wordt eveneens een gunstig
effect gevonden bij interventie van het gehoor.

Een vierde en laatste conclusie is dat groepsverschil tussen groepen kinderen
met en zonder interventie meestal de selectie van klanken of clusters betreft.
Dit is een zeer belangriike uitslag in het licht van onze veronderstelling dat bii
het jonge kind in eerste instantie de spraakwaarneming verantwoordeliik is
voor zijn spraakproductie. De theorie dat kinderen woorden met articulato-
risch moeilijke klanken kunnen vermijden in hun selectie, wordt in onze
studie ogenschiinlijk bevestigd. Kinderen met schisis selecteren immers
minder vaak [explosiefl in de lettergrepen op lexicaal niveau dan kinderen in
de referentiegroep. Toch moet deze mening worden genuanceerd. Wanneer de

kinderen met schisis drainage van het middenoor hebben ondergaan, worden
er meer explosieven geselecteerd. Niet alleen een spraakmotorische onvermo-
gen beinvloedt daarmee het selectieverschil, maar iuist ook de afwijkende
spraakwaarneming via het gehoor.

In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 8, wordt selectie eveneens bestudeerd.
Dit hoofdstuk is gewijd aan de interventie. Nader wordt hierin onderzocht
welke interventie de afwijkende spraakmotoriek bevorderde en welke die van
de spraakwaarneming. Daarbij wordt het tijdstip van de interventie allerminst
vergeten.



Hoofdstuk 8

Kind en behandelteam in dialoog

8.0. Inleiding

Schisis is een aandoening die medische interventie behoeft. In welke mate en

in welke opzichten hebben verschillende vormen en tijdstippen van medische

interventie de spraak- en taalverwerving beinvloed? In dit hoofdstuk wordt de

derde onderzoeksvraag beantwoord.
Direct na de geboorte worden ouders en hun baby met schisis doorverwezen
naar een schisis-behandelteam (zie $ 4.3). Heeft het kind een lip-, kaak- en/of
gehemeltespleet, dan strekt de behandeling zich uit over een groot aantal
jaren tot in de puberteit. De titel van dit hoofdstuk benadrukt dat - als in een

dialoog - het beleid niet alleen moet worden bepaald door de deskundigheid
van het team, maar ook afgestemd moet worden op de behoeften van het kind
en zijn ouders.

8.L. Effectmeting: Bii welke spraak- en taalvariabelen?

In de voorafgaande Hoofdstukken 5, 6 en 7 ziinveel spraak- en taalvariabelen
onderzocht en uitslagen verkregen. Welke variabelen zijn werkelijk belangrijk
om effect van interventie op spraak en taal te meten? In eerste instantie wordt
onze keuze bepaald door

- de bevinding dat specifieke variabelen kenmerkend zijn voor schisis;

- de bevinding dat sommige variabelen gevoelig ziin voor interventie (op

basis van Hoofdstuk 5, 6 en 7);

- de bevinding dat bepaalde variabelen kernvariabelen zlin, zoals het aantal
verworven typen fonemen dat zowel correleert met contrastgraad als met
de algemene taalvariabelen;

- de indruk dat sommige variabelen (biivoorbeeld het aantal spraakuitingen)
belangrijk zijn voor de kinderen die niet of nauwelijks spreken, onvoldoende

taalvaardig zljn en niet aan een linguistische analyse kunnen deelnemen;

- de vragen die onze uitkomsten oproepen;
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Met name belangrilke variabelen om effect van interventie te onderzoeken,
zlin:

- het aantal verworven fonemen van het kind;

- het correct voorkomen van [explosief], fiabiaal], [coronaal] en fdorsaal];

- het aantal typen en tokens van inhouds- en functiewoorden;

- de MLUL;

- de CP-score;

- het aantal spraakuitingen van het kind.

Verder gaat de aandacht uit naar de ongewoon frequent voorkomende
processen bij schisis en aspecten van de selectie, zoals:

- processen van de lettergreepstructuur: finale consonantdeletie; cluster-
reductie;

- substitutieprocessen zoals backing;

- het aantal geselecteerde consonanten in de lettergrepen, in het bijzonder
het aantal orale consonanten;

- de selectie van contrasten [explosiefl, [dorsaal] en [-stem] in de doelwoorden.

8. 2. Pre-operatieve orthopedische therapie: het gehemelte-plaati e

Over het gehemelteplaatje is reeds geschreven in Paragraaf L.2.2 en 4.5.4. Het
is onze hypothese dat het dragen van een plaatje een positief effect heeft op
de voor effectmeting geselecteerde spraak- en taalvariabelen, vooral die
betreffende de fonologie. Het plaatje bevordert de vroege sensomotorische
ontwikkeling in het mondgebied. Het normaliseert aspecten van luchtdruk
alsmede de orale tast, kinesthesie en proprioceptie. Op grond van aspecten,
genoemd in $1.2.2, zal de productie van het contrast [explosief], [coronaal]
en [-stem] worden bevorderd. Wanneer dankzij het plaatfe de transglottale
druk hoger wordt, zal de fonatieduur worden verlengd en kunnen meer
lettergrepen in een woord worden uitgesproken. Door verbetering van de

intra-orale druk zullen in een lettergreep meer orale consonanten worden
uitgesproken. Het plaatje draagt bii tot de opbouw van een normaler fonolo-
gisch beeld in het brein, met meer [explosieven] in de woordkeuze dan in de

groep zonder plaatie. De selectie zal dit tonen.

Het plaatje wordt toegepast bil kinderen met een lip-, kaak- €n gehemelte-

spleet. In ons onderzoek hebben 21 kinderen een dergeliike spleet (zie bijlage
Tabel 1), van wie 13 kinderen PSOT ondergaan. Dit plaatie wordt vanaf de

geboorte zowel overdag als 's nachts gedragen gedurende 39 tot 104 weken
(gemiddelde duur 71 weken, zie $ 4.5.4).
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Twee behandelteams passen de behandeling met een gehemelteplaatje toe en

twee andere niet. In 6€n team wordt het plaatje na de operatieve correctie van
het velum, vlak v66r de eerste verjaardag verwijderd; in het andere team
wordt ook na de gehemeltesluiting het plaatfe nog gedragen. Daarmee zijn er

kinderen die kort (N:7) en kinderen die lang (N=6) een plaatje hebben
gedragen. Acht kinderen met een volledige spleet hebben geen plaatie
gekregen, waarvan 66n kind echter wel een voedingsplaatje kreeg tot zijn
gehemeltesluiting. Kinderen met een gersoleerde gehemeltespleet krijgen in
het algemeen geen plaatie. Tabel 8.1 geeft een overzicht van de verdeling van
kinderen met schisis in de onderzoeksgroep.

Thbel8.1.
Verdeling van kinderen met schisis met betrekking tot lang, kort of geen PSOT in de hele

schisisgroep (N=30), de subgroep met GRAMAI (N=20) en FAN (N=19) en zonder analyse (OT-

groep, N=11). Gemiddelde afbouw van de plaat voor week 7L (kort PSOT) of in/na week 71

(lang PSOT). * E6n kind met alleen een voedingsplaatie.

PSOT Lang Kort Geen Totaal

175

Schisis N:30
Complete spleet

Gehemeltespleet

GRAMAT N:20
Complete spleet

Gehemeltespleet

G€€n GRAMAI

FAN N:19
Complete spleet

Gehemeltespleet

G66n FAN

Totaal

6

n.v.t.

5

n.v.t.

1

5

n.v.t.

1

6

7

n.v.t.

5

n.v.t.

2

4

n.v.t.

3

7

B*

9

21,

9

7*

3

7

t7

17

3

10

76

3

11

30

Worden de uitkomsten van variabelen van spraak en taalvaardigheid be-

invloed door PSOT en door de duur van het gebruik ervan? De hypothese is

dat een langere duur in weken van PSOT, en daarmee het gedurende een

langere periode afdekken van de flstel in het harde gehemelte, de afwijkende
spraakmotoriek normaliseert en dat een lang gedragen plaat daarmee een
grotere bijdrage levert aan de kwaliteit van spraak en taal, dan een niet of kort
gedragen plaat.

Thbel 8.1 laat zien dat in elke groep kinderen met een lip-, kaak- en gehemel-

tespleet er uitval is om mee te doen aan FAN, maar dat deze in de groep met
lang PSOT het minste voorkomt. Bij lang PSOT valt €€n kind af voor FAN
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(6>5); bif kort PSOT vallen drie kinderen af (7>4); bij geen PSOT zijn het er

liefst zeven (17>10).

Zoals is te zien in Tabel 8.2 hebben de kinderen met lang PSOT op de leeftijd
van 2;A jaar als mediaan een ver$rachte verwerving van contrastgraad 3 en zes

verworven typen fonemen, wat ook in de referentiegroep voorkomt (zie

S 6.3). Tabel 8.2 verduideliikt dat de kinderen met een gehemelteplaatje zowel
qua contrastgraad als qua aantal verworven fonemen een voorsprong hebben
op de kinderen zonder plaatfe. Verder is duidelijk dat kinderen die lang een
plaatie dragen hogere scores halen dan kinderen die dit kort dragen.

Thbel8.2.
Mediaan en range van de verworven contrastgraad en het aantal typen verworven fonemen
bii kinderen zonder, met kort of lang PSOT, die in aanmerking komen voor FAN-analyse
(Beers, 1995) (NI=19). De EAN-norm is die van Beers (1995).

Lang

med range N pp

Kort

med range N pp
Geen

med range N pp

FAN-norm

gem Npp

Contrastgraad 3 1-5a 5

N fonemen 6 Z-11. 5

z o-3" 4

4 4-10* 4

1 0-4* 10 3 tZ

3 0-6* 10 9 t2

*Kind met een voedingsplaat (ingedeeld onder Geen PSOT) heeft contrastgraad 4 en heeft 6 fonemen

verworven. Kind met kort PSOT vanwege een vroege totale gehemeltesluiting heeft contrastgraad 3 en

1O fonemen.

T[bel 8.3 toont de effecten van PSOT versus niet-PSOI waarbij alle kinderen
met een complete spleet zijn betrokken. In deze tabel worden bovendien de
waarden van fonemen en contrasten weergegeven ongeacht de woordpositie.
Ook de mediale positie is hierbii betrokken. Deze gegevens zljnverzameld en
geanalyseerd op een moment dat FAN (Beers, 1995) nog niet beschikbaar was.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van Ingram (1976), Weiner (1979) en
Grunwell (1981, l9B7). Als alle kinderen met schisis worden beoordeeld op de

waarde van het gehemelteplaatie, inclusief de niet of nauwelijks (betekenis-
vol) sprekende kinderen, zljn er desondanks meer correcte producties van de

contrasten [explosiefl, [coronaal] en [stem] in de groep met PSOT dan in de

groep zonder PSOT. PSOT beinvloedt de selectie positief; kinderen met een
plaatje selecteren langere woorden met meer orale consonanten. Kinderen
met schisis die aan FAN meedoen, selecteren minder consonanten in hun
lettergreep dan kinderen in de referentiegroep (zie S 7.2.1). PSOT vergroot dit
aantal in de selectie. Kinderen met PSOT produceren een hoger aantal correcte
clusters (p<.05). Het groepsverschil qua fina1e consonantdeletie (p<.01) is

echter niet ten gunste van de groep met PSOI maar de groep kinderen
zonder PSOT. Deze variabele is vooral gevoelig voor de kwaliteit van de



KIND EN BEHANDELTEAM IN DIALOOG 777

Tabel8.3.
Effecten van de behandeling met (N:13) en zonder PSOT (N=8) op variabelen van spraak en

taal bii alle kinderen met een complete spleet, inclusief de onvoldoende taalvaardige groep
(kind 8, 12, 20,21met PSOT en kind 3 zonder PSOT). Er is niet gelet op woordpositie; ook
mediale consonanten ziin beoordeeld. M-W U-test * p<.05, * * p..01

Variabelen verschil PSOT (N:13) Geen PSOT (N=8)

med gem sd range med gem sd range

N spraakuitingen
Verstaanbaarheid

CP-score in subgroep

Lexicale expressie

N typen inhoudswoord
N tokens inhoudswoord
N typen functiewoorden
N tokens functiewoorden

Contrasten:
o/o [explosief] correct

7o [coronaal] correct
o/o [dorsaal] correct
o/o [stem] correct

Processen
o/o lettergreep deletie
o/o frnaal consonant weg
o/o clusterreductie
o/o clusters correct
o/o backing

Selectie

N lettergrepen

N orale consonanten

N explosieve conson,en

N liquidae
GRAMAT MLU

MLUL

173.0 204.8 93.3

2.0 2.7 1.3

7.0 6.4 1.6

18.0 17.3 9.2

28.O 37.9 30.9

13.0 tz.o 6.7

27.0 37.2 26.9

52.0 50.0 18.8

41.0 40.9 14.9

ss.5 56.6 16.8

37 .5 41.1 17 .7

4.0 6.1 4.8

23.5 zt.s 8.0

37.0 36.4 79.4

5.0 9.9 t4.7

z3.o 25.3 77.O

178.0 t79.O 11.9

t64.0 155.1 37.O

93.0 85.2 24.1

26.0 27.9 9.9

t.6 1.5 0.4

3.s 3.3 7.2

249.0 256.4 59.2 t77357
1.5 2.2 2.O t-7
6.0 6.1 z.t 4-9

16.0 t7.Z 8.8 7:32

13.5 23.7 Zt.8 7-72

11.s 72.5 8.3 3-26

20.5 28.2. 27.8 444

27.5 29.7 6.7 23-36

19.0 25.0 16.3 5-47

44.O 46.6 zs.O B-7s

23.5 31.3 ZZ.8 7-74

5..5 6.1 2.8 3-10

10.0 10.4 3.9 0-77

43.0 40,9 24.6 3-70

0.0 7.7 3.4 0-9
33.0 30.0 8.0 17 -40

143.0 151.3 26.2 113-196

127 .O r29.t 30.0 80-171

85.0 78.7 27.8 Z2-tO2

18.0 16.0 7.9 4:28

1.5 1.5 0.4 1.0-2.0

3.2 3.0 1.1 7.0-4.2

64-381

0-4
3-9

0-34

0-106

r-26
047

23-73

2242
28€0
t7 -77

2-76

9-32
10-68

0-50
8-70

76620t
65-194

27-rOB

15-49

l.o:2.7
7.2-S.O

gehoorscherpte en interventie van het gehoor (wat eerder in Hoofdstuk 7 met
behulp van de Mann-Whitney U-test is vastgesteld). Hier zijn de kinderen niet
geselecteerd op ernst van het gehoorverlies dat in het werk van Beers & Baker
(1998) een duideliike relatie heeft met het voorkomen van dit proces.

Bij een langere behandeling met PSOT is ook het aantal tokens van inhouds-
woorden hoger. PSOT bevordert daarmee de lexicale expressie. Als door
tifdige interventie met een plaatie de orale sensorische waarneming van de

baby verbetert, leidt dit in het eerste levensjaar tot de opbouw van meer
normale taal- en spraakrepresentatie in het brein van het kind dat in deze

periode juist zo gevoelig is voor sensorische stimulatie. De productie zal deze
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Tabel8.4.
Effecten van de duur van de behandeling met PSOT op variabelen van spraak en taal in de
groep kinderen met en zonder PSOT, waarbij ook de onvoldoende taalvaardige kinderen zijn
betrokken. Significant op het kansniveau van * p<.05, " * pS.Ol

Variabelen Duur van PSOT

Lexicale expressie

N tokens inhoudswoord
Contrasten
o/o [explosief] correct
o/o [stem] correct
Processen
o/o frnaal consonant weglating
o/o clusters correct
Selectie

N liquidae

langer PSOT significant meer

langer PSOT significant hoger

langer PSOT significant hoger

langer PSOT signifrcant hoger

langer PSOT significant hoger

langer PSOT signifrcant meer

*

kennis benutten; woorden zullen daardoor makkelijker en vaker worden
uitgesproken. Dat is onze verklaring voor dit verschilnsel.

De kinderen met lang PSOT realiseren het contrast [+51srn] vaker dan [-stem].
Dit werd niet verwacht. Onze verwachting luidde dat het gehemelteplaatf e de

transglottale €n intra-orale druk zou bevorderen en daarmee de correcte
productie van stemloze explosieven. Door de kinderen met PSOT wordt iuist
stemhebbend beter geproduceerd. In Hoofdstuk 6 is in Thbel 6.3 de verwer-
ving van [stem] besproken. Het contrast [stem] kan Beers (1995) niet aan

leeftild relateren, maar als het verschiint bij kinderen in haar onderzoeksgroep
is dat vaak tezamen met [gerond] en [voor], contrastgraad 4. Dit is voor de

leeftifd van 2;O jaar een geavanceerde en complexe contrastgraad. Kinderen
met PSOT bezitten fonologisch een hogere graad in de fonologische verwerving.

8.3. Plastisch chirurgische behandeling: De gehemeltesluiting

In de literatuur wordt een verband gelegd tussen de kwaliteit van de kinder-
spraak bif schisis en het tiidstip van de gehemeltesluiting (zie S 1.2.3). Er

wordt geen verband gelegd met de lipsluiting. Kinderen met alleen een
lipspleet vertonen geen spraak- en taalproblemen (zie voor een overzicht
McWilliams e.a., 1990). Aspecten van tiidstip van lipsluiting zijn in deze

studie niet beschreven. In onze studie wordt evenmin ingegaan op het
verschil tussen partieel en totaal sluiten van het gehemelte. Door het grote
aantal behandelwijzen (zie in de biilage Thbel 3) is er geen verband van de
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chirurgische methode (totaal of partieel) met vroeg sluiten. De verdeling is

scheef.

Het is onze hypothese dat een vroege sluiting van het gehemelte (voor 1;0

jaar) gunstig is voor de spraak- en taalverwerving.
De verdeling van vroeg versus laat geopereerde kinderen (gemiddeld 52

weken bii een sluiting partieel 6n totaal (sd 14 weken; range 39-90) en al dan
niet PSOT toont Thbel 8.5. Op grond van de ongelifke verdeling en kleine
groepsgrootte in de verschillende cellen van behandeling is geen factoranalyse
uitgevoerd. De interactie van het effect van PSOT en tijdstip van sluiting is in
deze tabel niet duideliik.

Thbel8.5.
Verdeling van de kinderen met schisis betreffende tiidstip van gehemeltesluiting (gemiddeld

week 52) en al dan niet PSOT voor de hele groep (N=3O), voor de sutrgroep met een GRAMAI-
analyse (N=2O) en een FAN-analyse (N=19). Ook de kinderen met onvoldoende taalvaardig-
heid (geen GRAMAT of FAN) ziin hierin opgenomen (N=11).

Vroeg Laat Geen Totaal

Schisis N:30
Lang PSOT

Kort PSOT

Geen PSOT

GRAMAT

Lang PSOT

Kort PSOT

Geen PSOT

Geen GRAMAT

Lang PSOT

Kort PSOT

Geen PSOT

FAN

Lang PSOT

Kort PSOT

Geen PSOT

Geen FAN

Lang PSOT

Kort PSOT

Geen PSOT

2

2

B

4

5

7

6

7

77

0

0

2

5

5

10

1

2

7

5

4

10

1

3

7

Totaal

Ongeacht PSOT wordt daarom in de groep die voor een FAN-analyse in
aanmerking komt, gekeken naar het effect van vroeg versus laat sluiten op de

behaalde contrastgraad en het aantal verworven fonemen (zie Tabel 8.6). Deze

L216
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Thbel8.6.
Mediaan en range van de behaalde contrastgraad en het aantal typen verworven fonemen bii
vroege (voor 52e week), late (in of na de 52e week) of nog geen gehemeltesluiting, die in
aanmerking komen voor een FAN-analyse (N=19).

Vroeg

med range N pp

Laat

med range

Geen sluiting FAN-norm

N pp med range N pp gem N pp

Contrastgraad 3

N fonemen 5

0-5a 11

3-11 11

Geen FAN

Geen FAN

tabel laat gunstige effecten zien van de vroege sluiting op de fonologie. De
kinderen met een vroege sluiting behalen een verwachte verwerving in de
contrasten. Dat is niet het geval in de groep met een late sluiting. Ook het
aantal verworven fonemen ligt in de groep met vroege sluiting veel hoger dan
in die met een late. De beide nog niet geopereerde kinderen komen niet in
aanmerking voor FAN.

De gevonden waarden en de statistische resultaten bif vroeg versus laat
sluiten, met als grens de gemiddelde sluitingsweek (week 52) ongeacht (duur
van) PSOT, worden in Tabel 8.7 gepresenteerd. Opnieuw betreft dit de

fonologische analyse van correcte fonemen ongeacht woordpositie, uitge-
voerd bij eerder onderzoek (Koopmans-van Beinum e.a., l99O), waaraan alle
kinderen deelnemen, ook de groep die onvoldoende taalvaardig is. De groep
met een woege sluiting betreft 16 kinderen; die met een late sluiting betreft
L2 kinderen.
De gevonden significante verschillen (zie Tabel 8.7) onderstrepen het positie-
ve effect van de vroege sluiting. Er zlin variabelen die specifiek door de
gehemeltesluiting worden begunstigd en er zijn er die ook voorkwamen bij de

behandeling met een gehemelteplaatje. Juist in de combinatie van de behan-
delingen zit een meerwaarde voor de spraak- en taalverwerving. Contrasten als

[explosiefl, fiabiaal], [coronaal] en [stem] worden vaker correct geproduceerd
bij een vroege sluiting.
Dat deze uitkomsten ook aanwezig ziin bij de behandeling met een gehemel-
teplaatje past in ons beeld; het gehemelteplaatfe normaliseert de orale
(tactiele, kinesthetische, proprioceptieve) waarneming en draagt bij tot een

iuist mentaal beeld van de contrasten, die dankzij de vroeg gecorrigeerde
spraakmotoriek vaker correct worden gerealiseerd.

Nieuw is nu echter de verwerving van het contrast flabiaal]. Dat is eerder niet
bil PSOT gevonden, Is daar een verklaring voor te vinden? Het contrast

[labiaal] wordt gevonden bii de sonorant lvl, lwl en lml, klanken die nauwe-
lijks intra-orale druk behoeven en ook bij de obstruenten lpl, lbl en ltl dle

z

2

10-48

r0-68

372
9 t2,
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Tabel8.7.
Effecten rran vroege (N=16) en late sluiting van het gehemelte (N=12) bii kinderen met schisis. M-W
U-test * p<.05.
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Variabelen verschil Vroeg sluiten (N:16)

med gem sd range

Laat sluiten (N=12)

med gem sd range

N spraakuitingen
Verstaanbaarheid

CP-score in subgroep

Lexicale expressie

N typen inhoudswoord
N tokens inhoudswoord
N typen functiewoorden
N tokens functiewoorden
Contrasten:
o/o [explosief] correct
o/o flabiaal] correct
o/o [coronaal] correct
o/o [dorsaal] correct
o/o [stem] correct
Processen
o/o lettergreep deletie
o/o finaal consonant weg

%o clusterreductie
o/o clusters correct
o/o backing
Selectie

N lettergrepen

N orale consonanten

N explosieve conson.en

N liquidae
GRAMAT MLU

MLUL

249.0 226 99.7

1.5 Z.O 7.2

6.0 s.4 3.2

13.5 t4.4 10.1

14.s 30.3 31.3

1 1.0 t1.2 7 .7

37.s 37.0 30.3

50.5 46.6 18.8

s1.0 so.6 20.2

46.0 4t.6 16.5

55.0 54.9 13.1

30.0 39.5 18.5

5.0 6.7 4.4

14.5 16.1 7.7

30.0 31.8 t7.7
3.0 7.6 74.1

2L.5 ZO.5 8.4

168.0 166.5 26.1

161.0 161.6 r8.8
92.5 90.8 tZ.6
22.5 24.4 t7,Z
t.4 1.5 0.4

3.4 3.1 1.3

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ns

20-381

0-4
3-9

0-34
0-106
o26
o-87

23-73

27-84
1342
38-73
20-77

Z_T6

932
70-70
0-50
6-34

1 13-203

tz7-t94
81-108

tz49
t.o2.7
1.0-s.0

17s.0 t9r.7 75.3 108-355

1.5 2.s Zt.g t-7
6.0 6.0 1.6 4-9

27.0 77.3 10.0 7+2
25.5 28.9 27.4 t-72
10.0 to.7 7.8 2-26

20.o 24.9 26.7 t-92

29.5 36.1 16.1 23-73

32.O 35.0 8.5 2548
z3.o z6.s t3,7 s47
s3.5 49.5 25.4 8-78

zz.5 3z.z 24.5 7-74

4.5 5.0 2.6 Z-9

11.0 16.0 9.5 7-32

4r.o 41.6 23.9 3-70
3.5 5.6 7.2 0-22

33.5 36.0 1s.8 t7-70

174.0 175.2 Zt.O L42-798
121.0 119.1 33.8 80-166
82.0 73.2 33.O Z2-t77
19.0 79.2 7.9 429
1.6 1.6 0.4 7.0-2.2

3.3 3.4 0.8 2.04.4

wel intra-orale druk nodig hebben. Als vroegtiidig het zachte gehemelte

gecorrigeerd is, wordt de opbouw van de intra-orale druk en hiermee de

spraakproductie van deze obstruenten bevorderd. Meer labiale klanken
komen nu in het bestand van het kind voor.
Verder vermindert in de fonologische processen het percentage klanken dat
backing kent. Dit is te danken aan de vroegtiidig verbeterde velofaryngale
afsluiting.

