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Annemie Verbist, The acquisition of personal pronouns in cochlear-implanted children. Utrecht: LOT, 2010.  

202 blz. ISBN 978 94 6093 028 7. EUR 22,01

Voor kinderen die doof geboren worden of op zeer jonge leeftijd hun gehoor verliezen is het leren van 

een gesproken taal erg moeilijk. Veel van deze kinderen krijgen tegenwoordig een cochleair implan-

taat (CI). Een CI zet binnenkomend geluid om in elektrische pulsen die de gehoorzenuw stimuleren 

en op die manier geluidswaarneming mogelijk maken. Een CI verschilt hierin van een conventioneel 

hoortoestel in dat de laatste alleen het geluid versterkt, terwijl een CI de werking van het binnenoor 

simuleert. Kinderen met een CI gaan sterk vooruit in hun gesproken taalontwikkeling ten opzichte 

van dove kinderen zonder implantaat en sommigen ontwikkelen hun gesproken taal zelfs in een 

tempo vergelijkbaar met normaalhorende leeftijdsgenootjes. De interindividuele variatie in vooruit-

gang is echter erg groot en is mede afhankelijk van factoren als de leeftijd van implantatie (hoe eerder, 

hoe beter) en de duur en ernst van het gehoorverlies.

 Het proefschrift van Annemie Verbist maakt deel uit van het NWO VIDI project ‘The morphosyn-

tactic development of children with a cochlear implant. A comparison with children using hearing aids, normally 

hearing children and children with Specific Language Impairment (SLI)’, toegekend aan prof. dr. Martine 

Coene. In dit proefschrift kijkt Verbist naar de verwerving van persoonlijke voornaamwoorden door 

CI-kinderen in vergelijking met normaalhorende leeftijdsgenootjes en slechthorende kinderen met 

een conventioneel hoortoestel. Deze laatste groep kinderen had een gehoorverlies van minder dan 80 

decibel, waardoor ze niet direct in aanmerking waren gekomen voor een CI. Eveneens bekijkt Verbist 

of de leeftijd waarop de kinderen hun implantaat gekregen hebben, invloed heeft op de verwerving 

van persoonlijke voornaamwoorden.

 Er is nog maar weinig bekend over de morfosyntactische ontwikkeling bij CI-kinderen. Over de 

verwerving van persoonlijke voornaamwoorden is zelfs nagenoeg niets bekend. In veel talen, waar-

onder het Nederlands, zijn voornaamwoorden relatief onopvallende taalelementen (kort en vaak 

onbeklemtoond). Daarnaast fungeren ze op het kruisvlak van de semantiek, morfosyntaxis en prag-

matiek. Om deze redenen, veronderstelt Verbist in het inleidende hoofdstuk, zijn voornaamwoorden 

mogelijk kwetsbare functionele elementen in de taalontwikkeling bij CI-kinderen. De verwerving 

van persoonlijke voornaamwoorden kan aldus beschouwd worden als een effectiviteitmeting voor de 

gesproken taalontwikkeling na implantatie.

Een van de sterkste punten van het onderzoek van Verbist is dat ze in detail verscheidene aspecten in 

de verwerving van persoonlijke voornaamwoorden bekijkt en daarbij verschillende methodologische 

technieken combineert. Zo gebruikt ze in het begin van het proefschrift spontane taalanalyse om de 

verwerving van het voornaamwoordelijke paradigma te onderzoeken, maar gaat ze later over op 

experimentele begrips- en verteltaken om de kennis van bindingsrelaties en co-referentiële relaties 

vast te stellen.

 Bovendien is een gedeelte van het onderzoek van Verbist longitudinaal in opzet en daar zijn er 

nog niet zoveel van in de bestaande CI-literatuur. Het tweede hoofdstuk in het proefschrift is namelijk 

een diepgaande analyse van het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in de spontane spraak 

van negen CI-kinderen die gevolgd zijn vanaf kort voor implantatie tot zeven jaar erna. Zowel het 

eerste vóórkomen van een voornaamwoord als de verwerving van het volledige paradigma blijkt 

bij CI-kinderen op latere leeftijd plaats te vinden dan bij normaalhorende kinderen. De verschil-

lende morfologische attributen van persoonlijke voornaamwoorden worden wel in dezelfde volgorde 

geleerd door beide groepen kinderen, bijvoorbeeld persoon, getal en casus voor animacy en gender. 
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De verwerving van voornaamwoorden door CI-kinderen is dus vertraagd, maar verloopt niet op een 

afwijkende manier. Een jongere leeftijd van implantatie heeft een positieve invloed op de leeftijd 

waarop het eerste voornaamwoord verschijnt in de spontane taalproductie en op de verdere verwer-

ving van het paradigma tussen zes- en zevenjarige leeftijd.

Verder is het erg interessant om te zien hoe Verbist niet alleen de verwerving van persoonlijke voor-

naamwoorden gebruikt om de effectiviteit van het CI te onderzoeken, maar de CI-kinderen ook als 

unieke onderzoekspopulatie benut om theoretische vragen over deze verwerving te beantwoorden. 

In het derde hoofdstuk gebruikt Verbist de resultaten van de CI-kinderen namelijk om een hypothese 

over de invloed van klemtoonstructuur op de verwerving van bindingsrelaties te ondersteunen, de 

syntactische relaties tussen reflexieve of persoonlijke voornaamwoorden en hun antecedent. In dit 

hoofdstuk kijkt ze naar