In de geselecteerde woorden worden vaker woorden aangetroffen met orale
consonanten. Dit is een bewijs dat de productie door de vroegtijdige sluiting
is verbeterd; het is mede een bewiis dat op een eerder tijdstip aan de sensorische
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voorwaarden (die van de tiidig genormaliseerde en meer adequate spraakwaar-
neming) is voldaan. Eerder bleek langdurig PSOT de selectie ervan te bevorde-
ren. De combinatie van interventies verooruaakt een positief effect.

De Spearman rangorde correlatie test die gebruikt is voor de berekening van
het tijdstip van sluiting, weergegeven in Tabel 8.8, werkt statistisch op andere
wijze dan de Mann-Whitney U-test (zie S 4.6.3) en begunstigt hier zowel
dezelfde maar ook andere variabelen. Laatstgenoemde test liikt kritischer dan
eerstgenoemde. De verstaanbaarheid wordt bii Spearman's correlatiebere-
kening genoemd; vroeg sluiten heeft een aanzienlijk effect hierop (p<.01).

Aangezien deze score geen relatie toont met andere taalvariabelen, is dit een
interessant gegeven. Eerder (zie $ 5.7) is immers gevonden dat verstaanbaar-

heid gerelateerd is aan de lexicale en grammaticale vaardigheid van het kind
en niet aan de graad in de complexiteit van de contrasten of variabelen van
spraakmotoriek.
De nasale emissie, onderdeel van de CP- score, vermindert bij vroege sluiting.
De tijdige operatie van het gehemelte bevordert de spraakmotoriek. Het beeld
bij vroege sluiting volgens Spearman toont opnieuw verbeterde fonologische
mogelijkheden. Niet alleen komen de contrasten [explosief], [coronaal] en

[stem] percentueel vaker correct voof, ook het percentage backing vermindert
bil vroeg sluiten. Woorden met meer lettergrepen worden geselecteerd en in
de selectie van consonanten komen vaker de orale consonanten voor.

Thbel 8.8.

Effecten van het tijdstip van gehemeltesluiting op spraak- en taalvariabelen, gemeten met
Spearman rangorde correlatietest bii 28 kinderen met schisis. Significant op een kansniveau
van * p<.05, ** p(.01.

Tifdstip van sluiting

Verstaanbaarheid

CP-score: alleen nasale emissie

Contrasten
o/o [explosief] correct
o/o [coronaal] correct

%o [stem] correct

Processen
o/o substitutieproces backing

Selectie

N lettergrepen

N orale consonanten

bij vroeger sluiten hogere score * *

bil vroeger sluiten lagere score *

bii vroeger sluiten meer correct *

bij vroeger sluiten meer correct *

bij vroeger sluiten meer correct *

bij vroeger sluiten minder backing * *

bij vroeger sluiten meer * *

bij vroeger sluiten meer *
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8.4. KNO-behandeling: Drainage van het middenoor

De invloed van het gehoor is reeds aan de orde geweest in Hoofdstuk 5, 6 en

7. De interventie ervan door middel van middenoordrainage bleek van groot
belang voor de taalverwerving. Hoewel het positieve effect ervan in de

voorafgaande hoofdstukken reeds voldoende is bewezen, stellen wij deze

interventie nogmaals aan de orde, nu in het cluster van alle onderzochte
interventies. Ook wordt opnieuw de invloed van drainage onderzocht,
wanneer de totale onderzoeksgroep aan de analyse deelneemt, inclusief de

kinderen die onvoldoende taalvaardig zijn. Tabel 8.9 geeft de verdeling van
kinderen met schisis en gehoorverlies (N=28) zonder middenoordrainage
(N:15) versus vroege (N:B) of late drainage van het middenoor (MOD) (N:5).
Twee kinderen met schisis en goed gehoor (de C0-groep) doen aan de

groepsvergelijkingen betreffende interventie van het gehoor via drainage niet
mee. Ook is er de verdeling van kinderen met een GRAMAI-analyse (N:18 en
niet 20) en FAN (N:17 en niet 19).

Tabel8.9.
Verdeling van kinderen met schisis zonder (N=15) en met middenoordrainage (MOD) (N=13)

ingedeeld naar gehoorscherpte (groep '1.: 2O4O dB verlies; groep 2: 40-55 dB verlies) en

tiidstip ervan. Vroeg (N=8): voor week 59; Laat (N=5): in of na week 59.

MOD Vroeg Laat Geen Totaal

Schisis N:28
Gehoor niveau 1 5

Gehoor niveau 2 3

GRAMAT

Gehoorniveaul 5 2

Gehoor niveau 2 1. 1

Geen GRAMAT

Gehoorniveaul 0 Z

Gehoorniveau2 2 0

FAN

Gehoor niveau l"

Gehoor niveau 2
Geen FAN

Gehoor niveau 1

Gehoor niveau 2
3

0

41o19
159

774
24

35
35

7

2

13

4

6

5

1
J

3

5

1

0

2

Totaal 15

Opnieuw is er het overzicht van

fonemen conform FAN, nu in de

het aantal verworven contrasten en het aantal

groepen van drainage (MOD) (zie Tabel 8.10).
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Thbel S.LO.

Verworven contrastgraad en het aantal typen fonemen bii kinderen met schisis, ingedeeld naar al
dan niet middenoordrainage MOD) en tiidstip ervan, die in aanmerking komen voor een FAN-

analyse (N=17). Goed horende kinderen ziin uitgesloten van analyse.

MOD en ernst Vroeg

gehoorverlies med range N pp

Laat

med range N pp

Geen

med range N pp

FAN-norm

gem Npp

Contrastgraad

Gehoor niveau 1

Gehoor niveau 2

N fonemen

Gehoor niveau 1

Gehoor niveau 2

1-5

1-1

3-11

') _')

3-3

3-3

s-5

44

3

0

0-4
0-1

2-ro
0-s

312
goed horenden

912
goed h<lrenden

6

2

Dit overzicht van contrastgraden en aantal verworven bevestigt opnieuw de

bevindingen van Hoofdstuk 6 dat vroege drainage een zeer gunstig effect
heeft op de fonologie. De contrastgraad 6n het aantal verworven fonemen ziin
in de totale groep zonder MOD beduidend lager dan in de groepen met MOD.
Vroege drainage geeft betere uitslagen te zien dan late. De kwaliteit van
horen, uitgedrukt in het niveau van gehoorscherpte speelt een belangrijke rol.
Kinderen met gehoorscherpte van niveau 2 scoren lager dan de kinderen met
gehoorscherpte van niveau 1.

Tabel 8.11 laat het verschil tussen subgroepen kinderen met schisis zien
(totaal 28 kinderen) van al dan niet middenoordrainage, onderzocht met de
Mann-Whitney U-test. De kinderen deden mee aan het eerdere onderzoek van
Koopmans-van Beinum e.a. (1990); de correctheid van de foneemproductie is

daar niet volgens FAN gescoord. In de grotere groep, waaraan ook de niet of
nauweliiks (betekenisvol) sprekende kinderen deelnemen, is het effect van
MOD geringer dan in Hoofdstuk 5, 6 en 7. Dat is niet verbazingwekkend,
omdat de kinderen hier niet geselecteerd zijn naar gehoorscherpte, zoals in
Hoofdstuk 5. Ook doen de niet of nauwelijks sprekende kinderen mee aan de

analyse, waardoor er hier niet is geselecteerd op mate van taalvaardigheid.
Eerder is erop gewezen dat de niet of nauweliiks (betekenisvol) sprekende
kinderen overwegend gehoorverlies bezitten van niveau 2 (met 40 tot 55 dB

gehoorverlies). Bii dit verlies heeft MOD geen of minder effect dan bii een
geleidingsverlies van niveau 1. Ook worden door middel van een groepsverge-

lijking, zoals gepresenteerd in Thbel 8.11, de zo interessante effecten van
vroege en late drainage te niet gedaan. De uitslagen in Hoofdstuk 5 waar de
kinderen zijn geplaatst in duidelijk omschreven subgroepen van schisis,
gehoorscherpte, al dan niet interventie en gehoorscherpte ervan, wordt de

waarde van MOD wel gevonden en wel op een methodologisch juistere wifze.
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Tabel 8.11.

Effecten van middenoordrainage (ongeacht het tiidstip ervan) bii gehoorverlies (1 en 2) op geselecteerde

variabelen bij kinderen met schisis (N=28) M-W U-test *pS.05.

Variabele verschil

N spraakuitingen
Verstaanbaarheid

CP-score subgroep

Lexicale expressie

N typen inhoudswoord

N tokens inhoudswoord

N typen functiewoorden

N tokens functiewoorden

Contrasten
o/o [explosiefl correct
o/o flabiaal] correct
o/o [coronaal] correct
o/o [dorsaal] correct
o/o [stem] correct

Processen
o/o lettergreep deletie
o/o finaal consonant weg
o/o clusterreductie
o/o clusters correct
o/o backing

Selectie

N lettergrepen

N orale consonanten

N explosieve conson.en

N liquidae

GRAMAI MLU

MLUL

Drainage (MOD) (N:13)

med gem sd range

Geen MOD (N=15)

med gem sd range

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ns

NS

NS

n5

ns

ns

NS

NS

NS

ns

t99

I
6

t7 15.9 rO.2

28 35.2 27.8

10 tz.z 8.6

22 34.1 30.5

s2 46.6 22.4

42 48.3 18.9

47 43.0 15.5

53 5Z.Z 13.7

33 41.8 20.1

4 5.7 3.8

17 18.6 7.5

23 28.4 18.8

3 8.4 16.3

26 2t.7 8.7

178 t74.O ?,8.4

160 147.O 30.9

8s 79.O 24.2

22 24.6 7.7

t.6 1.s 0.4

3.0 3.1 1.5

208.8 86.s

2.O 1.3

s.4 3.2

64-381

0-4

3-9

3:32

0-83

t26
0-87

23-73

2941
2342
28-73

20-74

2-73

lo:32
3-61

0-50

6:33

tt3203
80-175

22-tO4

t2-40
t.02.1
1.0-5.0

t73 191.5

1 1.4

6 6.0

72 tt.7
13 16.7

7 8.s

t4 24.9

30 37.7

32 39.2

24 30.3

43 50.2

28 29.4

4 5.1

t2 13.8

39 40.1

4 6.0

27 32.3

769 169.6

155 t39.4

93 86.7

18 77.7

1.5 1.6

3.8 3.6

110.3 20-i57

1.0 0-3
1.6 4-9

9.0 024
16.3 0-48

6.8 02r
28.3 0-92

t4.5 2349
18.8 25-84
77.1 5-56

23.6 8-80

16.3 7-52

2.4 3-9

8.7 s3Z
r9.9 10-70

7.O O-22

16.0 t7 -41

zt.o t4z-798

34.6 6s-181

26.5 27-7Lt

7.9 429
0.3 7.72.O

o.7 ?.o-4.4

De waardering van het effect van drainage op de onderzoeksvariabelen is

afhankelijk van de fuiste methodologie (als in Hoofdstuk 5).

De drainage van het middenoor begunstigt, evenals in Hoofdstuk 5, vooral de

taalvariabelen, hier het aantal tokens van inhoudswoorden en het aantal
typen van functiewoorden. Dat ook deze laatste variabele door drainage
positief wordt beinvloed, versterkt onze opvatting dat deze variabele niet
benadeeld wordt door de afwifkende spraakmotoriek (alleen), maar (66k)
door de afwif kende spraakwaarneming via het gehoor. Een hoger percentage

correcte realisaties van de contrasten [explosiefl en lcoronaal] wordt gevon-

den bii kinderen met MOD. Eerder werd dit ook bii de overige gunstige
vormen van interventie gevonden. Het contrast [stem] wordt in de groep met
MOD eveneens vaker correct gerealiseerd.

Eerder, in Hoofdstuk 7, is vastgesteld dat de selectie van genoemde contrasten
door MOD werd bevorderd. Het contrast ldorsaall wordt echter niet vaker
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correct gerealiseerd. Eerder (zie S 7.6) verbeterde dankzij MOD de selectie van
dit contrast.
Bij de kinderen met MOD is er een hogere contrastgraad (p<.05) en ziin er
meer verworven fonemen (p(.05). De finale consonant wordt hier echter
vaker weggelaten (p<.05), wat niet werd verwacht (zie S 8.2). Dat dit bii deze

analyse het geval is, pleit opnieuw voor een analyse zoals in de voorafgaande
hoofdstukken, waarbii kinderen werden ingedeeld in subgroepen van gehoor
of een analyse naar behaalde contrastgraad, zoals in Hoofdstuk 7 is gepresen-

teerd. Kinderen met ernstiger gehoorverlies toonden meer flnale conso-
nantdeletie dan kinderen met mild verlies. Bij deze statistische toetsing is de

hele groep kinderen, ongeacht de ernst van het gehoorverlies geanalyseerd en
worden kinderen die ongelijksoortig ziin qua taalvaardigheid met elkaar
vergeleken.

Het percentage clusterreductie is lager in de groep met middenoordrainage
(p<.05). Dit is w€l in overeenstemming met de bevindingen bii Beers & Baker
(1998) dat de mate van gehoorscherpte een rol speelt bii het voorkomen van
dit proces.

8.5. Bii geclusterde interventie voldoende spraak- en taalvaardige
kinderen

Elke interventie beinvloedt specifieke variabelen van spraak- en taalvaardig-
heid, maar ook worden er gemeenschappelifke en overlappende effecten
gevonden. De combinatie van de interventies toont effect.
Voldoen de kinderen met een verwachte verwerving in de contrasten en met
een voldoende taalvaardigheid (N:10) inderdaad aan het positieve beeld
ervan?

Omdat er te weinig kinderen in de cellen van interventie aanwezig zijn (zie
Tabel 32 in de bijlage), kan een multivariate analyse niet worden uitgevoerd.
Daarom wordt uitgegaan van onderzoek op basis van tenminste drie kinderen
in een cel van behandeling en van een beoordeling in hoeverre deze kinderen
voor 75-lOOo/o de minimumwaarden van de range in de referentiegroep van
vier r,ariabelen van fonologie, lexicale en grammaticale vaardigheid hebben
bereikt. De variabelen die ons inziens met name effect van interventie tonen,
zijn het aantal typen inhoudswoorden, het aantal typen functiewoorden, de

MLUL en het aantal verworven fonemen. Wanneer in een cel bij tenminste
drie kinderen een percentage is bereikt van 75o/o of hoger, heeft ons inziens de

interventie effect geboekt.
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Tabel8.12.
Behaald criterium percentage (75-1,00o/o) kinderen met een verwachte verwerving met
bereikte minimumwaarde van de range qua aantal typen inhoudswoorden (19), aantal typen
functiewoorden (13), MLUL (2.2\ en het aantal verworven fonemen (6), ingedeeld naar cel

van behandeling met tenminste drie kinderen daarin aanwezig.

Verwacht N:10 PSOT (N=6) Sluiting (N=10) Drainage geh 1 (N=9)

Lang Kort Geen Vroeg Laat Wel Niet
N=4 N=2*N=4** N:6 N=4 frJ=5*** N=4

N typen inhoudsw 19

N typen functiew 13

MLUL 2,2

N typen fonemen 6

100o/o

100o/o

75o/o

10070 75o/o

lO0o/o 75o/o

100o/o 100o/o

1O0olr

" lidn kind met kort PSOT door een vroege totale sluiting; .. Edn kind met voedingsplaatje en geen PSOT .-- Edn kind met

gehoorvcrlies 2 en MOD is hier buiten beschouwing gebleven; daarom zijn hier 5 en geen 6 kinderen geanalyseerd; de kinderen

zonder MOD hebben allen gehoorverlies 1.

In de subgroep kinderen met een verwachte verwerving (N=10) voldoet
75-l0Oo/o van de kinderen met lang PSOT (N:4) aan de behaalde minimum-
norm van de typen functiewoorden, de MLUL en het aantal verworven
fonemen (zie Thbel 8.72), terwijl ook de functiewoorden en MLUL door lang
PSOT positief zijn beinvloed. Als een kind met schisis gehoorverlies 1 bezat
met een vroeg gecorrigeerd gehoor door middel van middenoordrainage
(MOD) worden alle taalvariabelen begunstigd. Vroeg sluiten (I.J:6) toont
eveneens een voldoende score op de geselecteerde variabelen met uitzonde-
ring van het aantal verworven fonemen. De fonologie heeft met name geprof,-
teerd van de adequate spraakwaarneming dankzij PSOT en MOD. Langdurig
PSOT, een gehoorverlies van niveau 1, vroegtijdige MOD en vroeg sluiten zijn
tezamen d6 relevante aspecten van interventie. Dit is in Thbel 8.tZ te zien.

Wat is het beeld bij de groep, die op de leeftijd van 2;O iaar voldoende
taalvaardig is, maar een niet-verwachte verwerving bezit? Opnieuw wordt er
uitgegaan van de minimumwaarde in de range van belangriike variabelen in
de referentiegroep en opnieuw wordt gekeken of in cellen van interventie
deze minimumwaarde bij 75-l00o/o van (tenminste) drie kinderen in een cel
wordt bereikt.
It{u blijkt dat de groep kinderen met een niet-verwachte verwerving (N:9)
overwegend geen PSOT kreeg (zie Tabel 8.13). Een vroege invloed van de

tactiel, kinesthetische en proprioceptieve spraakwaarneming op de opbouw
van spraak bliift daarmee uit; er worden op de geselecteerde variabelen van
spraak en taal percentueel geen hoge waarden behaald. Deze groep kinderen
kreeg geen langdurige interventie met PSOT en kreeg daarmee geen gelegenheid

of slechts te korte tiid om voldoende normale orale sensorische waarnemingen

83o/o

100o/o

100o/o
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Tabel 8.13.

Behaald criterium percentage (75-100o/o) kinderen met een niet-verwachte verwerving met
bereikte minimumwaarde van de range qua aantal typen inhoudswoorden (19), aantal typen
functiewoorden (13), MLUL (2.2) en het aantal verworven fonemen (6); ingedeeld naar cel

van behandeling met tenminste drie kinderen daarin aanwezig. * Vier kinderen met een

totale sluiting die positieve waarde heeft voor spraak (zie S 1.2.3).

Niet-verwacht N:9 PSOT (N=3) Sluiting (N:9) Drainage Gehoor 1

Lang Kort Geen Vroeg Laat Geen

N=1 N=2 N=4 N=4 N=5* N:3

N typen inhoudsw 79

N typen functiew 13

MLUL 2.2

N fonemen 6

75o/o

75o/o

op te doen, deze te organiseren en mentaal te integreren. Geen van deze

kinderen kreeg middenoordrainage. Een door vroege middenoordrainage
genormaliseerde auditieve spraakwaarneming bleef daarmee tevens uit. Dat
bewijst de fonologische vertraging en de afwijkende foneemproductie in de

groep met de niet-verwachte verwerving. De vroege invloed van een gecorri-
geerd spreekapparaat met een meer normale spraakmotoriek op de variabelen
wordt in de groep met de niet-verwachte verwerving evenmin gevonden. Deze
groep kinderen is ook overwegend laat geopereerd, twee kinderen zelfs zeer
laat, pas bif 1;9 iaar. De spraak en taalproblemen in de groep kinderen met
een niet-verwachte verwerving kunnen worden toegeschreven aan onvoldoen-
de (tijdige) interventie van de spraakwaarneming en spraakproductie.

Maar in hoeverre wijkt nu de interventie af in de groep van 11 kinderen die
onvoldoende taalvaardig zlln? In deze groep zijn van de gekozen variabelen
de minimumwaarden van de range in de referentiegroep niet bruikbaar. Deze
kinderen zijn immers onvoldoende spraak- en taalvaardig en blijken niet in
staat om aan standaardtesten mee te doen. In deze groep kan alleen het aantal
spraakuitingen worden onderzocht. Ook kan gekeken worden naar verschil in
interventie in vergelijking met de kinderen met een verwachte, voorspoedige
taalverwerving (zie in de biilage Thbel 32 en Thbel 8.14).

Bii 5 van de 11 niet of nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen, valt
allereerst het ernstige gehoorverlies van niveau Z (40-55 dB) op (zie in de

bijlage Thbel 4 kind 3, LZ, 22, 28, 29), wat de waargenomen spraak- en
taalproblematiek voor een groot deel verklaart. De overige kinderen (N=6)

hebben gehoowerlies van niveau 1 met een late of geen drainage.
Zes kinderen uit deze groep kregen een vroege sluiting en twee kinderen ziin
nog altijd niet geopereerd. In het algemeen is er geen of kort PSOT in deze

groep kinderen uitgevoerd. Net als bij de kinderen met de niet-verwachte
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Thbel8.14.
Overzicht van de medische interventie en tiidstip ervan in de groep niet of nauweliiks
sprekende kinderen met een schisis (N=11)

Niet of nauwelijks

sprekend kind
PSOT

Lang Kort Geen

Sluiting
Vroeg Laat Geen

MOD
Geh 1 Geh.2
vr la geen vr la geen

Aantal 03 3 20 3

verwerving hebben ook deze kinderen door het uitblijven van de medische

interventie die de spraakwaarneming bevordert, geen kansen gekregen op tiid,
in een daarvoor gevoelige periode in het eerste levensjaar, voldoende adequa-

te sensorische ervaringen op te doen. Dan is het alleszins begriipeliik, dat deze

kinderen nog nauwelifks (betekenisvol) spreken. De kinderen kunnen dan
niet worden bestempeld als kinderen die niet willen spreken. Er is in de totale
groep kinderen met schisis geen intelligentie-defect vast te stellen en ook de

ouder-kindinteractie is niet afwiikend. Het onvoldoende behandelde kind kan
bij verminderde spraakwaarneming mentaal nog onvoldoende kennis bezitten
om ergens over te gaan praten. In de groep van onvoldoende taalvaardige
kinderen is er een range van 5-192 uitingen met een mediaan van 31. Bij

kinderen in de referentiegroep is de minimumwaarde van de range aan

spraakuitingen 235. Dit aantal wordt bij lange na niet gehaald in deze

subgroep van schisis.

Natuurlijk kunnen in deze groep nog andere factoren een rol spelen die in onze

studie niet ziin onderzocht. Wasserman e.a. (1988) wijzen op de moeder-kind-
interactie die bii schisis kwetsbaarder wordt als er meer functionele problemen bij
het kind aanwezig zijn. In het geval van ernstiger gehoorverlies en schisis kan dit
zeker het geval zifn. In de groep niet of nauwelijks sprekende kinderen week de

communicatieve interactie van de moeders met hun kind af van die van de

overige groepen (zie $ 5.6). Nader onderzoek hiernaar werd nodig geacht.

Bii €6n kind uit deze groep is sprake van een interventie die ook wordt
gevonden bij kinderen met een verwachte verwerving (lang PSOT, vroeg
sluiten, (laat) MOD en gehoorverlies 1). Dit kind is eerder in de communicatie
met zijn moeder longitudinaal fijnmazig geanalyseerd op een wijze als

beschreven bij Van der Stelt (1993). Er werd een gebrek aan voldoende en

voldoende onderling afgestemde communicatieve uitwisselingen vastgesteld,

wat niet eigen is aan schisis (zie S 1.3.1 en $ 5.2) flansonius-Schultheiss, 1989;

Koopmans-van Beinum e.a., l99O). De overige niet of onvoldoende sprekende

kinderen, die longitudinaal ziin gevolgd, zijn in hun communicatieve ontwik-
keling nog niet geanalyseerd.
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In de normale populatie Nederlandstalige kinderen bliikt een op de tien
kinderen zonder aangeboren afwilkingen op de leeftijd van 2;O laar af te
wijken in spraak of taal (De Ridder-Sluiter, 1990). Drie kinderen met schisis
zouden op grond hiervan een problematische spraak- en taalverwerving
"mogen" bezitten. Aangezien wij de vinger kunnen leggen op aspecten van
onvoldoende (geclusterde en tiidige) interventie, wordt het spraak- en

taalprobleem in deze subgroep van elf kinderen met schisis vooralsnog niet
onder de noemer van een dergelif ke populatie geplaatst. In Hoofdstuk 9 wordt
opnieuw ingegaan op deze subgroep kinderen met schisis.

8.6. Samenvatting

Drie vormen van interventie tezamen blijken effect te hebben op de spraak-

en taalvaardigheid van het tweeiarige kind met schisis. Allereerst betreft deze

het lang dragen van een gehemelteplaatie, vanaf de geboorte aangemeten; ten
tweede is er effect van de vroege middenoordrainage bif een gehoorverlies van
niveau 1; en ten derde is er de vroege sluiting van het gehemelte. Deze drie
tezamen blif ken een bijzonder positieve invloed op de verwerving van spraak
en taal van het kind met schisis te hebben gehad. Als kinderen met schisis alle

drie vormen van interventie tijdig ondergaan, tonen zij een uiterst normaal
beeld van lexicale en grammaticale vaardigheid, zoals dat ook wordt gevon-

den in de referentiegroep. Op de leeftijd van Z;0 f aar bezitten deze kinderen
een normaal aantal typen fonemen, typen en tokens van inhouds- en functie-
woorden, ziin er voldoende lange zinnen en spreken zij voldoende lang in de

communicatie met hun moeder.

Vier teams die kinderen met schisis behandelen, deden mee aan deze studie.
In het algemeen (zie de tabellen in dit hoofdstuk met de verdeling van de
kinderen over de variabelen van interventie en tiidstip ervan) is er geen sprake
van een uniform, en in de tijd systematisch uitgevoerd behandelbeleid. In
Hoofdstuk 4 werd dit reeds opgemerkt naar aanleiding van de representativi-
teit van onze studie. Elk team heeft een eigen protocol van behandelen, en

binnen dit protocol bleek geen kind qua tijdstip en vorm van interventie
uniform behandeld. De uitslagen in dit hoofdstuk gepresenteerd, wijzen erop,
dat de behandeling niet alleen volledig (alle drie vormen van interventie) en
tiidig (vroeg in het eerste levensjaar), maar ook procedureel zeer goed moet
worden gecoordineerd. Een dergelijke ernstige spraak- en taalproblematiek als

hier gevonden bii elf niet of nauweliiks sprekende kinderen zou ons inziens
via juiste en tijdige interventie vermeden kunnen worden. Vroegtiidig, in het
eerste levensjaa4 de tiid dat het kinderlijke brein zeer gevoelig is voor
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sensorische informatie van buitenaf, waaronder die via de orale en auditieve
spraakwaarneming, en zich in snelle tijd organiseert, is een optimale medische

behandeling nodig. Bij een eveneens tijdig gecorrigeerd spraakapparaat, zal de

spraakproductie uiten, wat eerder mentaal werd opgebouwd.
In deze studie geven niet alleen de kinderen met een verwachte verwerving
deze positieve inzichten, omdat zii overwegend een tijdig uitgevoerde en goed

geclusterde trits van interventies kregen. De uitkomsten in de groep kinderen
met de niet-verwachte verwerving laten een zelfde uitslag zien, namelijk dat
zii op het vlak van de orale en auditieve spraakwaarneming onvoldoende ziin
behandeld. Er is geen of slechts kort een gehemelteplaatfe aangepast. Geen

van de kinderen in deze groep onderging middenoordrainage.
De groep kinderen die niet of nauweliiks spreken, verdient grote zorg.In deze

groep zTin zeven kinderen te vinden die geen gehemelteplaatje vanaf de

geboorte kregen; vilf kinderen zijn (zeer) laat of nog niet geopereerd; vijf
kinderen hebben een geschat ernstig gehoorverlies van niveau 2 (40-55 dB)

en zes kinderen met gehoorverlies van niveau t hebben geen of laat midden-
oordrainage gekregen. In deze groep is echter ook een subgroep van vier
kinderen te vinden met een minder ongunstige, maar toch nog altiid niet
optimale interventie. Aangezien de literatuur wijst op problemen in de ouder-
kindinteractie bij teveel functionele problemen van het kind (Wasserman e.a.,

19BB), loopt deze groep kinderen ook het risico dat het taalaanbod in de

communicatie afwiikt van de norm. In onze studie (zie $ 5.6) ziin daar aanwij-
zingen voor.

In onze referentiegroep is €6n kind uitgevallen vanwege een te lage verbale

score, waardoor zif niet meer als referentie kon dienen. De Ridder-Sluiter
(1990) wifst er in haar proefschrift op dat 10olo van de kinderen zonder
aangeboren afwijkingen een bedreigde spraak-, taal- en communicatieontwik-
keling bezit. Het is op grond van deze gegevens mogeliik dat er bij 10olo van de

30 kinderen met schisis 66k spraak- taalproblemen van onbekende oorzaak
aanwezig ziin, die het niet of nauweliiks (betekenisvol) spreken eveneens

kunnen verklaren. Op basis van onze uitkomsten betreffende de onvolledige
interventie is er vooralsnog geen aanleiding op deze gronden een dergeliik
kind als "afwijkend" te typeren; eerst zal de interventie van de spraakwaar-

neming bij deze groep kinderen met schisis moeten verbeteren.

Nu alle onderzoeksvragen zijn besproken en er vele gegevens zijn gepresen-

teerd, wordt het tiid om alle uitkomsten beknopt samen te vatten en in een

breder kader te plaatsen. In het volgende, laatste hoofdstuk wordt nog eens

aandacht besteed aan alle kinderen, ook aan de niet of nauwelijks (betekenis-
vol) sprekende. Daar wordt ook nader ingegaan op andere aspecten, zoals de

invloed van de type spleet bii schisis.
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Hoofdstuk 9

Conclusie en discussie

9.0. Inleiding

Spraak en taal van tweejarige kinderen met schisis is het onderwerp van deze

studie. Drie onderzoeksvragen zif n beantwoord. In dit hoofdstuk worden deze

nogmaals nagelopen en worden de belangrijkste bevindingen samengevat en
nader besproken. In de discussie wordt tevens ingegaan op vragen die nog
rijzen ten aanzien van de spraak- en taalproblemen bij schisis.

9.1. Twee iaar spraak en taal bii schisis

9.1.1. In hoeverre wiiken spraak en taal bii twee iaar af van de norm?

Beoordeeld als totale groep en niet in subgroepen van schisis en gehoor
blijken kinderen met schisis te verschillen van de referentiegroep in verstaan-

baarheid, het voorkomen van schisis-spraaksymptomen, in lexicale en in
fonologische vaardigheid. De kinderen met schisis verschillen van die in de

referentiegroep in aantal inhouds- en functiewoorden, zowel in aantal typen
als in aantal tokens. Kinderen met schisis hebben ook fonologische proble-
men, vastgesteld volgens FAN (Beers, 1995). Op de leeftiid van twee iaar zijn
alleen lml, lnl en lkl in de groep verworven, terwijl het kind zonder aangebo-

ren afwijkingen daarnaast ook lpl, ltl, lil en lhl bezit Kinderen met schisis
zijn minder verstaanbaar.

Kinderen met schisis zijn zeer heterogeen in spraak- en taalvaardigheid. De

totale groep valt in drie subgroepen uiteen: er ziin kinderen die niet of
nauwelijks spreken (N=11, 37o/ovan de groep) en onvoldoende woorden uiten,
waardoor zij grammaticaal en fonologisch niet te analyseren zijn; er zijn
kinderen die voldoende lexicale en grammaticale vaardigheid bezitten, maar

die bij fdnologische analyse geen verwachte verwerving in de contrasten
tonen (I.[=9, 300/o van de groep) en er zif n kinderen met een voldoende spraak-

en taalvaardigheid (N=10, 33olo van de groep). Ieder kind toont echter een

hoogst individuele articulatie en opbouw in aantal verworven typen fonemen.
Het kenmerk [sonorant] ligt bij schisis aan de basis van het klanksysteem en
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hierbinnen moet dit type spraakklank worden onderscheiden in [consonan-
tischl (de nasalen en de liquidae) en [niet-consonantisch] (de halfklinkers).
Kinderen met schisis volgen dan een normaal spoor in de verwerving van de

contrasten van articulatieplaats. Er zijn grote onderlinge verschillen in de

verwerving van contrasten van wiize van articulatie. Een kenmerk dat bif
kinderen met schisis onvoldoende kan voorkomen is [explosiefl. In de groep
van kinderen met een niet-verwachte fonologie ontbreekt dit kenmerk vaak.
Kinderen met een verwachte verwerving hebben daarentegen allen [explosiefl
verworven.
Wanneer in de groep kinderen met schisis het contrast [explosiefl en/of
[dorsaal] niet is verworven, is het bestand aan verworven typen fonemen
ernstig gereduceerd; er zijn in dat geval eveneens minder typen functiewoor-
den; de maximale zinslengte (MLUL) is kleiner en de spreektijd van het kind
is korter. Een ogenschiinlijk fonetisch probleem (het niet correct kunnen
produceren van [explosiefl en/of [dorsaal]) hangt samen met taalvaardigheid
(namelijk de verwerving van fonemen, de expressie van typen van functie-
woorden en de zinslengte). Ook tast dit de communicatie aan; de kinderen
spreken minder.
Kan een afwijkend functionerend spraakapparaat de cognitief-linguistische
kennis op een hoger, mentaal georganiseerd niveau negatief beinvloeden? Dat
lilkt hier te worden bewezen, maar is toch niet het geval. In onze studie wordt
steeds gewezen op de rol van de vroege spraakwaarneming (bii schisis vooral
oraal en auditief) voor de opbouw van spraak en taal in het brein en de

kwaliteit van de spraakproductie.

9.1.2. De rol van de afwiikende spraakmotoriek en het gehoorverlies

De literatuur over spraak- en taalvaardigheid bij schisis kent nauwelijks
studies die de relatie onderzoeken van gehoorkwaliteit op de spraak- en
taalvaardigheid. De literatuur (zie S 1.3.3.) wifst op het voorkomen van
chronische OME bii schisis, maar de methodologie om deze effecten te
onderzoeken is moeilijk. Wisselende geleidingsverliezen onttrekken zich aan
onze aandacht en zo deze periodiek kunnen worden gemeten, zijn de uitsla-
gen ervan niet consistent. De duur en ernst van het verlies laat zich slecht
beoordelen, zeker bij jonge kinderen. In onze groep kinderen van 2;O jaar is

het gehoor slechts eenmalig onderzocht. Dit gebeurde tijdens spelaudiome-
trie, waarbif een schatting werd gegeven van het gehoorverlies. Van de

kinderen met een geschat verlies van 40-55 dB is onbekend in hoeverre het
slechter horen ook sensorineuraal gehoorverlies betreft. Van de elf kinderen
met schisis die niet of nauwelijks (betekenisvol) spreken, heeft de helft ervan
dit ernstiger gehoorverlies.
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Onze studie onderzoekt niet alleen de invloed van de afwijkende motoriek en

spraakwaarneming op spraakvariabelen, maar ook op die van de taal. Beide

aspecten zijn onderling verweven bif schisis. Het is bijzonder moeilifk om de

invloed van het een op het ander te onderscheiden. Bovendien zijn de kinde-

ren in ontwikkeling en verschuift het beeld al naar hun fase in de taalverwer-
ving (zie S 5.6) en neurologische ontwikkeling. Kinderen zijn in deze studie

onderling vergeleken op basis van hun kalenderleeftild en niet op basis van
hun taalleeftild.

Er zifn in de totale groep kinderen spraak- en taalvariabelen die specifiek
beinvloed worden door de afwijkende spraakmotoriek, zoals de verstaanbaar-

heid en de CP-score. Dit is de score van schisis-spraakaspecten zoals de

hypernasaliteit, de nasale emissie en de posterieur gerealiseerde articulatie.
Wanneer kinderen met schisis onderzocht worden in subgroepen van gehoor-
verlies en interventie ervan, blijken zowel de verstaanbaarheid als de CP-score,

overwegend door de afwiikende motoriek beinvloed, 66k gevoelig te zif n voor
de mate van gehoorverlies en de interventie van het gehoor.

Kinderen met schisis, gecontroleerd voor het gehoor, verschillen van kinderen
in de referentiegroep in spreektijd. De kinderen met schisis spreken korter. De

oorzaak hiervan is de afwijkende spraakmotoriek en niet het gehoorverlies bij
schisis. Het aantal typen en tokens van inhoudswoorden en het aantal tokens
van functiewoorden daarentegen wordt in eerste instantie beinvloed door de

kwaliteit van de spraakwaarneming via het gehoor, zowel hij schisis als in de

referentiegroep. Ook de MLUL toont invloed van de kwaliteit van de gehoor-
scherpte. Bij beter horen is deze maat hoger dan bij ernstiger gehoorverlies.
Voorts blijken kinderen met een goede gehoorscherpte of met mild gehoor-

verlies en vroege middenoordrainage een hoge graad in de com-plexiteit van
de contrasten en een hoog aantal verworven typen fonemen te bezitten.
Beide goed horende kinderen met schisis verstoren dit positieve beeld. Zii
hebben de contrasten [explosief] en [dorsaal] niet verworven, waardoor hun
fonologie afwijkt en getypeerd wordt als niet-verwacht. Beide kinderen
bezitten bij nadere analyse echter t6ch een hogere contrastgraad en meer

verworven fonemen dan de kinderen met geleidingsverlies van niveau 1

zonder drainage of kinderen met een gehoorverlies van niveau Z (40--(5 dB

gehoorverlies) en een niet-verwachte fonologie. Het gehoor heeft ook bii hen
een compenserende invloed gehad en de fonologie bevorderd. Wordt er bif
kinderen met schisis drainage van het middenoor uitgevoerd, dan verbetert
niet alleen de productie van fonemen, maar ook de selectie van [explosiefl en

[dorsaal] in de woordkeuze significant. De invloed van het gehoor c'p de

kwaliteit van spraakwaarneming en spraakproductie is daarmee niet te

ontkennen.

195
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9.1.3. De rol van de interventie op spraak en taal bii twee iaar

In de literatuur wordt erop gewezen dat de groep kinderen met schisis niet
normaal is verdeeld. Deze observatie betreft niet alleen de scores op de

algemene variabelen van taal (zie Hoofdstuk 5), maar geldt ook de articulatie
(CP-score) en de fonologische realisaties (zie Hoofdstuk 6 en 7).

Als de interventie bestaat uit:

- een vroeg (direct na de geboorte) aangepast en langdurig (in onze studie
tot het tweede jaar) gedragen gehemelteplaatie;

- een vroege correctie van het gehemelte door middel van een plastisch
chirurgische operatie;

- en een vroege, in het eerste levensjaar uitgevoerde, drainage van het
middenoor, waarbii het gehoorverlies - mede dankzii medisch actieve
behandeling - mild is gebleven,

dan is de fonologie, de lexicale en grammaticale vaardigheid als normaal.
Kinderen met een dergeliike optimale behandeling hebben waarden van de

mediaan op taalvariabelen die met die van de referentiegroep overeen komen.
De schisis-spraaksymptomen zljn minder aanwezig en de kinderen zijn beter
verstaanbaar. Dit is een zeer belangrijke uitslag in het licht van preventie,
effect van de behandeling en prognose van spraak- en taalproblemen bii
schisis. Daarmee ondersteunt onze studie de mening dat spraak en taal vroeg,
in het eerste levensjaar, mentaal wordt aangelegd. Vroege interventie van de

spraakwaarneming heeft betere resultaten dan latere, uitgevoerd in het tweede
levensjaar. Deze bevinding past in onze opvattingen betreffende de vroege

spraak- en taalverwerving. In eerste instantie zijn direct na de geboorte de

orale sensorische waarnemingen en ervaringen belangrifk die automatisch
Ieiden tot een motorische reactie (Ungeheuer, 1993). In de eerste helft van het
eerste levensiaar, als het kind nog niet in staat is om zich om te rollen en weg

te kruipen, is de kwaliteit van de visuele en auditieve spraakwaarneming
belangrijk. Het kind zit nog dichtbii de ouder en heeft aandacht voor de

opvallende gezichts- en spreekbewegingen van de volwassene en diens

melodische spraak. Als het kind in de tweede helft van het eerste levensiaar
brabbelt, produceert het steeds meer de klankpatronen van de moedertaal, die

het waarnam uit het taalaanbod van de volwassenen. Rond het eerste jaar

neemt het kind het voortouw in de communicatie en praat het meer dan de

ouder.
Hoe sluit de interventie van het kind met schisis hierbij aan? Het gehemelte-

plaatie wordt direct vanaf de geboorte aangemeten. De vroege waarneming
van de spreekbeweging verloopt via de tast, de kinesthesie (het bewegings- en

richtingsgevoel) en de proprioceptie (de diepere spierzin). Het gehemelte-
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plaatje bevordert een meer normaal patroon van spraakfysiologie met: betere

voorwaarden van transglottale en intra-orale druk dan het geval is bij de

behandeling zonder plaatje. Het plaatje bevordert een normalere verankering
van de tongpunt op een kunstmatige kaakwal, waar coronale spraakldanken
worden gemaakt. Het dragen van het plaatje blijkt op de leeftiid van Z;0 jaar

de fonologie te hebben begunstigd. De met een plaatje behandelde k.nderen
hebben een hoger percentage correcte realisaties van [explosiefl, een ccntrast,
waarmee kinderen met schisis doorgaans veel problemen hebben (zie Hoofd-
stuk 2). Het plaatje bevordert een meer correcte productie van [coronaal], een

contrast dat door het kind met schisis te weinig wordt geproduceerd. Stemloze

consonanten worden door het kind vaker geselecteerd. Ook komen er bij de

met een plaatje behandelde kinderen in de selectie vaker meerlettergrepige
woorden voor. Bii lang dragen van een plaatie zijn er meer toke:ns van
inhoudswoorden.
Wanneer door middenoordrainage de auditieve spraakwaarnemingJ vroeg

wordt genormaliseerd, hebben de kinderen met een mild gehoorver.ies van
2O-4O dB, dankzij een vroegtiidig adequaat opgebouwd innerlijk beeld van
spraak en taal, meer fonemen en contrasten verworven dan wanneer deze

interventie niet is uitgevoerd. Ook bii hen is het kenmerk [explosiefl aanwe-

zig. Er is een hoger aantal inhouds- en functiewoorden in de spraak van de

kinderen en een langere zinslengte wordt gebruikt. Beide vormen van spraak-

waarneming, oraal en auditief, versterken elkaar, zoals ook uit de seler:tie van
klanken bliikt.
Wanneer ook het spreekapparaat tiidig is gecorrigeerd, kan het ki nd met
schisis ziin mentale kennis uiten in de spraakproductie. Het kind ',zoldoet

beter aan de "norm" en het is voor zijn omgeving beter verstaanbaar. Schisis-

spraakaspecten zoals nasale emissie en posterieure articulatie, waitronder
backing, een opvallend ongewoon en afwijkend fonologische proces, komen
in mindere mate voor bij tiidige sluiting van het gehemelte.

De 3O kinderen in de onderzoeksgroep, uit vier teams afkomstig, ondergingen
allen verschillende vormen van interventie, zelfs als in het team een specifiek
behandelbeleid gold. Te weinig kinderen kregen tiidig een goed geclusterde

interventie, zoals hierboven is beschreven. In eerste instantie mogen ttus niet
de ouders verantwoordeliik worden gesteld voor een slecht verlopende spraak-

en taalverwerving van hun kind. Onze studie neemt dat vooroordeel'^reg.

De interventie, maar ook de kwaliteit van het gehoor verklaart de hett:rogeni-
teit in de groep van kinderen met schisis voor het grootste deel. In onze studie
is niet de kwaliteit van het taalaanbod van de moeder geanalyseercl, welke
zeker een belangriike factor is voor de opbouw van spraak en taal van het

kind, vooral als dit ernstige auditieve beperkingen heeft. Dit aspect zal in
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toekomstig onderzoek nader worden onderzocht. In de groep van niet of
nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen wijkt de moeder communicatief
immers af vergeleken met moeders in overige groepen kinderen (zie S 5.6).

9.2. Overige uitslagen van dit onderzoek

Een nieuw verworven inzicht in onze studie betreft de selectie. Met selectie

wordt de spontane woordkeuze van het kind in de communicatie bedoeld,
zoals volwassenen die waarnemen. In onze studie is in eerste instantie de

moeder onze referent om de spraak van het kind te verduidelifken. Ook de

onderzoeker die kindertaal transcribeert speelt een rol bif het bepalen van de

woordkeuze (zie S 4.4.2.2 en S 5.3). Het geselecteerde, bedoelde woord wordt
vergeleken met de feitelijke realisatie van het kind. Klanken die het kind wel
selecteert, maar niet produceert, bliiken een interessant onderwerp van studie.
In de literatuur bestaat een zogenaamde selectie- en vermiidingstheorie
(Schwartz & Leonard, l98Z; Schwartz e.a., 1987 ) betreffende normaal geboren
kinderen aan het begin van de periode van hun lexicale expressie, als zij nog
geen 50 woorden beheersen. De kinderen bliiken in het kiezen van hun eerste

woorden selectief die woordvormen te kiezen, waarvan zij de klankpatronen
articulatorisch beheersen en ze blijken die woordvormen in hun woordkeuze
te vermijden, waarvan zii de klankvorm nog niet kunnen produceren. Daar-

mee is deze selectie- en vermifdingstheorie interessant in relatie tot schisis.

Estrem & Broen (1989) die problemen in de lexicale vaardigheid bij kinderen
met schisis vinden, veronderstellen dat deze theorie de lexicale problemen
van het kind met schisis verklaart. In onze studie zien wij eveneens bewijzen
hiervooq echter niet alleen in de vroegste fasen van lexicale expressie, maar
juist ook later, als kinderen 100 woorden bezitten voor een fonologische
analyse volgens FAN.

De selectie licht een tipje van de sluier op betreffende de representaties van
spraak en taal in het brein. De selectie heeft daarmee een voorspellende
waarde welke structuren het kind binnenkort verwerft. Kinderen met schisis

selecteren in het algemeen (zie $ 7.2.1) opvallend minder orale fonemen in
hun woorden dan kinderen in de referentiegroep. In Paragraaf 6.3 blijken
kinderen met schisis vaak een spraakmotorisch spoor in hun verwerving te
kiezen met minder orale klanken en meer nasalen. Dit wordt eerder ook
gevonden bii Estrem & Broen (1989) en bif auteurs die de spraak van baby's
met schisis beschrijven (zie $ 2.4). AIs kinderen met schisis in onze studie
echter drainage van het middenoor hebben ondergaan, selecteren zij vaker

obstruenten (orale consonanten). Opnieuw is dit een bewijs dat de spraak-

waarneming via het (gecorrigeerde) gehoor bijdraagt aan een meer adequate
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representatie van spraak en taal in het brein en dat, op een moment, waarop
het kind deze klanken nog niet kan produceren, wel een mentaal beeld ervan

kan zijn verkregen.
Kinderen met schisis verschillen in de selectie significant van de leeftiidge-
nooties zonder schisis. Het verschil betreft ook de klanken die voor het kind
spraakmotorisch moeiliik zljn. Kinderen met schisis selecteren minder
explosieven en stemloze obstruenten. Ze selecteren woorden met minder
consonanten in de woordvorm en minder liquidae. De interventie heeft
invloed op deze selectie. Wanneer de kinderen met schisis vroegtijdig een

gehemelteplaatje kriigen dat lang wordt gedragen, komen er meer explosieve

klanken in hun selectie voor dan wanneer dit plaatje niet is aangepast of kort
is gedragen. Het percentage correct van dit contrast [explosiefl is in de

productie hogeq als kinderen lang een plaatfe dragen. Stemloze obstruenten
worden vaker geselecteerd. De kinderen hebben langere woorden die uit meer

lettergrepen bestaan. De kinderen selecteren vaker liquidae, die normaliter
Iater in de verwerving optreden. Het kan geen toeval zijn dat deze uitkomsten
worden gevonden. Deze gunstige aspecten zijn ons inziens geen effecten van
verbeterde spraakmotoriek, maar van verbeterde spraakwaarneming. De

kinderen met een gehemelteplaatje hebben immers vanaf hun geboorte via de

orale spraakwaarneming van tast, kinesthesie (bewegings en richtingsgevoel)
en proprioceptie (diepe spierzin) mentaal normalere representaties van
spraakaspecten kunnen opbouwen dan kinderen zonder plaatje. Ze benutten
dit als baby in hun eerste levensjaar fonetisch nog niet (Konst e.a., 1997).

Deze onderzoekers vinden geen verschil in de variabelen van spraakproductie
van baby's die met PSOT zijn behandeld en die welke PSOT niet kregen. Pas

op de leeftijd van 3;0 jaar worden effecten van PSOT gevonden (Kuifpers-

Jagtman e.a., 1998). De kinderen zijn beter verstaanbaar. In onze studie wordt
blj Z;O jaar reeds effect van het plaatle op variabelen van de fonologie gevon-

den.

Een ander interessant aspect van dit onderzoek betreft de verstaanbaarheid.
Deze bliikt op de leeftijd van 2;0 jaar gerelateerd aan taalvariabelen en niet
aan de schisis-spraaksymptomen, hoe onverstaanbaar het kind in dat opzicht
ook is. Wanneer het gehoorverlies mild is en kinderen middenoordrainage
hebben ondergaan, is de verstaanbaarheid hoger dan elders bii schisis. Deze

observatie zal zeker ook communicatieve consequenties hebben. Het verstaan-

bare kind geeft de ouder immers handvatten om te communiceren en het
taalaanbod op maat aan te leveren, waaruit het kind ziin nieuwe kennis van
spraak en taal opdoet.

De uitslagen van dit onderzoek bevestigen eveneens de literatuur dat ouders
van kinderen met schisis in de totale groep niet verschillen van ouders van
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kinderen zonder schisis in hun interactie. In de groep van niet of nauwelijks
(betekenisvol) sprekende kinderen is echter wel samenhang tussen spreektild
van kind en moeder alsmede tussen spreektijd van het kind en aantal spraak-

uitingen van de moeder. In onze groep van niet of nauweliiks (betekenisvol)
sprekende kinderen is ernstiger gehoorverlies en onvoldoende interventie
geconstateerd. Bij onvoldoende opgebouwde mentale representaties van
spraak en taal, zal het kind de ouder verbaal weinig hebben te zeggen. Het
kind zal onvoldoende worden aangestuurd om te spreken. Onze studie stelt
samenhang vast tussen de kortere spreektijd van het kind en de spreektijd van
de moeder in deze subgroep van onvoldoende taalvaardige kinderen. Deze

uitslag vraagt echter om nader onderzoek. Wii menen dat het in eerste

instantie de spraak- en taalproblemen ziin van het kind, die het de moeder
onmogelijk kan maken om tot een goede communicatieve uitwisseling te
komen. In Koopmans-Van Beinum e.a. (1990) is er een trend te zien dat bij
het kind met een MLU van minder dan 1.4 morfemen vaker de moeder imi-
teert dan andersom; bij een MLU van meer dan 1.4 morfemen, als het kind de

moeder meer te zeggen heeft, gaan juist de moeders meer hun kind imiteren.
De taalvaardigheid van het kind beinvloedt de communicatie van de volwas-
sene met hem. Ook de studie van Heim (1989) laat zien dat moeders van niet
sprekende kinderen in de interactie gaan afwijkend van de "norm". De

moeders spreken bij haar te veel en geven het kind te weinig beurtkansen. In
onze studie is daar geen uitspraak over te doen.

9.3. Variabelen en hun onderlinge samenhang

Op de leeftild van 2;0 jaar wordt geen samenhang gevonden tussen de CP-

score (onze maat voor de ernst van de afwijkende articulatie bij schisis) en
fonologie. Is dit niet in tegenspraak met de door diverse onderzoekers van
babyspraak wetenschappelijk onderbouwde uitspraak dat er continuiteit is in
de spraakverwerving en dat de articulatie van een baby met en zonder schisis
een voorspellende waarde heeft voor zijn fonologische repertoire als peuter?

Op de leeftijd vanZ;O jaar zien we in de groep kinderen met een niet-verwach-
te verwerving die [explosiefl en [dorsaal] missen dat een sterk aan de articula-
tie gekoppeld taalaspect (het contrast) samenhangt met het bestand aan
verworven fonemen van het kind, het aantal typen van functiewoorden, zijn
MLUL en zijn spreektiid. Bij kinderen die het contrast [explosief] en/of
[dorsaal] onvoldoende correct realiseren, is er zeker sprake van continuiteit en
samenhang. Dit is echter niet (meer) het geval bij het kind met schisis en een
verwachte verwerving. Dankzri de vroege interventie, en hierdoor vroeg
genormaliseerde spraakwaarneming (oraal en auditief), waardoor tiidig
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mentale representaties van spraak en taal ziin opgebouwd - getuige immers

de kwaliteit van de selectie - bliiken de kinderen met schisis met een ver-

wachte verwerving normaler, meer conform de referentiegroep, te functione-
ren. Het niet meer vinden van samenhang tussen variabelen van spraak en

taal bij beter sprekende kinderen kan wellicht wijzen op verder voortschrij-
dende specialisatie van de hersenen voor specifieke aspecten van spraak en

taal. Daarom wordt continuiteit niet meer gevonden.

In de literatuur (bijvoorbeeld in Grunwell, L993) wordt herhaaldeliik de vraag

gesteld in hoeverre een afwifkende fonetische productie (in onze studie
uitgedrukt door de CP-score en de behaalde contrastgraad) de fonologie en

overige taalvariabelen benadeelt. In onze studie beinvloedt noch de CP-score

noch de behaalde contrastgraad de taalkennis op hoger, mentaal, niveau. De

afwif kende spraakwaarneming doet dit echter wel.

Ook de uitkomsten van de correlatiestudie van articulatie met algemene

variabelen van spraak en taal in drie groepen kinderen, namelijk de referentie-
groep, de schisisgroep van voldoende taalvaardige kinderen (de VT-groep) en

die van onvoldoende taalvaardigheid (de OT-groep), zoals gepresenteerd in
Paragraaf 5.6 en in Paragraaf 6.6, bliikt dat de articulatie geen invloed
uitoefent op de taalvariabelen. Wel moet een kanttekening gemaakt worden
ten aanzien van het ontbreken van [explosief] en/of [dorsaal]. In het groepie

kinderen met schisis dat deze contrasten mist, zijn wel degelijk taalvariabelen
(aantal verworven fonemen, aantal typen functiewoorden en de MLUL)
benadeeld. Omdat hierbij de kwaliteit van de orale en auditieve spraakwaarne-

ming is betrokken, wordt ook in dit geval de invloed van een afwijkende
articulatie op de cognitief-Iinguistische organisatie afgewezen. Bii voldoende
interventie van de spraakwaarneming is de productie van [explosiefl en

[dorsaal] w€l voldoende correct.

9.4. De invloed van OME bii schisis

In de literatuur (zie $ 1.3.3) is gewezen op het verhoogde risico dat kinderen
met schisis hebben op chronische OME. Dit is eigen aan schisis. Gevoeglijk
mogen wij aannemen dat het gevonden gehoorverlies van niveau 1 in onze

studie daaraan is toe te schriiven, uitgezonderd echter het ernstiger verlies van
niveau 2. Daarvan is onbekend wat de feitelijke oorzaak is en in hoeverre dit
een gemengd verlies is met een sensorineurale component.

In Paragraaf 7.3.3 is literatuur besproken die kinderen met schisis en OME
betreft, maar ook is literatuur besproken aangaande kinderen zonder schisis
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met OME. Binnen het longitudinale onderzoek MOMES (de Maastrichtse
Otitis Media met Effusie Studie) doen Strauss & Torremans (1998) onderzoek
naar de grammaticale vaardigheid van 19 kinderen van 2;3 iaar zonder schisis
met chronische OME, die audiologisch periodiek zijn onderzocht; hiervoor
gebruiken zij, als in onze studie, de analyse volgens GRAMAT (Bol & Kuiken,
19BB). De onderzoeksvariabelen zijn eveneens de MLU, MLUL, het aantal
minors en het aantal zelfherhalingen. Daaraan wordt door hen nog de
variabele aantal onbegrijpeliike/onverstaanbare uitingen toegevoegd en de

score van het taalbegrip volgens Reynell. Het is interessant om hun bevindin-
gen te vergelifken met de onze. Komen hun uitkomsten met die van ons
overeen en zo ja, zijn onze beider bevindingen dan kenmerkend voor de

spraak- en taalproblemen bii OME?

De kinderen in de onderzoeksgroep met langdurige OME hebben bij Strauss

& Torremans (1998) meer onverstaanbare uitingen dan kinderen in de

controlegroep; er wordt geen invloed van de OME op de MLU, MLUL, de
minors, de zelfherhalingen en het taalbegrip gevonden. Hun bevindingen zijn
daarmee in overeenstemming met de overige literatuur betreffende OME en
taalverwerving (zie S 1.3.3). OME heeft doorgaans geen invloed op het
taalbegrip, alleen op de spraakwaarneming en de fonologie. In een scriptie
van Onings & Van der Spek (1998), welke onderzoekers bij kinderen met
schisis en OME het taalbegrip in het derde levensjaar onderzochten, wordt
evenmin effect van OME op het taalbegrip volgens Reynell gevonden.

In onze studie is de variabele aantal onverstaanbare en onbegrijpeliike
uitingen niet onderzocht, maar wel de verstaanbaarheid van het kind, de CP-

score en de fonologie van het kind met schisis. In onze studie is verstaanbaar-

heid onderzocht via een luistertest. Het door de luisteraars gegeven oordeel is

gemiddeld. Deze gemiddelde score van verstaanbaarheid hangt in onze
correlatiestudies niet samen met welke fonologische variabele ook, niet met
het aantal verworven contrasten of de bereikte graad in de complexiteit van
de contrasten, en ook niet met het niet verworven ziin van specifleke contras-
ten zoals [explosiefl, [labiaal], [coronaal], [dorsaal] of [fricatiefl. Verstaanbaar-
heid hangt in onze studie samen met de lexicale vaardigheid van het kind,
uitgedrukt in aantal lexicale uitingen, het aantal typen en tokens van inhouds-
woorden en functiewoorden en de MLU. Bij beter horen en tifdige drainage
van het gehoor bij mild verlies van niveau 7 (ZO tot 40 dB verlies) stijgen deze

laatstgenoemde waarden sterk en worden de waarden in de referentiegroep
bereikt of benaderd. In onze studie heeft OME effect op de opbouw van de

lexicale kennis en de productie ervan, maar ook op de fonologie; het aantal
verworven fonemen en de hoogte van de behaalde contrastgraad varieert al
naar het voorkomen van gehoorverlies en de ernst ervan. Kinderen met schisis
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blijken in vergelijking met kinderen in de referentiegroep niet te verschillen
in het percentage gebruikelijke fonologische processen, als beschreven bij
Beers (1995). OME heeft geen effect op de fonologische processen.

Niet vergeten mag worden te vermelden dat slechts 19 van de 30 kinderen
met schisis aan een fonologische analyse mee kunnen doen. In de groep die

niet in aanmerking komt voor een fonologische analyse door onvoldoende
lexicale vaardigheid hebben zes kinderen gehoorverlies door OME en hebben
viff kinderen OME met waarschiinlijk een sensorineurale component; hun
gehoorverlies is ernstiger.
De 19 kinderen met schisis met een fonologische analyse verschillen echter
wel van de referentiegroep betreffende de selectie. Er worden woorden
geselecteerd met minder (orale) consonanten, explosieven, stemloze obstruen-
ten en liquidae in de groep kinderen met schisis vergeleken met de referentie-
groep. Deze fonologische aspecten van selectie blijken door tiidige en

langdurige interventie door middel van een gehemelteplaatje positief te

worden beinvloed. Drainage van het middenoor bii mild verlies heeft effect
op sommige variabelen van de selectie, maar dit effect is geringer dan het
effect gevonden bii de interventie door middel van het gehemelteplaatfe. De

OME kan niet worden beschouwd als de veroorzaker van het groepsverschil
in de selectie.

In onze studie wordt geen verschil gevonden tussen de schisis- en referen-
tiegroep in grammaticale variabelen als minors, zelfherhalingen en MLU,
wanneer kinderen met schisis aan een GRAMAI-analyse (Bol & Kuiken, 1988)

meedoen. De kinderen met OME zonder schisis in de onderzoeksgroep van

Strauss & Torremans (1998) zijn op dit punt vergelijkbaar met de kinderen
met schisis in onze studie. OME bliikt geen invloed te hebben op deze

variabelen.
In onze studie wordt echter wel verschil gevonden qua MLUL.

- Er wordt groepsverschil gevonden op basis van het gehoor. Dit verschil
wordt echter gevonden in subgroepen van kinderen met schisis en niet in
de groep van kinderen met schisis vergeleken met de referentiegroep. Als

kinderen met schisis ernstiger gehoorverlies hebben van niveau 2 (40-55

dB) is hun MLUL lager dan wanneer de kinderen met schisis mild gehoor-
verlies hebben van niveat I (20-40 dB). Het al dan niet gedraineerd zijn
speelt hierbii geen rol. Dit is begrijpeliik. Bij ernstiger verlies is waarschijn-
lijk ook de auditieve waarneming via het binnenoor afwiikend, waar

drainage geen positief effect op heeft. Het verschil in MLUL is hier niet
karakteristiek voor OME; het is karakteristiek voor ernstiger gehoorverlies.
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- TEn aanzien van de MLUL is er invloed van schisis. Dit oordeel wordt
gebaseerd op het feit dat in onze studie de MLUL samenhangt met het
aantal typen van functiewoorden, welke variabele meer door schisis dan
door de kwaliteit van het gehoor wordt beinvloed (zie S 5.4). Kinderen met
een niet-verwachte verwerving in de fonologie die onvoldoende correct

[explosiefl en/of [dorsaal] produceren, bezitten minder typen verworven
fonemen, minder typen van functiewoorden, hebben een lagere MLUL en
spreken, uitgedrukt in minuten, korter. OME heeft daarmee g6€n invloed
op de MLUL.

Resumerend heeft OME in onze studie een effect op het aantal lexicale
uitingen en de lexicale vaardigheid van het kind. Ook de fonologie wordt
door OME benadeelt. Kinderen met schisis hebben minder fonemen verwor-
ven dan kinderen in de referentiegroep. OME benadeelt de grammaticale
vaardigheid niet.

9.5. Niet of nauweliiks spreken bii twee iaar: Overige factoren

Kinderen met ernstige problemen in spraak en taal, die communicatief sterk
afwijken van overige kinderen, boeien onderzoekers en behandelaars. Het is
keer op keer de vraag, waarom iuist deze groep in spraak- en taalvaardigheid
uitvalt:

- Ziin de spraak- en taalproblemen in de groep van elf niet sprekende
kinderen niet te wijten aan een afwijkende moeder-kindinteractie?

- ZIjn de spraak- en taalproblemen in de groep niet sprekende kinderen
herleidbaar op een cognitieve ooruaak?

- Zljn de spraak- en taalproblemen in de groep niet sprekende kinderen
gerelateerd aan type spleet van het kind?

- Zlin de spraak- en taalproblemen van het kind anderszins verklaarbaar,
bijvoorbeeld op grond van ziin sekse?

In de totale groep van kinderen met schisis is geen verschil gevonden in de

interactie tussen moeder en kind. Bii het uitvoeren van de correlatiestudie (zie

S 5.6) is er wel een statistisch significante samenhang (p<=.05) tussen beiden
qua spreektiid in de subgroep van deze niet of nauweliiks (betekenisvol)

sprekende kinderen; de spreektiid van de moeder en haar aantal uitingen
hangen samen met de spreektijd van het kind. In Figuur 5.12 is echter te zien,

dat de spreektijd van deze moeders overeenstemt met die van de moeders van
voldoende taalvaardige kinderen. In onze studie is er geen reden het taalaan-
bod van de moeders verantwoordelijk te stellen voor de onvoldoende spraak-
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en taalvaardigheid van het kind, wel zifn gehoorkwaliteit. Nader onderzoek

naar de spraak- en taalvaardigheid van het kind op het taalaanbod van de

ouder is wenselijk.

Bij Heineman-De Boer (1985) wordt gevonden dat kinderen met €n ernstige

spraak- 6n ernstige gehoorproblemen meer kans hebben op een verstoorde

leerontwikkeling. Zii stelt dit vast op een leefti;d van 5;6 en7;6 jaar. In onze

studie worden op de leeftijd van twee jaar geen aanwijzingen hiervoor
gevonden, in geen enkele groep qua type spleet, dus ook niet in de groep van

kinderen met een geisoleerde gehemeltespleet die bij Heineman-De Boer

(1985) een trend daartoe vertoont. Dit type spleet komt frequent voor binnen
een of ander syndroom, veroorzaakt door mutaties van een gen (Heineman-

De Boer, 1985). In onze studie zijn de kinderen door een klinisch geneticus

onderzocht op mogelijke afwijkingen. Kinderen met een syndroom zijn in
onze studie niet opgenomen. In onze studie wordt in de groep kinderen met

een geisoleerde gehemeltespleet geen uitval gevonden op het non-verbale deel

van de Bayleytest, alleen op het verbale deel. De lagere score op het verbale

deel van de test is te wijten aan de schisis en dit feit wordt veroorzaakt door
de afwijkende spraakmotoriek en de afwijkende spraakwaarneming. Het is
niet een effect van cognitieve problemen. Van deze groep kinderen is op de

leeftijd van 2;O jaar nog allerminst bekend, in hoeverre er bii hen leerproble-
men in de toekomst gaan optreden.

Met opzet is in onze studie een analyse van spraak- en taalvaardigheid qua

sekse en type spleet achterwege gebleven. In eerste instantie zif n wij uitgegaan
van kinderen die ongeacht hun type spleet allen in staat zijn om adequaat

spraak en taal te verwerven. Wij zijn niet a priori uitgegaan van medische

indelingen. De spraak- en taalvaardigheid van het kind met schisis staat in
deze studie immers centraal en niet zijn type spleet. Nu alle uitkomsten
beschreven zijn, is het wel nuttig naar de verdeling van de kinderen qua type
spleet en sekse in relatie tot hun spraak- en taalvaardigheid te kiiken.
In onze studie zijn er drie groepen kinderen te formeren op basis van hun
spraak- en taalvaardigheid bii 2;O iaar. Eenderde van de kinderen spreekt niet
of nauwelif ks (betekenisvol); eenderde van de kinderen met schisis heeft een

normale spraak- en taalverwerving; eenderde van de kinderen met schisis is
alleen achter qua fonologie of heeft een abnormale fonologie.
Noch in de groep met de verwachte verwerving, noch in die van de niet-
verwachte verwerving, speelt sekse een rol. Er is een gelijke verdeling in aantal
meisles en jongens. In de groep van kinderen die niet of nauwelijks spreken

is de verdeling qua sekse w€[ scheef. Slechts €€n meisie zlt in deze groep; de

overige 10 kinderen zijn jongens.
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Voorts bestaat de groep van de elf niet of nauwelif ks sprekende kinderen voor
meer dan de helft (N:6) uit kinderen met een geisoleerde gehemeltespleet. In
de groep met een verwachte fonologie en goede taalvaardigheid bevindt zich
6€n kind met een geisoleerde gehemeltespleet. In de groep die achter of
afwijkend is in de fonologie bevinden zich twee kinderen met een geisoleerde

gehemeltespleet. Geen enkel meisje met een geisoleerde gehemeltespleet
(I.I:3) heeft ernstige spraak- en taalproblemen; alleen alle jongens (N:6). Bij
vergeliiking van scores in de literatuur inzake intelligentie in relatie tot type
spleet worden er geen grote verschillen tussen groepen kinderen gevonden.

De IQ-scores van de kinderen met een complete spleet en die met een

geisoleerde spleet verschillen niet veel. Doorgaans bezit de groep met een

complete spleet net even hogere scores dan de groep met de geisoleerde

spleet, maar het verschil is niet significant (zie Thbel 3.7 in Heineman-De
Boer, 1985). Wordt er wel groepsverschil gevonden in intelligentiescores bij
groepen kinderen qua type spleet en sekse, dan betreft dit overwegend
zeldzamer voorkomende spleten zoals de mediane geisoleerde gehemelte-

spleet. Er is dan alle reden te twijfelen aan de representativiteit van het sample
(Heineman-De Boe1, 1985). Zij vermeldt eveneens de brede standaardafwijkin-
gen die in dit geval aanwezig zijn, met een onregelmatige spreiding van
SCOTES.

Daarmee zifn er geen uitspraken te doen over de invloed van type spleet en

sekse op de spraak- en taalvaardigheid bij schisis. Allereerst heeft deze groep
kinderen ernstiger gehoorverlies van niveau 2. Daarnaast is de interventie in
deze groep onvoldoende geweest. Deze groep kinderen wordt doorgaans niet
behandeld met een gehemelteplaatje dat elders effect had op de fonologie.
Evenmin kreeg deze groep een vroege interventie van het gehoor door middel
van middenoordrainage. De kinderen ziin overwegend laat of zelfs nog
helemaal niet geopereerd.

9.6. Besluit

Uit deze studie wordt duidelijk dat er heterogeniteit is in de groep kinderen
met schisis en dat de variatie in deze groep zeer groot is. Deze is gedeeltelijk
te verklaren door de complexiteit van de stoornis, namelijk de invloed van
schisis (en dientengevolge de afwijkende orale spraakwaarneming en afwij-
kende spraakmotoriek) en die van het gehoorverlies door OME (met dienten-
gevolge de afwijkende auditieve spraakwaarneming). Verder is het kind
kwetsbaar in zijn interventie; het is afhankelijk van het behandelbeleid in het
schisis-behandelteam of er aandacht geschonken wordt aan de interventie van
de spraakwaarneming. Deze vroege interventie blijkt een belangriike rol te
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spelen in het tif dig opbouwen van de juiste mentale representaties van spraak

en taal en de normalisering van de spraak* en taalproductie. Dit wordt in deze

studie vastgesteld.

Een aantal variabelen behoeft verder onderzoek zoals het taalaanbod in
interactie en de invloed van het gehoor door longitudinaal goed gecontroleer-

de studies. Bii nieuw onderzoek zijn de volgende variabelen belangrifk voor
het meten van effect: het voldoende correct voorkomen van [explosief],
[coronaal] en [dorsaal], het aantal verworven fonemen, het aantal typen
inhoudswoorden en functiewoorden, de MLUL en de spreektijd van het kind.
De waarden, gevonden in onze referentiegroep en in de subgroepen van
kinderen met schisis en gehoorverlies zijn daarbij belangrijke referentiepun-
ten. Ook de percentielscores in Thbel ?.5, 26, 27 en 28 in de bijlage zijn in dit
geval zeer bruikbaar.

Voorts is het nodig om op basis van het reeds longitudinaal verzamelde
materiaal zowel vooruit te kijken naar de spraak- en taalvaardigheid op oudere

leeftifd (bii a;0 faar) als terug te gaan in de tifd. Zifn de kinderen met een

slechte spraak- en taalverwerving op de leeftiid van Z;O jaar ook op latere

leeftiid kinderen die tot een risicogroep behoren? In de literatuur worden
uitspraken gedaan dat kinderen met schisis hun lexicale achterstand niet
inlopen (Philips & Harrison,1969; Estrem & Broen, 1989); er is een korte zins-

lengte en zij spreken minder (Morris, 1962). Wordt dit ook in ons materiaal
gevonden?

Het longitudinaal verzamelde babymateriaal van af de geboorte tot Z;O jaar,

waar 18 tweeiarigen aan hebben deelgenomen, kan worden gebruikt om
aspecten van een afwiikend of goed spraak- en taalverloop te evalueren in
relatie tot de gehoorkwaliteit en behandeleffecten. Had het afwiikende spraak-

en taalverloop van de elf niet of nauwelif ks (betekenisvol) sprekende kinderen
tijdiger onderkend kunnen worden en op welk tifdstip ziin welke variabelen
voor deze onderkenning belangrijk? Ook is er de vraag of de baby met schisis

die onvoldoende op [explosiefl brabbelde een verhoogd risico heeft op een

niet-verwachte fonologie op de leeftijd van twee jaar? Deze en andere vragen
zijn er te stellen en te onderzoeken.

Maar voorlopig zijn er alleen nog de uitkomsten van deze studie bii twee iaar.
Het schisis-behandelteam kan nu reeds profiteren van de inhoud van ons

werk.
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Kinderen met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) hebben een

verhoogde kans op articulatieproblemen en daarmee op problemen in de

spraakontwikkeling. Door de spleet in het zachte gehemelte kan de neusholte
onvoldoende worden afgesloten van de mond- en keelholte, wat zowel de

articulatie van klinkers als die van medeklinkers bemoeiliikt. Klinkers worden
nasaal gekleurd en medeklinkers die veel intra-orale druk nodig hebben, zoals

de explosieven en fricatieven, worden uitgesproken met nasale ploff es of met
een nasale ruis. De vraag die wetenschappers boeit, is die naar de relatie
tussen spraakontwikkeling enerzijds en taalontwikkeling anderzijds. Welke

factoren, behalve die van de afwijkende spraakmotoriek, compliceren de

spraak- en taalontwikkeling van een kind? E€n ervan is gehoorverlies; kinde-
ren met schisis hebben behalve een afwiikende spraakmotoriek ook een

verhoogde kans op middenoorontsteking (otitis media met effusie, afgekort
OME). Door de spleet in het zachte gehemelte wordt de buis van Eustachius,

die de keelholte verbindt met het middenool, te weinig geopend, waardoor
het middenoor onvoldoende wordt geventileerd. Het spraakgeluid wordt bij
geleidingsverlies dat bii OME optreedt, zachter en gedempt waargenomen.
De spleet in de lip is vanaf de geboorte zichtbaar en de kinderen met schisis

en hun ouders worden vanaf de geboorte verwezen naar een schisis-behandel-
team. Kinderen met een complete schisis (die lip-, kaak- en gehemeltespleet

betreft) of met een geisoleerde gehemeltespleet (die alleen het harde en/of
zachte gehemelte betreft) kriigen verschillende vormen van behandeling.
Sommige baby's krijgen vanaf de geboorte een gehemelteplaatje aangemeten

dat de spleet in de kaak en het harde gehemelte bedekt, andere niet. Sommige
baby's kriigen trommelvliesbuisies om het middenoor te draineren, andere

niet. Alle kinderen kriigen doorgaans een chirurgische behandeling om de

spleet in de lip, de kaak en het gehemelte te sluiten. De Ieeftijd waarop dit
gebeurt, verschilt echter. In Nederland is geen behandelprotocol van een

schisis-behandelteam hetzelfde en ook internationaal zijn er grote verschillen
in vormen en tijdstippen ervan. Het is van groot belang te weten, welke
verschillende soorten behandeling moeten worden uitgevoer{, en wanneer,

om optimale resultaten te behalen op het vlak van de spraak- en taalontwikkeling.
Dit is van belane in het licht van de communicatieve, sociale, emotionele.
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cognitieve en leerontwikkeling van het kind. De spraak- en taalontwikkeling
heeft hiermee een zeer nauwe relatie.
In deze studie wordt de spraak- en taalvaardigheid van kinderen met schisis

op de leeftif d van 2;O iaar onderzocht en vergeleken met die van leeftijdge-
nootjes zonder schisis. Ook wordt de invloed van het gehoorverlies en de

medische interventie geEvalueerd.

Schisis kan ontstaan door een erfelijkheidsfactor, maar dat hoeft niet. Het

komt betrekkeliik vaak voo[, bii circa twee op de 1000 geboorten (zie S 1.1).

In Nederland wordt schisis vanaf de geboorte behandeld door vele deskundi-
gen, zoals biivoorbeeld door de plastisch chirurg, de orthodontist, de KNO-
arts en de logopedist, terwijl er ook op maatschappelijk vlak begeleiding
wordt gegeven.

Sommige teams kiezen bif kinderen met een complete schisis voor de behan-
deling met een gehemelteplaatje dat de kaak en het harde gehemelte bedekt.
Deze behandeling wordt PSOT genoemd (Pre-Surgical Orthopedic Therapy).
De behandeling dient primair orthodontische doeleinden, maar enkele

wetenschappelijke studies wijzen op de gunstige effecten ervan voor de

articulatie. De operatie van het zachte gehemelte, en soms gelifktifdig ook die
van het harde, wordt meestal uitgevoerd tussen de zesde maand en de tweede
verjaardag. Uit wetenschappelijk onderzoek bliikt echter dat een vroege

operatie, uitgevoerd v66r de leeftiid van zes maanden, gunstiger is voor de

spraakontwikkeling dan een latere (S 1.2). De psychosociale en cognitieve
ontwikkeling van een kind kan een factor zijn die de spraak- en taalontwikke-
ling van een kind beinvloedt, maar kinderen met een schisis bliiken in dit
opzicht niet af te wijken van kinderen zonder schisis (S 1.3). W€l hebben zij
vaker middenoorontsteking. Hoewel gehoorverlies ten gevolge van OME niet
automatisch leidt tot spraak- en taalproblemen, is het mogelifk dat juist in
combinatie met andere problemen, zoals de afwijkende spraakmotoriek ten
gevolge van de spleet, er w€l effect is ($ 1.3). Het anatomische defect heeft
geen ernstig effect op de vorming van de klinkers; wel is er het effect van
hypernasaliteit. Kwetsbaar zijn de medeklinkers van het type explosief (/p/,

Itl, lkl, lbl en ldl) envan het type fricatief (lfl, lsl, l:1, lxl, lvl, lzl, lSl en lyl)
die bij schisis worden uitgesproken met nasale plofjes of met ruis (nasale

emissie en/of souffles). De medeklinkers van het type sonorant, lml, lnl, lql,
lvl,lwl ljl en lU, zlin het minst gestoord. De labiale explosieven lpl en lbl
zijn het moeilijkste om te articuleren, maar ook de coronale ltl en /d/ en de

dorsale /k/ worden minder vaak geproduceerd (zie S 1.4).

In de Hoofdstukken 2 en 3 worden zowel de vroege spraakontwikkeling voor-
dat de eerste woorden door het kind worden uitgesproken (de pre-lexicale
periode) als de latere taalontwikkeling besproken. Het eerste levensjaar is van
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uitzonderlijk groot belang voor de ontwikkeling van de spraakwaarneming.
Gehoorverlies ten gevolge van OME is in deze periode uiterst hacheliik voor
de ontwikkeling van het auditieve systeem en voor de fonologie (S 2.1). In het
eerste levensjaar zljn er echter nog andere ontwikkelingen gaande. Het

spraakapparaat is in ontwikkeling ($ 2.2) en de spraakproductie past zich
hierbii aan. Deze is te beschouwen als de ontwikkeling van spreekbewegingen,
waarbij de klankvorming nog geen taaldoel dient. Deze spreekbewegingen
zijn in opeenvolgende stadia van ontwikkeling te typeren, die van de simpele
fonatie (stemgevirg), van de enkelvoudige articulatie, van meer complexe
fonatie door toonhoogte-, volume- en duurvariaties en van brabbelen (Koop-

mans-van Beinum & tr4an der Stelt, 1986). Baby's met schisis verschillen van
die zonder schisis in de mate waarop zij gevarieerd foneren en brabbelen; ze

brabbelen minder (gevarieerd) ($ 2.3). De resultaten van medische interventie
in het eerste levensjaal waaronder de orthodontische behandeling met het
gehemelteplaatje, worden niet direct duidelifk zichtbaar. Sommige studies

suggereren een positieve invloed ervan op latere leeftiid (S 2.4).
Kinderen met schisis bliiken op oudere leeftijd, als zii op de basisschool zitten,
taalproblemen te hebben (S 3.1). Onderzoek naar de taalvaardigheid van de

kinderen met schisis is daarom belangrijk. Als de eerste woorden verschiinen,
worden de eerder beschreven spreekbewegingen uit de pre-lexicale periode
georganiseerd in een fonologisch systeem. Kinderen met schisis produceren
dan minder spraakklanken correct, vooral de explosieven. Zij verschillen ook
van andere kinderen in fonologische processen: clusters worden vaker
gereduceerd en zowel de labiale en coronale explosieven als de fricatieven
worden vaker posterieur gearticuleerd (backing). Ook is er vaker nasale

assimilatie (S 3.2). De woordenschat blijkt kleiner te zijn (S S.S1 en de gram-
matica is minder goed ontwikkeld, alhoewel er relatief weinlg bekend is

betreffende jonge kinderen (S 3.4).
Deze studie onderzoekt de spraak- en taalproductie van 30 kinderen met een
schisis (CB Cleft Palate) op de leeftiid van 2;O f aar. De invloed van het gehoor
en de medische interventie wordt eveneens bestudeerd (S 4.L).De gegevens

worden verkregen na analyse van de spontane taal van het kind dat op een zo

natuurlijk mogelijke wijze gedurende twintig minuten met zijn moeder al

spelend communiceert (S 4.2). De kinderen worden op sommige variabelen
vergeleken met bestaande normen; wat andere betreft worden zij vergeleken
met de referentiegroep (REF), bestaande uit 9 kinderen. Beide groepen
kinderen beschikken over een normale intelligentie ($ +.S.7.2). Ze verschillen
in socio-economische achtergrond ($ 4.3.2). Beide groepen zijn vergelijkbaar
qua medische conditie, op OME en het gehoorverlies na (S 4.3.3). De evaluatie
van het gehoor op de leeftiid varr 2;O jaar is bepaald op basis van vriie veld
audiometrie. De kinderen ziin op grond hiervan gecategoriseerd in drie groepen
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van gehoor: niveau 0: er is een verlies kleiner dan 20 dB (CP 2, REF 7); niveau 1:

er is een verlies tussen 20 en 40 dB (CP 19, REF 2); niveau 2: er is een verlies
tussen 40 en 55 dB (CP 9; REF 0). De kinderen waren niet geselecteerd op
gehoorverlies en zijn daarom niet gelijkelijk verdeeld over de drie groepen
van gehoorniveau. De kinderen met schisis werden vervolgens ingedeeld op
al dan niet specifieke vormen van medische interventie, door middel van een
gehemelteplaatje, chirurgie, en drainage van het middenoor door middel van
trommelvliesbuisf es. Per behandeling werd vervolgens in beschouwing geno-

men of deze verhoudingsgewiis vroeg of laat was uitgevoerd. Betreffende het
gehemelteplaatje was er het onderscheid relatief kort of lang gedragen.

De studie onderzoekt veel verschillende variabelen van spraakproductie en
taal, maar ook de samenhang tussen variabelen ($ a.a). Verschillende soorten
analyses zijn gebruikt, waaronder een analyseprocedure voor morfologie en
syntaxis (te weten GRAMAT van Bol & Kuiken, 1988) en voor fonologie (te
weten FAN van Beers, 1995). Op basis van de scheve verdeling van de groepen
kinderen is statistisch een non-parametrische toets gebruikt om groepsverschil
te meten (S 4.5).
Hoofdstuk 5 bevat de resultaten betreffende algemene maten van spraak en
taal; de fonologie komt gedetailleerd aan bod in de Hoofdstukken 6 en 7. De
kinderen met schisis verschillen niet van de kinderen in de referentiegroep in
aantal minuten spreektijd en evenmin in aantal spraakuitingen. Ook de

moeders van de kinderen tonen onderling geen verschil. In communicatief
opzicht ziin beide groepen kinderen goed te vergelijken ($ 5.1). De kinderen
met schisis zijn echter slechter te verstaan en - niet verbazingwekkend - ze

bezitten schisis-spraaksymptomen, zoals nasaliteit (S 5.2). Het aantal spontane
uitingen en imitaties verschilt onderling niet en evenmin het aantal pre-
lexicale en lexicale uitingen ($ 5.3). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat
de groep kinderen met schisis onderling meer varieert dan de kinderen in de

referentiegroep. De groep met schisis is heterogeen verdeeld. De kinderen met
schisis zijn op lexicaal vlak minder ver in hun ontwikkeling ($ 5.4), getuige
hun score op woordniveau; ziibezitten minder typen en tokens van inhouds-
en functiewoorden. De analyse van de grammaticale ontwikkeling roept een
methodologisch probleem op. Het instrument GRAMAI vereist tenminste 50
en idealiter 100 grammaticaal analyseerbare uitingen. Eenderde van de

kinderen met schisis produceert minder dan 50 uitingen en toont hiermee
taalontwikkelingsproblemen. Van de overige 20 kinderen met schisis, waarvan
de taal wel grammaticaal analyseerbaar is, zijn slechts twee kinderen te
beschouwen als vertraagd (S 5.5).
Als de invloed van het gehoor op de variabelen nader wordt onderzocht, bliikt
gehoorverlies de variabele verstaanbaarheid negatief te beinvloeden en de

schisis-spraaksymptomen te doen toenemen, dit als toegevoegde factor naast
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de schisis. Gehoorverlies beinvloedt ook de lexicale vaardigheid en de

zinslengte negatief, vooral die van de viif langste uitingen (de MLUL) bif het
beoordelen van de grammaticale vaardigheid. Kinderen met een gehoorverlies
van 20-40 dB en vroege plaatsing van trommelvliesbuisjes (in het eerste

Ievensjaar) hebben opvallend hogere scores dan kinderen met een gehoorver-
lies tussen 40 en 55 dB of kinderen met latere of geen middenoordrainage
($ S.e;. De resultaten op alle variabelen tonen een grote mate van heterogeni-
teit bij de kinderen met schisis, als groep bestudeerd.
Om de fonologie te bestuderen werd het instrument FAN gebruikt (S6.1).
Opnieuw kan eenderde van de kinderen niet worden geanalyseerd, omdat zi1

te weinig woorden produceren; slechts 19 van de 30 kinderen met schisis

komen hiervoor in aanmerking. Deze worden vergeleken met de kinderen uit
de referentiegroep (REF), echter alleen die zonder gehoorverlies (N:7) (S 6.2).

Beoordeeld als groep ziin de kinderen fonologisch vertraagd. Zij bereiken bij
fonologische analyse graad 2 in de complexiteit van de contrasten en niet de

verwachte graad 3 bii 2;0 jaar. Het fonologisch contrast [fricatief] is vaak nog
atwezig, terwiil daarentegen [sonorant], flabiaal], [coronaal] en [dorsaal] wel
aanwezig ziin.Deze graad 2 in aanmerking genomen, produceren de kinderen
met schisis minder typen fonemen. Zeven kinderen met schisis hebben in de

finale woordpositie nog geen foneem verworven, wat wijst op een aanzienlijke
vertraging in de fonologie. Van alle 19 kinderen met schisis hebben tien
kinderen contrastgraad 3 of hoger verworven, maar in het algemeen met
minder typen fonemen; van de resterende negen kinderen ziln er zes kinderen
vertraagd en drie kinderen abnormaal in de opbouw van hun klanksysteem.
Als de klanksystemen van de fonologisch vertraagde kinderen worden
bestudeerd vanuit een ontwikkelingsperspectief, nameliik welke klanken biina
zijn verworven, dan ontvouwt zich het beeld dat van sommige kinderen, maar
niet van alle, het klanksysteem zich beweegt in de richting van normaal.
Het gehoor heeft een belangriike invloed op de ontwikkeling van het fonolo-
gische systeem (S 6.5). De kinderen met een ernstig gehoorverlies of met een
mild verlies zonder middenoordrainage hebben een grotere kans om uitgeslo-
ten te worden van de FAN analyse, omdat zii te weinig woorden produceren.
De kinderen met schisis en een mild gehoorverlies met vroege middenoordrai-
nage hebben de meest normale fonologische ontwikkeling. De kwaliteit van
het gehoor beinvloedt ook de verwerving van het aantal verworven typen
fonemen. Het gehoorverlies en de interventie van het gehoor is echter niet de
enige factor die de fonologische ontwikkeling verklaart. Twee kinderen met
schisis maar met een goed gehoor hebben desondanks een vertraagde verwer-
ving.
Binnen het kader van de normale fonologische ontwikkeling hangt de

behaalde graad in de complexiteit van de contrasten samen met het aantal
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verworven typen fonemen. De CP-score van schisis-spraaksymptomen - een
maat voor de articulatieafwijkingen bii schisis - correleert niet met welke
fonologische variabele ook. De fonologische verwerving is gerelateerd aan
enkele andere taalvariabelen. Een kind met schisis dat de contrasten [explo-
siefl en/of [dorsaal] niet beheerst en slechts een beperkt aantal fonemen heeft
verworven, blijkt ook weinig typen functiewoorden te bezitten, heeft een
kortere zinslengte (MLUL) en spreekt in het algemeen minder dan kinderen
met schisis die wel een normale fonologische ontwikkeling tonen.
In de loop van de fonologische ontwikkeling past een kind in zijn woordpro-
ducties verschillende fonologische processen (vereenvoudigingen van de

woordvorm) toe. Fonemen in het woord kunnen bijvoorbeeld worden
weggelaten of worden vervangen. Sommige processen komen in de vroege
fonologische ontwikkeling van het normaal geboren kind frequent voor en
ziin daarmee te beschouwen als normaal. Andere kunnen ongewoon frequent
voorkomen en symptomatisch zijn voor een verstoorde ontwikkeling ($ 7.1).
De groep kinderen met schisis die in aanmerking komt voor een fonologische
analyse (N:19) wordt nu vergeleken met de referentiegroep normaal horende
kinderen (Itl=7). De kinderen met schisis, zelfs die met een vertraagde en
abnormale fonologische ontwikkeling, tonen een heel normaal patroon van
fonologische processen. Dezelfde processen worden toegepast als die in de

referentiegroep. Zii gebruiken echter wel opvallend vaker het proces van
finale consonantdeletie en clusterreductie (S 7.2) en ongewoon vaak is er het
substitutieproces backing, fricatie en nasalisatie (S 7.4). De kinderen met
schisis kiezen in de communicatie met hun moeder vaker doelwoorden met
klanken die zij hebben verworven, zoals de nasalen. Dit is qua type klanken
in tegenstelling tot de referentiegroep die juist meer doelwoorden kiest met
explosieve medeklinkers. Schisis beinvloedt ontegenzeglijk de fonologische
processen en de selectie, maar gehoorverlies is hierbii ook een factor (S 7.6).
Hoofdstuk B betreft de effecten van de medische behandeling op geselecteer-

de variabelen van spraak en taal (S 8.1), in het bilzonder die, welke karakte-
ristiek ziin voor schisis of door schisis negatief worden beinvloed. Het
gehemelteplaatje (L) heeft de meeste invloed op de fonologische ontwikkeling
(S S.21. Kinderen die geen plaatie kregen, bevinden zich vaker in de subgroep
kinderen met zo'n slechte taalvaardigheid dat geen analyse kan worden
uitgevoerd. De kinderen met een plaatje dat lang wordt gedragen, hebben
meer kans op een normale fonologische ontwikkeling; ze hebben tenminste
graad 3 in de complexiteit van de contrasten behaald en bezitten een normaal
aantal verworven typen fonemen. Hoe langer het plaatje is gedragen, des te
meer normale processen kunnen worden vastgesteld, vooral ten aanzien van
de vorming van het cluster (meer correcte clusters). De woege sluiting van het
gehemelte (2) toont een positief effect op de verstaanbaarheid en op de score
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van de schisis-spraaksymptomen. Andere effecten ervan worden zichtbaar in
de fonologische processen (S 8.4). Middenoordrainage (3) toont een positief
effect op de verwerving van de contrasten alsmede op bepaalde processen.

Vroege drainage, in het eerste levensjaar uitgevoerd, geeft een opvallend
gunstiger uitslag dan latere (S 8.a).
Alhoewel een factoranalyse niet kan worden uitgevoerd vanwege de ongelijke
verdeling van de kinderen in cellen van behandeling en tijdstip ervan, geven

de gegevens sterke aanwijzingen dat een gecombineerde behandeling op

f onge leeftijd uitgevoerd, namelifk in het eerste levensf aar, de meest positieve

resultaten oplevert voor de spraak- en taalontwikkeling van het kind met
schisis.

Concluderend kan worden opgemerkt dat kinderen met schisis, beoordeeld
als groep, op de leeftijd van twee jaar verschillen van de kinderen in de

referentiegroep in verstaanbaarheid, schisis-spraaksymptomen en in lexicale
vaardigheid (S9.1). De heterogeniteit in de groep met schisis is echter zeer

opvallend. Eenderde van de kinderen spreekt niet of nauweliiks en deze

kinderen ziin mede daarom te bestempelen als uiterst vertraagd in hun spraak-

en taalontwikkeling. Eenderde heeft een normaal niveau van lexicale en gram-

maticale vaardigheid, maar heeft fonologische problemen. Wanneer explosie-

ve medeklinkers niet zijn verworven, heeft deze groep niet alleen een klein
bestand aan verworven typen fonemen, maar ziin er ook opvallend weinig
typen functiewoorden, is er een verkorte zinslengte en spreekt men minder.
Eenderde van de kinderen met schisis is normaal qua woordenschat, gramma-

tica en fonologie. Gehoorverlies ten gevolge van middenoorontsteking (OME)

heeft bij kinderen met schisis een negatief effect op de spraak- en taalontwik-
keling, in deze studie vooral de fonologie en lexicale vaardigheid. De medi-
sche behandeling kan de negatieve effecten van zowel gehoorverlies als

afwijkende spraakmotoriek doen verminderen, mits deze tiidig, in het eerste

Ievensjaaf, wordt uitgevoerd. Bii een adequate medische behandeling ziin de
kinderen met schisis op de leeftijd van twee jaar in staat om voldoende
frequent correct gearticuleerde explosieven te produceren en toont ook hun
selectie ervan een normaal beeld.
De resultaten hebben 66k geleid tot nieuwe inzichten die verder gaan dan die

betreffende de onderzoeksvragen (S 9.2). De doelklanken die de kinderen
beogen te produceren zijn andere in de totale groep kinderen met schisis dan
in de referentiegroep. Dit gegeven is niet geinterpreteerd als vermifding van
woorden met klanken die articulatorisch moeilijk zijn te produceren, maar als

het resultaat van onvoldoende orale (tactiel-kinesthetische) en auditieve
informatie. Als een gehemelteplaatje vroeg is aangemeten en middenoordrai-
nage vroeg is uitgevoerd, wordt de selectie van klanken normaler. Een andere
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vondst is het feit dat alhoewel de moeders van kinderen met schisis als een
groep niet verschillen in hoeveelheid spreektif d van die in de referentiegroep,
de moeders van kinderen die niet of nauwelijks spreken wel verschillen van
de rest. De voorlopige interpretatie is dat dit een resultaat is van de ernstige
spraak- en taalvertraging en daarmee langzamere communicatieve ontwikke-
ling van hun kind. Dit aspect verdient nader onderzoek.
De score van schisis-spraaksymptomen hangt niet samen met de fonologie en
andere taalvariabelen; de verstaanbaarheid van een kind echter wel. Dit feit
suggereert dat de afwijkende fonetische productie weinig effect heeft op de

hogere, mentale, niveaus van taalorganisatie (S 9.3).
Het effect van middenoorontsteking of OME op de spraak- en taalontwikke-
ling van een kind staat al lang ter discussie. Deze studie betreffende kinderen
met schisis laat een effect zien van OME op zowel hun fonologische als hun
lexicale vaardigheid. Een effect ervan op de grammaticale vaardigheid is niet
zeker. Wanneer bij kinderen met schisis de MLUL opvallend korter is, is dit
gerelateerd aan de ernst van het gehoorverlies en/of het niet verworven
hebben van [explosiefl en/of [dorsaal]. Dit komt voor bij onvoldoende
medische behandeling, welke niet noodzakelijkerwijs de OME betreft. Vroege

drainage van het middenoor heeft echter w€I een positief effect op deze

variabele (S 9.4).

De studie eindigt met een vluchtige blik op andere mogelijke factoren die ten
grondslag liggen aan het niet of nauwelijks spreken van eenderde van de
kinderen met schisis op de leeftijd van twee iaar ($ 9.5). Het is niet mogelijk
de moeder-kindinteractie hiervoor verantwoordelijk te stellen noch de
cognitieve ontwikkeling van het kind met schisis. De type schisis kan relevant
ziin, maar ook de sekse. Deze groep niet sprekende kinderen bestond overwe-
gend uit jongens. Deze aspecten verdienen eveneens nader onderzoek.



Summary

Children with a complete cleft (a cleft in lip, jaw, hard and soft palate) or with
a cleft palate only run a high risk of developing speech problems. The nasal

and oral passages cannot clearly be separated and this affects the articulation
of both vowels and consonants. Vowels can be hypernasal and plosive
consonants, which require a build-up of pressure in the mouth, are difficult
to produce. Research indicates that cleft palate children are also at risk for
language problems. The interesting question is what is the relationship
between the development of speech on the one hand and the language system

on the other in these children and what factors influence this development.
One important factor might well be hearing loss; as a group children with a

cleft palate are at higher risk for middle ear infection (Otitis Media with
Effusion or OME). Due to the cleft palate the Eustachian tube is less open and

the ventilation of the middle ear is reduced.

Cleft lip and palate is obvious from birth and the children receive different
types of treatment from an early age. Some babies are given an oral plate from
birth on. In some children tubes are inserted in order to the drain the middle
ear. All children receive surgery to close the palate (and lip and jaw) but this
is done at different ages. There is no standard programme of treatment either
nationally, within the Netherlands, or internationally. It is important to know
when these different treatments can best be given for optimal results in
speech and language development. This development is closely related to the
communicative, social, emotional, cognitive and learning development. It is

therefore very important to prevent speech and language problems already at

an early age.

In this study the speech and language of cleft palate children at the age of two
years will be examined and compared to normal development. The influence
of hearing loss and medical intervention will also be evaluated.

Cleft palate can be the result of a genetic defect but this is not necessarily the
case. It is relatively frequent, around two cases per thousand births (S 1.1). In
the Netherlands the children are treated from birth, usually by a cleft palate

team including an orthodontic specialist, a plastic surgeon, an ENT specialist
and a speech pathologist. Some of these teams choose to insert an oral plate

from birth which covers the split in the faw and hard palate (called the
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Presurgical Orthopedic Therapy or PSOT). This treatment is applied for
orthodontic purposes but from research it appears also to have beneficial
effects on the production of speech sounds. The operation to close the soft
palate (and sometimes at the same time the hard palate as well) is usually
performed between the ages of six months and two years. Research indicates
that an early operation, before seven months, is beneficial for the develop-
ment of speech (S 1.2). The pschyosocial and cognitive development of a child
can be relevant for speech and language but cleft palate children do not
appear to be different in these aspects (S 1.3). They do show a higher preva-

lence of middle ear infection, however. Although hearing loss as a result of
OME has not been shown to lead automatically to speech and language
problems, it is possible that in combination with another problem such as the
deviant speech motor system due to the cleft palate that it does become
important (S 1.3). The anatomical problem does not greatly affect the produc-
tion of vowels but the result is often hypernasality. Of the consonants the
plosives lpl, ltl, lbl and /d/ pose the greatest problems, the sonorants /m/,
lnl, lvl, lwl, lil and lU the least. The labial plosives are the most difficult to
articulate, but coronal and dorsal ones are also produced less (S 1.4).
Chapters 2 and 3 look at both the early speech development before the flrst
words appear (the prelexical stage) and the later language development. The
first year of life is important for the development of speech perception.
Hearing loss as a result of OME could be crucial for later speech and language
production at this time (S 2.1). In the first year the speech apparatus is in
development (S 2.2) and the speech production also develops quickly in this
period. Speech sounds produced at this time can be considered as develop-
mental patterns of speech movements and can be divided into movements of
simple phonation, simple articulation, varied phonation, and babbling
(analyzed according to Koopmans-van Beinum & Van der Stelt 1986). Varied
phonation and babbling show the greatest differences in babies with cleft
palate. Babbling occurs less and with less variation as compared with peers

without a cleft (S 2.3). The results of medical intervention in the first year are

not immediately clearly observable; some results suggest a positive influence
at a later age (S 2.4).
As a group children with cleft palate appear to have problems with language
even at school age (S 3.1). Therefore, it is worthwile to study speech as well as

language. When the first words appear, the speech sounds are organized into
a phonological system. Children with a cleft palate produce fewer sound
segments correctly, particularly plosives. They are also different in phonologi-
cal processes: they show more cluster reduction, more backing and more nasal
assimilation (S 3.2). Their vocabulary appears to be smaller ($ 3.3) and their
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grammatical ability is less well developed, although relatively little is known
about younger children (S 3.4).
This study examines the production of speech and language in 30 cleft palate

(CP) children at the age of two years. The influence of hearing loss and

medical intervention is also studied (S 4.1). The data are taken from a sponta-
neous language sample of mother-child interaction (S a.2). For some variables

the children are compared with existing norm values; for other variables they
are compared with a reference group (REF) of 9 children. Both groups of
children had normal intelligence ($ 4.3.1.2). The children came from varying
social-economic backgrounds (S 4.3.2). Both groups were comparable in
medical condition except for OME and hearing (S 4.3.3). The evaluation of
hearing loss at two years was done on the basis of field audiometry. The

children were categorized in three groups of hearing loss: level 0: loss less

than }OdB (CP:2, REF: 7); level 1: loss betw. 20-40d8 (CP:19, REF: 2); level 2:

loss betw. 40-55dB (CP: 9, REF: 0). The children were not selected on the basis

of hearing loss and are therefore not equally distributed across hearing
groups. The CP children were further categorized according to whether they
had received a particular medical treatment (such as an oral plate, surgical

closure of the palate or a drainage of the middle ear by tubes). When a

treatment had been given, it could be considered to have been applied
relatively early, in the flrst year of the children's life, or late, thereafter. The

study examines many different variables from speech production and language

and also the relationship between scores on the variables (S 4.4). Different types

of analysis are used including an analysis procedure for morphology and syntax
(GRAMAT, Bol & Kuiken 19BB) and for phonology (FAN, Beers 1995). Because

of the type of groups non-parametric statistics are used (S +.S1.

Chapter 5 contains the results from general measures of speech and language,

before phonology is studied in detail in Chapters 6 and 7. The CP children do
not differ as a group from the REF children, neither in the amount of time
they produced speech nor in the number of utterances produced, during
twenty-minutes video-recording. The groups of mothers show also no
differences. Communicatively the two groups are therefore comparable
(S 5.1). The CP children can be less well understood and, not surprisingly,
have more characteristics symptomatic of CP speech such as nasality (S 5.2).

The number of spontaneous utterances and imitations the two groups
produce do not differ signif,cantly. Nor does the number of prelexical or
lexical utterances differ ($ 5.3). It must be noted though that the CP group
shows a great variation. The cleft palate children are lexically less far devel-
oped (S 5.4) since as a group they produce significantly fewer content and

function words (types and tokens). The analysis of grammatical development
poses a methodological problem. The instrument GRAMAT requires at least 50
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grammatically analyzable utterances, ideally 100. One third of the CP children
cannot be analyzed since they produce less than 50 utterances. This indicates
that a subgroup exists within the CP group with a problem in language
development. Of the 20 children who can be analyzed, only 2 show up as

delayed at this age ($ 5.5).

The analysis of the influence of hearing loss shows that it impairs intelligibili-
ty and increases CP speech as an additional factor alongside cleft palate.
Hearing loss also negatively influences lexical ability and the length of the 5

longest utterances (MLUL) in the assessment of grammatical ability. Children
with a hearing loss between 20-40d8 and who had an early placement of
drainage tubes score better than children with a loss between 40-55dB or with
later or no drainage (S 5.6). The results on all the variables show a great
heterogeneity in the CP children as a group.
For many aspects of the analysis of phonology the FAN instrument was used
(S6.1).Again one third of the CP group could not be analyzed since they
produced too few words; L9 of the 30 CP children could. The comparison was

made with the REF children with good hearing (N:7) (S 6.2). As a group the
19 CP children are delayed; they achieve contrast level 2 as opposed to level
3, the level expected at the age of two years. The phonological contrast

[fricative] is often absent; the contrasts [sonorant], [labial], [coronal] and

[dorsal] are present. At level 2 fewer phonemes are produced than in normal
children at this phonological level. Seven CP children have not acquired a

single phoneme in flnal position which shows a large delay. Of the total of 19

CP children 10 have reached level 3 or higher but often with fewer phonemes;
six children are in general delayed and three have an abnormal development. If
the sound systems of the delayed and abnormal children are studied from the
perspective of which sounds are almost acquired, then development can be seen

to be moving for some children, but not all, in a normal direction (S 6.4).
Hearing has an influence on the phonological system (S 6.5). The children
with a severe or moderate hearing loss and no early drainage had a greater

chance of being excluded from the FAN analysis because they produced too
few words. The CP children with a moderate loss and early drainage had the
most normal phonological development. Hearing also influences the number
of phonemes acquired. Hearing loss is clearly not the only factor which
explains phonological delay, however. The two CP children with normal
hearing both show a delayed acquisition.
Within the normal phonological acquisition the contrast grade which is

reached correlates with the number of phonemes acquired. The CP score,

representing the amount of deviancies in articulation due to the cleft palate,
although a speech measure, does not correlate with phonological variables.
Phonological acquisition is related to some other language variables. A CP
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child who has not acquired the contrasts [explosive] and/or [dorsal] and

possesses only a limited number of phonemes, also has few types of function
words, a shorter MLUL and speaks for a shorter amount of time.
During acquisition a child applies different types of phonological processes in
word production. Segments can, for example, be deleted or substituted. Some

processes are frequent in the early acquisition and are seen as normal, others
are unusual and are symptomatic of a disordered acquisition. The CP group
(N:19) was compared with the REF group with normal hearing (N=7) for these

analyses. The CP children show a very normal pattern in their processes, even

those children with a delayed or abnormal phonology (S 7.5). The same

processes are applied on the whole. The difference lies in more frequent use

of cluster reduction and final consonant deletion (S 7.2), and unusual
substitution processes such as backing, frication, and nasalization (S 7.4). The

CP children often choose to produce target words which do contain the
sounds which they have acquired, such as nasals. Children in the REF group
however use more plosives. The cleft palate definitely has an influence on
phonological processes and selection, but hearing loss is also a factor (S 7.6).

Chapter B considers the effects of medical intervention on selected speech and

languge variables (S 8.1), in particular those which have been shown to be

characteristic of CP children. The oral plate has the most influence on the

phonological acquisition (S 8.2). Children who were not treated with an oral plate

were more likely to be in the group which had such poor language that they could
not be analyzed. The children who were treated with the oral plate for a long time
also had a better chance of having a normal contrast level and a higher number of
phonemes acquired. The longer the plate had been worn, the more normal
certain phonological processes were. More correct clusters were produced.
The closure of the palate was also shown to have a positive effect on intelligi-
bility and the CP speech score. Other effects were also seen in the phonologi-
cal processes ($ 8.3). Middle ear drainage had a positive effect on the acquisi-
tion of contrasts as on certain processes. Early drainage, in the first year of
baby's life, has more positive effects than later drainage (S A.+1. Although a

factor analysis could not be executed because of the unequal distribution of the

children across cells, inspection of the data strongly suggests that combined as

well as early intervention has the most positive results on speech and language.

In conclusion the results from CP children at two years of age show as a group
that they are statistically different in their intelligibility, the presence of CP

speech deviancies and lexical ability (S 9.1). The heterogeneity of the group
iS, however, very clear. One third of the children hardly speak and are

therefore hugely delayed. One third are normal in their lexical and grammati-
cal development but have phonological prob]ems. One third is normal in
lexicon, grammar and phonology. Hearing loss due to middle ear infection
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has a negative effect on phonological and lexical ability. Medical intervention
can alleviate the negative effects of both hearing loss and the cleft palate,

especially if carried out ear1y, in the first year of life.
The results have also produced some findings which go further than the
research questions (S 9.2). The target sounds which the children aim at
producing are different for the CP group as a whole. This finding is not
interpreted as avoidance but as a result of lack of oral tactile-kinaesthetic and
auditive information. When an oral plate has been placed from early on and

early middle ear drainage has taken place, then the selection of these target
sounds becomes more normal. It is suggested, that due to these early interven-
tions, the development of speech perception is enhanced, leading to more
normal mental representations of speech and language. The CP children are

able to produce speech and language in a more normal way and in a shorter
time. Another finding is that, although the mothers of the CP children as a

group were not different in the amount that they spoke, the mothers of the
CP children who barely speak are different. The interpretation is that this is a
result of the child's slow speech and language development. This point
requires further research.

The CP speech score of the children does not relate to other variables in
language; intelligibility however does relate. This suggests that the deviant
phonetic production has little effect on the higher levels of organization of
language (S 9.3).

Middle ear infection or OME is a long disputed factor in the speech and
language development. This study of cleft palate children shows that it does

have an effect in these children on both their phonological and lexical ability.
An effect on grammatical ability is not clearly found. If children with a cleft
differ in MLUL, there is an effect of the severity of hearing loss and/or the
abnormal phonological development without [plosive] and/or [dorsal]. This
is due to insufficient medical intervention, leading to insufficient oral speech
perception and it is not necessarily due to OME. However, early drainage has

a positive effect on this variable (S 9.4).
The study concludes with a brief look at other possible factors which might
explain the behavior in the group of CP children who barely speak at two
years of age. It does not seem possible to find an explanation in the mother-
child interaction, nor in the children's cognitive development. In this group
of children more severe hearing loss is found (mostly a level 2 loss of 40-55
dB) with insufficient intervention. Maybe this group of children shows the
effect of less language input due to more auditory deprivation than other
groups of cleft palate children. The type of cleft (the cleft palate only) may be
relevant. Sex of the child may also be important since most were boys. These

are points which need further study.
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Tabel 1.

Achtergrondgegevens van de kinderen in de schisisgroep (N=3O) en referentiegroep (N=9).

Kind 35 is uit de referentiegroep verwiiderd o.g.v. te lage verbale scores van de intelligentie-
test (zie biilage tabel 2). Kind 29 en 30 met een submuceuze spleet

Kind Type schisis Sekse

longit -/+ PSOT m = man

sibl.=zusleof v=vrouw
broertje van

Rang in de kin- Opleiding/be-

derrii roep moeder

1=1e kind h(oog); m(id-
2=Zekind den) l(aag)

Opleiding/be-
roep vader

h(oog); m(id-
den) l(aag)

1

z

3

4longit.
5

6

7

S longit.

9longit.
l0longit.
11 longit.
12longit
13

14 sibl.

15

t6

L7

18longit.

1.9 longit.

20longit.
21 longit.

zz

23

24

25

26

27 longit.sibl.

28longit.
29

30 sibl.

31 longit.

32longit.
33longit.
34 longit.

35longit.
36

37

38

39

40 sibl.

Enkelziidig-

Enkelziidig-
Enkelziidig-

Enkelzidig-

Enkelziidig+

Enkelziidig+

Enkelziidig+

Enkelziidig+

Enkelzijdig+

Enkelziidig+

Enkelziidig+

Enkelzijdig+

Eubbelziidig-

Dubbelzijdig-

Dubbelziidig-
Dubbelziidig-

Dubbelziidg+

Dubbelzildg+

Dubbelzijdg+

Dubbelziidg+

Dubbelziidg+

Geisoleerde

Geisoleerde

Geisoleerde

Geisoleerde

Geisoleerde

Geisoleerde

Geisoleerde

Geisoleerdsb

Geisoleerdsb

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

uitvaller

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

II mm
In
II ml
II mm
II mm
III hh
II ml
r ll
I ll
r ll
I ll
I lr
r lt
I ll
U lm
r ll
III hh
II mm
III hI
III hh
I II
I ll
II mm
r ll
II ml
r ll
I II
III hh
r ll
r lt
I ll
II mm
I ll
il mm
III hh
II mm
I II
II ml
III hh
I ll

II mm
I ll
II ml
II mm
II mm
III hh
II mm
r ll
II mm
II mm

III hh
III hh
I II
III hh
III hh
onbekend

II mm
r ll
r ll
II mm
r 1l

I II
I ll
III hh
II ml
I ll
r ll
onbekend

II ml
I ll
III hh
II mm
III hh
I lt
III hh
III hh
II

m

v
m

m

m

m

m

m
m

v
m

m

m

m

m

m

m
v
m

m
v
v
m

m
m
v
v
m
m
v
t/

m

m
v
v
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Thbel 2.

Intelligentie van de kinderen, gemeten bii twee jaar met de Bayleytest (Mentale Deel). * Dit
kind met taalproblemen werd uit de referentiegroep verwiiderd.

Bayleyscore Enkelzijdig Dubbelzijdig Gehemeltespleet Referentiegroep

Mentale deel

verbaal kind nummer: kind nummer: kind nummer: kind nummer:
+ZSD 9 19 - 32,34,36,39
+ 1 SD 1, 4, 5, 10 14, 17, 78,21 23,27 31,37, 40

gemiddeld 2,6, ll, 13, 15, 16 25,26,28 33, 38

- 1 SD t2,7 20 22,24,29
- 2 SD 3,8 30 35*

non-verbaal
+ 2 SD 4, 9 14, 19, 77, 78 23, 27, zS 32, 34,39
+ t SD 1 13, 15, 16, Zl 22,24, ?fi, 29 31,36,37,38,40

gemiddeld 2, 5, 6,7, lO 20 26,30 33, 35

- l SD 3,8,71 ,t2
.2 SD
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Thbel 3.

Methode en tiidstip van operatieve correcties in weken;dagen. Lipsluiting volgens Millard
(M), Mesurier Honig (MH); Palatumsluiting volgens Wardill-Veau (!VV), Veau (V), Veau-

Kriens (VK), Perko (P), Von Langenbeck (L), Krienz (K), of anderszins (O). Velum- en
palatumconditie volgens medisch dossier schisis-team.

Kind Type spleet Lipsluiting tiidstip Gehemelteslui-ting: Conditie hard (pala-

-/+ PSOT en methode tiidstip en methode tum) en zacht (velum)

4longit. Enkelzijdig- MH 13;4 velum YK47;4 palatum fistel

1 Enkelziidig- M l3;Z
2 Enkelzijdig- M 13;1

3 Enkelziidig- M 13;6

5 Enkelzijdig+ M 32;2

6 Enkelziidig+ M 30;2

8 longit. Enkelzijdig+ M 25;Z

9longit. Enkelzifdig+ M 46;0

10 longit. Enkelzijdig+ M Z7;2

11. longit. Enkelzijdig+ M 14;6

12 longit. Enkelzildig+ M 35;1

totaal WV 55;0 goed

totaal WV 54;0 velum te kort

totaal VK 40;0 palatum fistel

velum L 56;0 velum te kort
velum L 44;0 goed

velum L 40;0 velum fistel

velum L 46;1 goed

velum K 45;2 goed

velum K41;0 goed

totaal L 54;0 goed

totaal O 59;0 velum te kort

totaal WV 9O;2 goed

totaal WV 48;0 velum goed, wel

palatum fistel
totaal O 90;0 goed

velum K 38;4 velum goed, wel

palatum fistel
totaal L 39;0 velum te kort
velum K 41;5 goed

velum K46;1 velum te kort

velum Y 73;6 velum te kort

velum V 56;2 goed

velum L 51;1 goed

velum VK 39;0 goed

velum VK 39;0 velum fistel

velum L 39;2 goed

velum L 55;5 velum fistel

geen operatie slecht

geen operatie slecht

Enkelziidig+ M 42;6 velum P 65;0 velum fistel

13

t4

15

).6

't7

Dubbelziidig- M 29;0

Dubbelziidig- M 2l;6
Dubbelziidig- M 10;0

Dubbelziidig- M 17;0

Dubbelziidig+ M 40;0 velum L 63;0 velum te kort
18longit. Dubbelzijdig+ M 12;3

19longit. Dubbelziidig+ M 32;3

20longit. Dubbelziidig+ M 21;0

21 longit. Dubbelziidig+ M 15;6

ZZ Geisoleerd

23 Geisoleerd

24 Geisoleerd

ZS Geisoleerd

26 Geisoleerd

27 longit. Geisoleerd

28 longit. Geisoleerd M 22;7

Geisoleerdsubm

Geisoleerdsubm

29

30
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Thbel 4.

Gehoorscherpte (geschat) in de schisisgroep (N=3O) en referentiegroep (N=9) bli2;O jaar. "Uit
de referentiegroep verwiiderd vanwege lage verbale score op intelligentietes!
gehoor niveau L: geschat 2O4O dB verlies; gehoor niveau 2: geschat 40-55 dB verlies. MOD:

middenoordrainage.

Geschatte 0

gehoorscherpte Geen verlies

1

Mild verlies

31,33, 35* Rl
4,7,10, 14, L7,18,

20,23,?4,25 Cl
M1

8,9, 21.,30 MLI
6,73, t9,26,27 MV1

2

Ernstiger verlies

Referentie

Schisis (CP)

Geen MOD
Wel MOD

MOD Laat

MOD Vroeg

32, 34, 36, 37, 38,

39, 40.

1,11 CO

3,15,16,22,
29 c2

M2
2 ]0ll-z

5,12,28 lvl\tz

Thhel 5.

Tiidstip van middenoordrainage (MOD) biikinderen met schisis (N=13)

Enkelzijdig
kind tiidstip

Dubbelziidig
kind tiidstip

Gehemeltespleet

kind tiidstip

2

5

6

8

9

t2

wk 98

wk 56

wk 44

wk 73

wk 8L

wk 54

13

t9
21

wk 59

wk 39

wk 65

26

27

28

30

wk 39

wk 39

wk 56

wk 68

Tabel 6.

Pre-operatieve orthopedische therapie (gehemelteplaatie PSOT): duur in weken van het
dragen van het plaatie bii kinderen met schisis (N=13). * Kort gedragen in verband met een

totale gehemeltesluiting.

Kindnummer en type schisis Aanvang plaatie in weken Einde in weken en duur ervan

5 Enkelziidig

6 Enkelziidig
7 Enkelziidig
8 Enkelziidig

9 Enkelzijdig
10 Enkelziidig

11 Enkelzildig

LZ Enkelzijdig*

17 Dubbelziidig

18 Dubbelzijdig

19 Dubbelzijdig-

20 Dubbelziidig
Zl Dubbelziidig

104 lang PSOT

104 lang PSOT

47 kortPSOT

78 lang PSOT

104 lang PSOT

73 lang PSOT

47 kort PSOT

54" kort PSOT

78 lang PSOT

62 kort PSOT

39* kort PSOT

66 kort PSOT

66 kort PSOT

?
,
2
c

2
.,

1

z

z
,)

z
2

2
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Tabel 7.

Gegevens over spreektiiden in aantal minuten rran moeder en kind in diverse suhgroepen van
gehoor (zie Thbel4.9 en 4.10). Schisisgroep (C en M) N=3O; referentiegroep (R) N=9.

Gehoor en

groepstypering
Schatting o
med gem d range N

5-10 7

5-9 2,

Schatting 1

med gem sd

Schatting 2

range N med gem sd range N

Moeder:
R

C

M
ML
MV

Kind:
R

C

M
ML
MV

6

7

771
I94
7 9 5

72125
6 62

6-8 2

2-18 10

3-18 9

6-18 4

3{5

3-7 2

o-7 10

o-7 9

o-:1 4
3{5

6 7 5

10103
7 7 0

12723

54
74
40
85

z-t4
10-14

7J
10-14

L-tz
3-13

44
3-13

5

4

1

3

4

7

4

9

s514{7s
4404424

5

4

5

53
32
42
43
51

5

4

1

3

Thbel 8.

Gegevens over het aantal spraakuitingen van moeder en kind in een Z0<ninuten opname
voor diverse subgroepen van gehoor (zie Thbel 4.9 en 4.10). Schisisgroep (C en M) N=30;
referentiegroep (R) N=9.

Gehoor en

groepstypering
Schatting O

med gem sd range

336 3M r19 23s-581

4r9 419 125 331-s08

255 252 35 195-306

237 237 44 205-269

Schatting I
med gem sd range

331 331 39 304-359

408 384 122 181-s16

376 365 tO7 169-547

390 402 111 279-547

354 335 107 t69447

255 255 tn 80-380
770 198 114 20-357

265 233 94 64-381

203 213 147 64-381

z6s u9 47 t96-292

Schatting 2
med gem sd range

338 395 181 178-640

469 440 77 328493

452 4s2 0 452452,

486 4% 93 328493

7n v9 t5 24-3?3

163 t7s s2 t26-U8
2A8 ?A8 0 U8-U8
160 ls1 22 126-167

Moeder:

R

C

M
ML
MV

Kind:
R

C

M
ML
MV

De aantallen in de subgroepen zijn: R0: N=7; Rl: N=2; C0: N=2; Ml: N=9; MLl: N=4; MVl: N=5; Cl: N=10; M2:

N=4; MI2: N=1; MV2: N=3; C2: N=5;
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Thbel 9.

De scores verstaanbaarheid voor diverse subgroepen van gehoor (zie tabel 4.9 en 4.fO).

Schisisgroep (C en M) N=3O; referentiegroep N=9.

Gehoor en Schatting 0
groepstypering med gem sd range

Schatting 1

N med gem sd range N
Schatting 2

med gem sd range N

R

C

M

2

3

3-8
2J

5

1

3

1

3

5

1

2

I
3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,
I
Z

1

I
0
,

5

4

1

3

3:7
0-3

0-4

0-3
24

2

10

9

4

5

ML
MV

o-z
t4
1-1

t4

Tabel 1O.

De CP-score voor diverse subgroepen van gehoot (zte 4.9 en 4.LO), waarbii alle kinderen met

schisis (C en M; N=3O) ziin betrokken.

Gehoor en Schatting 0
groepstypering med gem sd range N

Schatting 1

med gem sd range N
Schatting 2

med gem sd range N

R

C

M
ML

MV

00
65
54
5s
66

0-o

0-9

OJ
0-6
3-7

44
45
55
45

0-10

3J
5-5

3-7

0

4

0

4

0
2 4

2

0
J

5

4

1

3

0{)
34

7

10

9

4

5

0

3
7

')

2

Thbel 11.

De CP-score voor diverse subgroepen van gehoor, waarbii 11 nauweliiks @etekenisvol)
sprekende kinderen met lage CP-score ziin geElimineerd uit de onderzoeksgroep (Schisisgroep

(C en M) is gereduceerd tot N=19).

Gehoor en Schatting O

groepstypering med gem sd range N

04
3{

ML
MV

Schatting 1

med gem sd

Schatting 2
med gem sd range Nrange N

0

4

0

4

R

C

M
2

0

2

00
77
55
55
55

0

I
2

0

z

04
5-9

3:7
5-5

3-7

99
56
55
56

9-9

5J
5-5

5-7

z
7

6

1

5

0

1

0

1

I
3

1

z

In deze tabellen ujn 79 en geen 30 kinderen met schisis betrokken. De aantallen kinderen in de cellen ziin nu:

R0: N=7; Rl: N=2; C0: N=2; C1r N=10>7; M1: N:9>7; ML1: N=4>1; MV1: N=5; C2: N=5>2; M2:N=4>2; MLZ: N=1;

MVZ: 4>1, zoals in de tabel is weergegeven.
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Thbel 12.

Gegevens over spontane en niet-spontane uitingen voor diverse subgroepen van gehoor (zie

Thbel4.9 en 4.10). Schisisgroep (C en M) N=SO; referentiegroep (N=9).

Gehoor en Schatting 0
groepstypering med gem sd range

Schatting I
med gem sd range

Schatting 2

med gem sd range

Spontaan

R

C

M

ML
MV

Niet-spontaan

R

C

M

ML
MV

200 205 50

zoo 200 40

119-307

LZ$-279

20r 201

r$ r52

t97 t90
170 181

197 197

36 36

29 34

aJ 22

20 78

28 ?5

125 ttz-290
98 643t
87 754t2

129 LS4tz
52 132-286

33 13{0
u 3-8r

15 142
15 t-32
15 742

23 36 24

76 16 Z

14-70

15-18

t34 132 90 72405
133 t?5 25 28-230

139 139 0 139-139

t?ts 120 30 at40

26 2t L2 0-27

79 37 40 013-96

% % 0 096-96

16 t7 5 013-23

De aantallen in de subgroepen zijn: R0: N=7; Rl: N=2; CO: N=2; Ml: N:9; MLl: N=4; MVl: N=5; C1: N=10; M2:

N=4; MLZ: N=1; MV2: N=3; C2: N=5;
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Thbel 13.

Gegevens over prelexicale uitingen voor diverse subgroepen van gehoor (zie Thbel 4.9 en

4.10) Schisisgroep (C en M) N=30; referentiegroep (N=9).

Gehoor en Schatting 0
groepstypering med gem sd

Schatting 1

range N med gem sd

Schatting 2

range N med gem sd range N

Simpele fonaties:

R

C

M

ML
MV

Gevarieerde

fonaties

R

C

M
ML
MV

Enkelvoudige

articulatie

R

c
M

ML
MV

Brabbelen:

reduplicaties

R

C

M
ML
MV

0-15 7

3-6 Z

0-15 7

13-54 2

455
442

0 00 04 z
3 16 33 0-107 10

15tZ0-369
4 7t L7 1-36 4

0130-35

00004
rz30-10
0240-11
1350-1r
0000-1

26 26 33 3-50

3 5 60-19
9 13 11 0-30

23 Zr 9 9-30

3 6 60-16

0

0

0

3

0

0

I
4

6

3

004 z

2 0-7 r0

7 0-18 9

8 0-18 4

7 0-15 5

2442 5

30{3 4

o2-2 1

33 043 3

13 22

24 28.) .,

M%

,,

10

9

4

5

0000{7
3322-52

,,

10

9

4

5

666
33 33 29

4550-135
1 22 04 4

0 00 04 1

3 22 04 3

4 ?3 50 0-717 5

11 11 10 0-22 4

?2 ZZ A 22-22 1

7770-153

z
.,

1

3

6

7

1

3

8 0-17 5

2t-5 4

01-11
20-s 3

012
000

05 7

o0 z

Thbel 14.

Gegevens over lexicale uitingen in diverse subgroepen van gehoor (zie Thbel 4.9 en 4.10)

Schisisgroep (C en M) N=3O; referentiegroep N=9.

Gehoor en

groepstypering
Schatting O

med gem sd range

Schatting I
med gem sd range

Schatting 2

med gem sd range

R

C

M
ML
MV

194 193 53

159 159 69

719-271 L74 774 93 IO9-24:O

110-208 115 129 ILO 6-?A8

192 165 98 s-317

116 139 144 5-317

t97 t87 50 t32-U4

52 72 73 8-196

78 82 s5 ?A-143

114 114 0 114-114

43 7L 62 28-143

De aantallen in de subgroepen zijn: R0: N=7; Rl: N=2; C0: N=2; ML: N=9; MLl: N=4; MVl: N=5; C1: N=10; M2:

51=4; ML2: N=1; MV2: N=3; C2: N=5;



u8 BTJLAGEN

Thbel 15.

Aantal typen en tokens van inhoudswoorden en functiewoorden in de referentiegroep (N=9),

ingedeeld in subgroep van gehoor (zie Thbel4.9) *Rangordening van de kinderen op basis

van minst naar meest verworven initiEle fonemen in Hoofdstuk VI.

Kind en gehoor Inhoudswoorden
Typen Tokens

Functiewoorden

Tlpen Tokens

RO

37

32

38

39

40

34

36

R1

33

31

t9
24

31

33

23

28

39

20

20

56

65

75

228

4t
115

73

53

39

13

23

20

24

t7
24

31

15

27

4l
59

60

239

27

53

85

51

54
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Thbel 16.

Aantal typen en tokens van inhoudswoorden en functiewoorden in de schisisgroep N=30),
ingedeeld in subgroepen van gehoor (zie Thbel 4.9 en 4.LO) *Rangordening van de kinderen
op basis van minst naar meest verworven initi€le fonemen (zie Hoofdstuk VI).

Kind en gehoor Inhoudswoorden
Typen Tokens

Functiewoorden

TYpen Tokens

CO

1

11

MVl.*
27

26

19

13

6

MLl.*
8

30

2t
9

cL*
25

24

20

t4
23

18

4

7

t7
t0

MV2*
?8

L2

5

MLz*
2

c2"
29

22

3

L6

15

38

106

29

67

56

72

54

0

18

24

83

0

0

74

13

48

15

70

4l
t9
46

6

7

?fi

14

0

1

10

23

13

23

34

14

n'7

23

32

24

0

7

L7

24

0

0

I
2r
24

13

23

24

t4
18

3

5

zt

10

o
1

7

10

t2

16 39

13 67

822
zo 86

26 87

26 25

22n

10
68
9?2

L4 48

00
20
411
713

18W
t4 27

2t 64

10 15

13 27

13 54

24
720

10 29

86

10
2r.
4 tl,
34

15 54
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Tabel 17.

Gegevens over de inhoudswoorden in diverse subgroepen van gehoor (zie Thbel4.9 en 4.1O)

Schisisgroep (C en M) N=30; referentiegroep (R) N=9).

Gehoor en Schatting O Schatting 1 Schatting 2
groepstypering med gem sd range med gem sd range med gem sd range

Tlpen inhoudswrd
R

C

M
ML

MV

Tokens inhoudswrd

R

C

M

ML

MV

28 32 ls 19-63 20 20 0 ZO-20

ut 28 8 23-34 76 14 9 0-24 7 6 5 0-12
?3 19 1 0-32 7 rO I 3-2t
12 t2 11 0-?4 10 10 0 10-10

24 24 7 14-32 s 10 10 3-2t

73 93 64 4t-ZZ8 46 46 10 39-53

72 72 48 38-106 14 20 18 0-48 10 9 9 0-23
54 4s 28 0{3 10 14 10 6-28
zL 31 36 0-83 t4 L4 0 14-14

56 56 17 29-72 7 t4 72 6-28

De aantallen in de subgroepen zijn: R0: N=7; R1.: N=2; C0: N=2; Ml: N=9; ML1: N=4; MV1: N=5; Cl: N:10; M2:
N=4; ML2: N=1; MV2: N:3; C2: N=5;

Tabel 18.

Gegevens over functiewoorden in diverse subgroepen van gehoor (zie Thbel 4.9 en 4.L0).
Schisisgroep (C en M) N=3O; referentiegroep (R) N:9.

Gehoor en Schatting O Schatting 1 Schatting 2
groepstypering med gem sd range med gem sd range med gem sd range

Tlpen functiewrd

R

C

M
ML

MV

Tokens functiewrd
R

C

M
ML
MV

?3 22 5 13-31 21, 2t I tS-27

t4 L4 2 t3-16 11 10 7 0-2t 3 5 6 1-15

t4 15 9 7-26 7 7 3 ?-tO
7751-1488084

22ZO 7 9-26 7 6 4 z-to

77 81 72 27-239 s2 52 2 51,-54

s3 s3 zo 39-67 Zt 30 30 0-92 4 74 23 0-54
25 42 34 047 18 L7 10 4-29

15 19 21 0-48 16 16 0 16-16

59 59 33 2247 20 18 13 4-29

De aantallen in de subgroepen ziin: R0: N=7; R1: N=2; C0: N=2; M1: N=9;ML1: N:4; MVl: N=5; C1: N=10; M2:
N=4; ML2: N=1; MV2: N:3; C2: N=5;
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Thbel 19.

Verbale scores (Bayley-test), MLU- en MlUl-waarden alsmede taalfase en quartielrange bii
GRAMAT van de kinderen in de referentiegroep (N=9), gebaseerd op GRAMAIIOO. Bii verschil
tussen LOO en 5O uitingen: de taalfase en quartielrange bii GRAMATSO. Ordening kinderen
naar hoogte van de MLU

Kind Verbale score MLU MLUL
Bayley test

Taalfase en quartielrange
GRAMAT1OO GRAMATSO

RO

37 +tSD
40 +1SD
38 gemiddeld

32 +2SD
39 +2SD
34 +2SD

36 +2SD
R1

33 gemiddeld

31 +1SD

t.2 2.2

r.4 3.0

t.4 3.2

1.8 4.0

1.9 4.4

2.4 s.2

2.9 6.8

L.4 3.2

3.2 6.0

II 1e > mediaan

I[ mediaan > 4e

II mediaan > 4e

II 4e

II4e
III mediaan

III4e

II mediaan > 4e

III4e

II 4e > III Le

III 1e

IV Le

Tabel2O.

Overzicht van aantal grammaticaal analyseerbare uitingen, minors en zelfherhalingen bii
kinderen in de referentiegroep (N=9) . Ordening van kinderen naar hoogte MLU.

Kind en groep Grammaticaal analyseerbaar Aantal minors Aantal zelf herhalingen

RO

37

40

38

32

39

34

36

R1

33

31

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

9

15

t7
t6

11
,,,

37

15

I
3

8

3

t4

3

0

u
1
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Tabel 21.

Verbale scores (Bayley-test), MLU- en MlUl-waarden, taalfase en quartielrange bii GRAMAT
van de kinderen in de schisis-groep (N=ZO), met indicatie van de gehoorgroep. Bii verschil
tussen LOO en 5O uitingen: de taalfase en het quartielrange bii GRAMAISO. Ordening
kinderen naar hoogte van de MLU.

Kind Verbale score MLU MLUL Thalfase en quartielrange

Bayley test GRAMATlOO GRAMATsO

I MLl -2 SD geen waarden

3 CZ -2 SD geen waarden

30 MLl -2 SD geen waarden

29 CZ -1 SD geen waarden

24 Cl -1 SD geen waarden

22 CZ -1 SD geen waarden

IZMVZ -1 SD geen waarden

20 CI -1 SD geen waarden

25 Cl gemiddeld geen waarden

18Ill{YZ gemiddeld geen waarden
LMLZ gemiddeld 1.0 1.0 Ile

2l* lu.{LI +L SD 1.0 1.2 I mediaan

16* CZ gemiddeld 1.1 2.O II le
11 C0 gemiddeld 1.1 2.4 II 1e

27 ill{Vl +1 SD 1.2 2.4 II le > mediaan

9 ML1 +2 SD 1.2 2.2 II le > mediaan

15 C2 gemiddeld L.4 3.2 II mediaan > 4e

L7 C1, +1 SD 1.4 3.2 II mediaan > 4e

14 Cl +1 SD 1.5 3.4 II mediaan > 4e

18 C1 +1 SD 1.5 3.8 II mediaan > 4e

5 MVz +1 SD 1.6 3.0 II mediaan > 4e

10 Cf +1 SD 1.6 4.0 II mediaan > 4e

23 Cl +1 SD 1.7 4.4 II 4e

1 C0 +L SD 1.8 3.2 II4e
7 Cl -1 SD 1.8 4.2 II4e

13 MV1 gemiddeld 1.8 4.2 II4e
26MVl gemiddeld 1.9 4.4 II4e > III 1e

4 C1 +1 SD 2.O 4.0 II4e
19 MV1 +2 SD 2.O 5.0 II 4e > III 1e

6 MVr gemiddeld 2.7

III le
II mediaan > 4e

II 4e > IIIIe
II 4e > III le
III le

III le
4,2 III lE
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Tabel22.
Overzicht van aantal grammaticaal analyseerbare uitingen, minors en zelfherhalingen bii
kinderen met schisis (N=3O), ingedeeld in subgtoep van gehoor.
* Een GRAMATSO{<ind. Ordening van kinderen naar hoogte MLU.

Kind en groep Grammaticaal analyseerbaar Aantal minors Aantal zelfherhalingen

CO

11

1

MV1
27

r3

26

1.9

6

ML1.

I
30

2L*

9

C1

25

24

20

L4

18

t7
10

4

23

7

MV2
2f3

12

5

MIz
2

c2
29
in

3

16*

15

100

100

100

100

100

0

42

84

100

0

0

30

100

100

100

100

100

100

100

49

45

100

100

0

16

36

64

100

T7

11

42

34

20

24

16

5

11

46

28

0
0

1

t6
24

39

62

37

82

8

8

7

63

43

0

34

16

106

50

100

100

13

1

6

5

17

13

7

0

5

2

7

0

0

3

0

3

4

I
1

4

1

0

0

0

0

0

I
30

7
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Thbel 23.

Gegevens van de MLU en MLUL in groepen van schisis en gehoor (zie Thbel 4.9 en 4.1O),

geanalyseerd conform GRAMAT. Schisisgroep (C en M) N=2O; referentiegroep (R) N=9.

Gehoor en Schatting 0
groepstypering med gem sd range

Schatting 1
med gem sd range

Schatting 2

med gem sd range

1.3 1.3 0.1 7.2-t.4
r.0 1.3 0.4 1.0-1.6

1.0 1.0 0 1.0-1.0

t.6 L.6 0 1.6-1.6

2.7 2.7 0.7 2.2-3.2

1.1 2.0 1.3 1.1-3.0

1.1 1.1 0 1.1-1.1

3.0 3.0 0 3.0-3.0

MLU

R

C

M
ML
MV

MLUL

R

C

M
ML

MV

1.8 1.9 0.6 L.Z-2.9

r.4 7.4 0.5 1.1-1.8

4.0 4.1 1.5 2.2.-6.8

2.6 2.6 0.8 2.0-3.2

2.3 2.3 1.3

1.5 1.5 0.3

1.8 1.6 0.4

1 .1 1.1 0.1

1.8 1.8 0.3

4.6 4.6 2.O

4.0 3.9 0.5

4.2 3.4 t.4
t.7 1.7 0.7

4.2 4.0 1.0

t.4-3.2
1.0-1.7

1.O-Z.l

7.O-r.2

L.2-2.1

3.2-6.0

3.24.4
1.2-5.0

1.2-Z.Z

2.4-5.0

In deze tabellen ziin ZO en geen 3O kinderen met schisis betrokken. De aantallen kinderen in de cellen ziin nu:

R0: N=7; Rl: N=2; C0: N=2; C1: N=10>7; M1: N:9>7; MLl: N=4>2; MVl: N:5; C2: N=5>2; M2: N:4>2; ML2: N=1;

MYZ:4>7

Thbel 24.

Gegevens van minors en zelfherhalingen in groepen van schisis en gehoor, (zie Thbel 4.9 en
4.1.0), geanalyseerd conform GRAMAT. Schisisgroep (C en M) N=20; referentiegroep (R) N=9.

Gehoor en Schatting O

groepstypering med gem sd range

Schatting 1

med gem sd range

Schatting 2

med gem sd range

MINORS

R

C

M
ML
MV

Zelfherhalingen
R

C

M
ML
MV

15 t4 5

74t44
26 26 16 15-37

20 27 ?ts 0-82

24 25 14 5-46
t9 22 18 5-46

u 27 11 1642

34 4L 4L 0-106

34 34 13 2543
43 43 0 43-43

26 26 0 2.6-26

1 8 13 0-30

15 15 0 0-15

t5 15 0 15-15

0000-o

7-22

tt-77

3 45
778

0-14

1-13

66
72
57

79 22

7t 27

7 t-ll
204
7 0+z

18 5-46

11 t64Z

In deze tabellen zijnZO en geen 30 kinderen met schisis betrokken. De aantallen kinderen in de cellen zijn nu:

R0: N:7; Rl: N=2; C0: N=2; C1: N=10>7; M1: N=9>7; ML1:N=4>2; MVl: N=5; C2: N=5>2; M2:N=4>2; ML2: N=1;

N{\12:4>7
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Thbel 25.

Percentielscores van algemene variabelen van spraak en taalvaardigheid. Kinderen met schisis
(genummerd N=30), ingedeeld naar subgroep van gehoor en interventie van gehoor.

Nauweliiks betekenisvol sprekende kinderen (subgroep N=11) ziin pp 3,8, 12,20,21,22, 24,

25,28,29,30 (zie onderzoeksgroep CP-score, tabel 11). Kind 21 heeft wel GRAMAISO.

Variabele 0 25e 26e 50e 74e 75e 100e

SpreektiidKind O 3 4 6

co 1 11 L926
M1 830 2721 9136 23 4

c1 24 20 25 18 t7 7 114 10

M2 28725 2

cz 2922 1615 3

SpreektiidMO6T9lO
c0 262730 6 1

M1 11 18 17 10 2t
c1 198139 228 23 L47
M2 2425 ZO 4 5

c2 12 22

29ls316
N Spraakuitingen K 17 lzL 172 260 369

c0 111
MI 8 30 276 1321L9 269
c1 24 2017 25 18 7 L4 tO 23 4

M2 29?2 28st2 2 3

c2 t6 15

N Spraakuitingen M 169 3O8 393 491 640
CO

M1

C1

M2
C2

t9 827
242s204
29

11 1

2630 1396 21

18 1014 23777
L2 25 ?B

316 22 15
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Tabel 26.

Percentielscores van algemene variabelen van spraak en taalvaardigheid. Kinderen met schisis
(genummerd N=3O), ingedeeld naar subgroep van gehoor en interventie van gehoor.

Nauwelijks sprekende kinderen (subgroep N=11) ziin pp 3,8, 12, 2A, 21, 22,24, 25, 28, 29,
3O (zie onderzoeksgroep CP-score, tabel 11). Kind 21 heeft wel GRAMAISO.

Variabele 26e 5Oe 74e

I

I

I

I

Verstaanbaarheid

CO

M1

C1

M2

C2,

Schisis-spraak

CO

M1

C1

MZ

C2

N spontane uitingen
CO

M1

C1

M2
C2

N imitaties

CO

M1

C1

M2

C2

N lexicale uitingen
CO

M1

C1

MZ
C2

8 309
uzs 20 7417

?fi 1ZZ

29 t6 15

27

18 423
322

118

1

627 t3Zl
L77 18 t4
25
22t6 15

37
1

2t1362679
7to
5

o

11

30826
25 2420
LZ

29 ?2

14

8

uzav
?8

293

0

827 30

u25
5

29

5

8

u2s
28 tZ
293

5

t3927Zt
23147
?fi2
316

141

111
30 627 t32l
7 L8t4 25

2tz
16 15

25

111

7327 9

18 20 L7 10

28 L2

3?2t6L5

7

1

6L9
1018174

5

15

230

L9269
LO 423
5

22

35

19266
23 47 14

2

2:0,0

11

26t99
to 423

13

337

31743

30

20
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Tabel27.
Percentielscores van variabelen van lexicale vaardigheid. Kinderen met schisis (genummerd
N=30), ingedeeld naar subgroep van gehoor en interventie van gehoor (N=30). Nauweliiks
betekenisvol sprekende kinderen (N=11) ziin pp 3, 8, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 28,29, 3O (cf.

onderzoeksgroep CP-score, tabel L1). Kind 21 heeft wel GRAMAISO.

Variabele 0 25e Z6e 50e 74" 75e 100e

N typen inhoudsw,n O 74 23 34

CO

M1

C1

MZ

C2

30 2t 27

2018t417 10 47 ?3

28t2, Z s

2922 3 1615

I
24 25

8

24 25

28 lz
29 22

8

2425 20

28

2229 16 3

8

24 25

28

2229 t6

111

t9692613

18 46 106

111
30 21 27 6t926L39
20t8r7 t4 7 t0234
25
31615

91526
11 t
30 2127 9 266131e
t4 7 17 tOtS 234
tzz 5 15

22 54 92

111
302127 t3 9 62619
20t47 t8t7 t0423
ztz 5 15

3

N tokens inhoudswn 0
CO

M1

C1

M2

CZ

N typen functiewrd O 4

CO

M1

C1

M2
C2

N tokens functiewrd O

CO

M1

C1

MZ

C2
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Thbel 28.

Percentielscores \niln variabelen \ran grammaticale vaardigheid, Kinderen met schisis

(genummerd, N=2O), ingedeeld naar subgroep van gehoor en interventie van gehoor.

Kinderen zonder GRAMAIIOO ziin pp 3, 8, 12, 16,2A,21, 22, U,25,28,29 3O. Deze ziin hier
niet opgenomen, behalve kind 16 en kind 21 met GRAMAISO(.).

Variabele 0 25e 26e 50e 74e 75e 100e

Ml.

C1

M2
c2

MLU in morfemen 1.0 L.2

c0 11

1.4 1.8 2.1

1

t326 t9 6

17 18 14 1023 7 4

5

15

3.3 4.2 5.O

I
13626 19

17 1418410 7?3
5

15

22 42 821*tO6
rl.1
626t99 13 AU
t4 18417 1023

z5
15 * 

1"6

21 279

2

16

MLUL in morfemen 1.1 2.2

CO

MI
c1

M2
CZ

N minors

CO

M1

C1

M2

C2

9n2l
11

15

Nzelfherhalingen O

CO

M1

C1

M2

c2

t4
5

2

1

27613
471413fi 23

6 ?2l*30
11

n 91926

15 "16
2
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Tabel29.
Verworven initi0le en finale fonemen, contrasten en typering van de verwerving bii 75o/o (vet)

en 50o/o criterium van correcte realisatie bii normaal geboren kinderen in de Rogroep (N=7)

De aspecten bii een 50o/o criterium tonen een verwachte verwerving volgens Beers (1.995).

Ordening van laag naar hoog in aantal verworven tnren fonemen.

Referentiegroep Fonemen Contrasten Verwerving bli 75o/o

75o/o en 50o/o crit. 75o/o en 50o/o crit. initieel en finaal

37 mnptkx
j,h,s,b,d

son, [ab, cor, dot verwacht 3

fric stem

32 m n p x son, lab, cor, dor, verwacht 3

t, k, h, s, f, b, d, I fric, lat, nas, stem

38 ptikhxsl
f,n

son, lab, cor, dor, ongewoon 3

fric, lat, nas

39 mnptkhxsfwl sou,lab,cor,dor, ongewoon3
b fric, gerond, lat,

nas, stem

40 nptiksfw son,lab,cor,doq verwacht4
x b I fric, gerond, vool

lat, nas, stem

34 nptikhxfw son,lab,cor,dor, verwacht4
msbdl fric, gerond, voor,

lat, nas, stem

36 mnptikfwbl son,lab,co4dor, verwachtSa
hxsd fric, gerond, voor,

stem, lat, nas
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Tabel 3O.

InitiEle fonemen bii het 75o/o (vet), 50o/o en 25o/o citerium van correcte realisatie en niet
geselecteerde (na: niet in doelwoord aanwezige) fonemen bii schisis (N=19). Lege plek:
onvoldoende correct. Ordening van kinderen van meest naar minst venrrorven fonemen
initieel en finaal bii 75o/o criterium correctheid volgens FAN.

Kind m- n- p- t- k- h- X- s- f- v- i- b- d- l- r-

6 MVl
10 cl
13 MVl
19 MVl
26MVl
t7 c7

9 MLl
2MLL
7CL
4CL

15 C2

18 cl
1C0

11 C0

23 CL

27 MVl
5 MV2

t4 c\
16 C2

mn p
mn p
50n p
mn 50

m50
mn 25

mn 50

mn
mZs
m5025
50n
25 n 25

mn
m2550
5On 25

m50
50n 25

50 na

50 na

tkna
kh
kh

t kh
t s050

kna
502sh

kh
kh

t k50
t 2525
50k h
2525h
50s0h
25 k 25

25

25 25 25

50 na

na5Of
na

50

xs
25

50 50 25

50 25

50

na

s0

na

na

50 25

i
2s s0
25

is0
i
25

50 25

is0
50

dlna
25 25

50 25 25

25 25

50

25 I na

25 I na

25 na

ZS na

50 na

50 na

25

ZS 50 na

I
s0

25

w
w
w

25

25

50

na

s0

w

w
na

b
b
25

25

50

50
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Thbel 31.

Finale fonemen bii het 75o/o (vet), 5oo/o en 25olo criterium van correcte realisatie en niet
geselecteerde (na: niet in doelwoord aanwezige) fonemen bii schisis (N=19). Lege plek:
onvoldoende correct. Ordening van kinderen van meest naar minst verworven fonemen
initieel en finaal bii het 75olo criterium van correctheid volgens FAN.

Kind

6MV1 na 50 p 50 50 x f I
10C1 m 50 p t 50 x na

13 MVl na 50 50 50

19MV1 m 50 p 25 50 x f
26iv{Yl m 25 p 50 na

17 Cl na na na 25

9ML1 m 50 25 k na na

LMLZ m 50 na

7C7 50 50 na 25

4C1 50 x na

l5C2 m n na 25 50 25

18C1 na 25 na t na na

1C0 50 25 25 na 25

11 C0 50 na na

23 Ct na 50 25 na na 50

27 lll{V]. m 25 50 50 na

5MV2 m 50 50 na na

14C1 m 25 na na ZS

L6 C2 50 na na

25

25
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Thbel 32.

Overzicht van kinderen (genummerd ) en hun behandelvonnen: PSOT, chirurgische sluiting
gehemelte (F totale sluiting), middenoordrainage alsmede hun gehoorscherpte. De kinderen
met een enkelziidige spleet ziin de kinderen met de nummers I t/m l?i de kinderen met de
dubbelziidige spleet ziin de kinderen met de nummers 13 t/m 2l; de kinderen met de
geisoleerde spleet ziin de kinderen met de nummers 22 t/m 3O. * Kind met een
voedingsplaatie tot de gehemeltesluiting. * * Kind met kort de plaat tot totale sluiting.

Taalvaardigheid

Verwachte liin
Complete spleet N:9

Geisoleerde spl N=1

Niet-verwachte liin
Complete spleet N=7

Geisoleerde spl N=2

Onvoldoende taal
Complete spleet N=5

Geisoleerde spl N=6

Kind genummerd

6,9 7 2,4
10 19t** 13*

L7

2,6

Kind genummerd

5 1 1L,14

18 15,16

23, 27

Kind genummerd

8, 12t* * 3

20,21

zz, 24

25, 28

29,30

PSOT

m week 71

Lang Kort Geen

Sluiting

m week 52

Vroeg Laat Niet

Kind genummerd

4,6 Zt
9,10 7, l3t
lgt 17

?6

Kind genummerd

11 1t, 5

15t,18 14t, 16t

27 23

Kind genummerd

3t,8 l?t
20,21

24,25 22

28

29,3O

MOD Gehoorniveau

m week 59

Vroeg Laat Niet

tz t2 012

Kind genummerd

69 24
13 10

t9 t7
.7

26

Kind genummerd

5 11415
11 18 16

27 23

Kind genummerd

t28
20 321

28 Z4Z2
,\ 7A



Overzicht van de fonetische tekens
in de tekst

Medeklinkers

p labiale (bilabiale) stemloze explosief
t coronale (alveolaire) stemloze explosief
k dorsale (velare) stemloze explosief
b labiale (bilabiale) stemhebbende explosief
d coronale (alveolaire) stemhebbende explosief
g dorsale (velare) stemhebbende explosief
f labiale (labiaal-dentale) stemloze fricatief
s coronale (alveolaire) stemloze fricatief

J coronale (alveolair-palatale) stemloze fricatief

X en x dorsale (velare) stemloze fricatief
v labiale (labiaal-dentale) stemhebbende fricatief
z coronale (alveolaire) stemhebbende fricatief

S coronale (alveolair-palatale) stemhebbende fricatief
y dorsale (velare) stemhebbende fricatief
h laryngale (glottale) fricatief
m labiale (bilabiale) nasaal (sonorant)
n coronale (dentaal-alveolaire) nasaal (sonorant)
q dorsale (velare) nasaal (sonorant)
w labiale (bilabiale) approximant (halfklinkeq, sonorant)
v labiale (labiodentale) approximant (halfklinker, sonorant)

i coronale (palatale) approximant (halfklinkeq, sonorant)
I coronale (alveolaire)laterale sonorant
r coronale (alveolaire) triller (sonorant)
R dorsale (uvulare) triller (sonorant)
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Klinkers

a tense midden
o niet tense laag

a tense laag

J niet tense centraal
o tense centraal
u tense hoog
I niet tense hoog
i tense hoog
e tense midden
s of m tense midden

BIJLAGEN

(schwa)

achter
achter
achter gerond
voor
YOOr

voor
voor gerond
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Overige ongebruikelijke processen: Percentage van processen bil
schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7)
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graad in de complexiteit van de contrasten in onze referentie-
groep (N:7)
Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikelijke
processen in absolute frequentie ingedeeld naar de behaalde
graad in de complexiteit van de contrasten in de groep met
schisis (N:19)
Overzicht van de significante invloeden van middenoordrainage
(MOD) ongeacht ernst van het gehoorverlies, op fonologische
processen bij kinderen met schisis die aan FAN meedoen
(N:17), uitgezonderd beide kinderen uit de COgroep
Verdeling van kinderen met schisis met betrekking tot lang, kort
of geen PSOT in de hele groep (N=30), de subgroep met GRA-
MAT (N:20) en FAN (N:19) of zonder analyse (N=11)

Mediaan en range van de verworven contrastgraad en het aantal
verworven fonemen bii kinderen zonder, met kort of lang PSOT

die in aanmerking komen voor een FAN-analyse

Effecten van de behandeling met (NI=13) en zonder PSOT (N=B)

op variabelen van spraak en taal bij alle kinderen met een com-
plete spleet, inclusief de onvoldoende taalvaardige kinderen
Effecten van de duur van de behandeling met PSOT op variabe-
Ien van spraak en taal in de groep kinderen met en zonder PSOT

Verdeling van de kinderen met schisis betreffende het tiidstip
van gehemeltesluiting vroeg versus laat of nog geen sluiting en

al dan niet PSOT voor de totale groep (N=30), als ook voor de

subgroep met GRAMAI (N:20) en FAN (N:19)
Mediaan en range van de behaalde contrastgraad en het aantal
verworven fonemen bij vroege, late of nog geen gehemelte-
sluiting bif kinderen die in aanmerking komen voor een FAN-

analyse (N:19)
Effecten van vroege (N:16) versus late sluiting van het gehemel-

te (N=12) bij kinderen met schisis

Tabel 8.7.



Thbel 8.8.

Thbel 8.9.

Thbel 8.10.

Thbel 8.11.

Thbel B.IZ.

Thbel 8.13.

Tabel 8.14.

Thbellen in de biilage

Tabel 1.

Thbel 2.

Tabel 3.

Thbel 4.
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Effecten van het tijdstip van gehemeltesluiting op spraak- en

taalvariabelen gemeten met Spearman's correlatietest bij 28

kinderen met schisis

Verdeling van kinderen met schisis met (N:13) en zonder
middenoordrainage (N:15), ingedeeld naar gehoorscherpte en
tijdstip van MOD
Verworven contrastgraad en het aantal typen fonemen bii
kinderen met schisis, ingedeeld op basis van al dan niet midden-
oordrainage en tiidstip ervan die in aanmerking komen voor
een FAN-analyse (N:17)
Effecten van middenoordrainage (ongeacht het tijdstip waarop)
bii gehoorverlies 7 en 2 op de geselecteerde variabelen bij
kinderen met schisis en gehoorverlies (N=28)

Behaald criterium percentage (75-100o/o) bij kinderen met een
verwachte verwerving die minimumwaarden van de range in de

referentiegroep halen qua aantal typen inhoudswoorden, func-
tiewoorden, MLUL en aantal verworven typen fonemen, inge-
deeld naar cel van behandeling met tenminste drie kinderen
daarin aanwezig

Behaald criterium percentage (75-100o/o) bii kinderen met een
niet-verwachte verwerving die minimumwaarden van de range
in de referentiegroep halen qua aantal typen inhoudswoorden,
functiewoorden, MLUL en aantal verworven typen fonemen,
ingedeeld naar cel van behandeling met tenminste drie kinde-
ren daarin aanwezig

Overzicht van de medische interventie en tiidstip ervan in de

groep niet of nauwelijks sprekende kinderen met een schisis
(N=11)

Achtergrondgegevens van de kinderen in de schisisgroep (N:30)
en referentiegroep (N:9)
Intelligentie van de kinderen, gemeten bij Z;O jaar met de

Bayleytest (Mentale deel)

Methode en tiidstip van operatieve correcties van lip en gehe-

melte in weken en dagen. Velum- en palatumconditie volgens
het medisch dossier van het schisis-behandelteam
Gehoorscherpte (geschat) in de schisisgroep (N=30) en de refe-
rentiegroep (N=9) bli 2;O jaar
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Thbel 5. Tiidstip van middenoordrainage (MOD) bii kinderen met schisis
(N=13)

Thbel 6. Pre-operatieveorthopedischetherapie (gehemelteplaatje PSOT):

Duur in weken van het dragen van het plaatje bij kinderen met
schisis (N:13)

Thbel 7. Gegevens over spreektijden in aantal minuten van moeder en
kind in een twintig-minutenopname voor diverse subgroepen
van gehoor

Tabel 8. Gegevens over het aantal spraakuitingen van de moeder en kind
in een twintig-minutenopname voor diverse subgroepen van
gehoor

Thbel 9. De scores verstaanbaarheid voor diverse subgroepen van gehoor
Tabel 10. De CP-score voor diverse subgroepen van gehooq, waarbij alle

kinderen met schisis ziin betrokken
Thbel 11. De CP-score voor diverse subgroepen van gehoor, waarbij 11

niet of nauweliiks (betekenisvol) sprekende kinderen zrjn
ge€limineerd uit de onderzoeksgroep

Tabel 12. Gegevens over de spontane en niet-spontane uitingen voor
diverse subgroepen van gehoor

Tabel 13. Gegevens over de prelexicale uitingen voor diverse subgroepen
van gehoor

Tabel 14. Gegevens over de lexicale uitingen in diverse subgroepen van
gehoor

Thbel 15. Aantal typen en tokens van inhouds- en functiewoorden in de

referentiegroep (N=9), ingedeeld in subgroepen van gehoor
Thbel 16. Aantal typen en tokens van inhouds- en functiewoorden in de

schisisgroep (N=30), ingedeeld in subgroepen van gehoor
Tabell7. Gegevens over de inhoudswoorden in diverse subgroepen van

gehoor
Thbel 18. Gegevens over de functiewoorden in diverse groepen van

gehoor
Thbel 19. Verbale scores (Bayleytest), MLU- en MlUl-waarden, alsmede

taalfase en interquartiel range bii GRAMAT (Bol & Kuiken,
1988) in de referentiegroep (N:9), gebaseerd op GRAMAT1OO

met indicatie van de gehoorgroep
Tabel 20. Overzicht van aantal grammaticaal analyseerbare uitingen,

minors en zelfherhalingen bif kinderen in de referentiegroep
(N=9)

Tabel 21. Verbale scores (Bayleytest), MLU- en MlUl-waarden, alsmede

taalfase en interquartiel range bij GRAMAT (Bol & Kuiken,



Tabel22.

Tabel 23.

Tabel24.

Tabel 25.

Tabel26.

Tabel 27 .

Thbel 28.

Tabel 29.

Thbel 30.

Thbel 31.

Tabel 32.
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1988) in de schisisgroep (N:20), gebaseerd op GRAMATL00 en

50, met indicatie van de gehoorgroep
Overzicht van het aantal grammaticaal analyseerbare uitingen,
minors en zelfherhalingen bij kinderen met schisis (N=30) inge-
deeld in subgroepen van gehoor
Gegevens van de MLU en MLUL in groepen van schisis en ge-

hoor, geanalyseerd volgens GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988)

Gegevens van minors en zelfherhalingen in groepen van schisis

en gehoor, geanalyseerd volgens GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988)

Percentielscores van algemene variabelen van spraak- en taal-
vaardigheid bij kinderen met schisis (genummerd 1-30): spreek-

tiid kind en moeder en aantal spraakuitingen van kind en

moeder
Percentielscores van algemene variabelen van spraak- en taal-
vaardigheid bii kinderen met schisis (genummerd 1-30): ver-

staanbaarheid, CP-score, aantal spontane uitingen, aantal niet-
spontane uitingen (imitaties) en aantal lexicale uitingen
Percentielscores van variabelen van lexicale vaardigheid bii
kinderen met schisis (genummerd 1-30): aantal typen en tokens
van inhouds- en functiewoorden
Percentielscores van grammaticale vaardigheid bij kinderen met
schisis (genummerd 1-30): MLU en MLUL in morfemen, aantal
minors en zelf herhalingen
Verworven initiele en finale fonemen, contrasten en typering
van de verwerving bii het 75o/o (vet) en het 50o/o criterium van
correcte realisatie bij normaal geboren kinderen in de RO-groep
(N:7).
InitiEle fonemen bij het 25olo criterium van correcte realisatie en
niet geselecteerde (na:niet aanwezige) fonemen bii schisis
(N:19)
Finale fonemen bii het 25olo criterium van correcte realisatie en
niet geselecteerde (na=niet aanwezige) fonemen bii schisis
(N:19)
Overzicht van kinderen (genummerd) en hun behandelvormen
PSOI chirurgische sluiting van het gehemelte (t:totale slui-
ting), middenoordrainage alsmede hun gehoorscherpte.





Liist van afkortingen
(overwegend voorkomend in de tabellen)

abs. freq.
artic.
C0-groep

Clgroep

C2-groep

C deletie

Icor]
CP

CP-score

dB

Idor]
Dub
Enk
FAN

Gehoor niveau 1

Gehoor niveau 2

Geis

gem

absolute frequentie
articulatie
de groep van kinderen met schisis (N:2) met een
gehoorniveau 0 (goed horend; een gehoorverlies
kleiner dan 20 dB)

de groep van kinderen met schisis (N:10) met
een gehoorniveau 1 (mild gehoorverlies van
20-40 dB)

de groep van kinderen met schisis (N=5) met een
gehoorniveau 2 (ernstiger gehoor verlies van
40-ss dB)

deletie (weglating) van een consonant (C)

het contrast coronaal
schisis (Cleft Palate)

de gemiddelde score van schisis-spraaksympto-
men van een kind verkregen uit een luistertoets
decibel, eenheid van geluidssterkte
het contrast dorsaal

een dubbelzijdige spleet, een bilaterale schisis

een enkelzijdige spleet, een unilaterale schisis
Fonologische Analyse van de spontane taal van
Nederlandstalige kinderen, een fonologische
standaard test voor ionge kinderen van 1;3 tot
4;0 jaar (Beers, 1995)

Gehoorverlies van 20-40 dB
Gehoorverlies van 40-55 dB

een geisoleerde gehemeltespleet (in hard en/of
zacht gehemelte)
gemiddelde waarde
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GRAMAT

Inhwrd

Ifric]
Func

IPA

K

KNO

llabl
Iat]
LKG

longit.
m
M
M-groep

M1-groep

M2-groep

med
ML(1,2)-groep

MLU

MLUL

MOD
MOMES
MV(1,2)-groep

N
na

BIJLAGEN

Grammaticale Analyse Thalontwikkelingsstoor-
nissen, een standaard test voor jonge Nederl-
andstalige kinderen van 1;0 tot 4;O iaar (Bol en
Kuiken, 1988)

Inhoudswoord (type en token)
het contrast fricatief
Functiewoord (type en token)
International Phonetic Alphabeth
Kind
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
het contrast labiaal
het contrast lateraal
Lip-, Kaak- en Gehemeltespleet

longitudinaal
gemiddelde waarde

Moeder (M in de oppositie met K (kind)
de groep van kinderen met schisis met gehoor-
verlies I of 2 en middenoordrainage (vroeg of
laat)

de groep kinderen met schisis met gehoorverlies
van niveau 1 en middenoordrainage (N:9)
de groep kinderen met schisis met gehoorverlies
van niveau 2 en middenoordrainage (N=4)

de waarde van de mediaan
de groep kinderen met schisis en late midden-
oordrainage met een gehoorverlies van niveau 1

enlof Z
Mean Length of Utterance, de gemiddelde
uitingslengte in morfemen berekend (deze

studie; volgens GRAMAT)
Mean Length of 5 Longest Utterances, het ge-

middelde van de vijf langste uitingen van het
kind, in morfemen berekend (deze studie; vol-
gens GRAMAT)
middenoordrainage
de Maastrichtse otitis media met effusie studie
de groep kinderen met schisis en vroege midden-
oordrainage met een gehoorverlies van niveau 1

enlof 2

aantal proefpersonen
niet aanwezig
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[nas] het contrast nasaal

ns niet significant verschil
OME otitis media met effusie
OT-groep de groep kinderen met schisis die onvoldoende

taalvaardig is

p de waarde van het statistisch berekende kans-

niveau dat een gevonden verschil niet op toeval
berust

pp proefpersonen
PSOT pre-surgical orthopedic therapy, de behandeling

van kinderen met schisis met een gehemelte-

plaatje
p rho, de maat van samenhang tussen variabelen

Ref de referentiegroep van kinderen zonder aange-

boren afwijkingen
R-groep de referentiegroep van kinderen zonder aange-

boren afwijkingen (N=9)

R0;groep de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7)

Rl-groep de referentiegroep van kinderen met mild ge-

hoorverlies van niveau 1 (N=2)

[rhot] het contrast rhotisch
sd en SD standaardafwiiking, de statistische maat voor de

spreiding van de scores rond een gemiddelde
waarde

SES sociaal economische status

sibl. het broertje of zusie van een kind in de onder-
zoeks- of de referentiegroep

[son] het contrast sonorant
spec. toe een speciEle toekenning van een contrast waar-

mee de fonologische verwerving van een kind
normaliseert

spl spleet

t tau, een waarde verkregen bij toetsing van de

correlatie tussen variabelen
verstbrh verstaanbaarheid
VT-groep de groep van voldoende taalvaardige kinderen

met een schisis
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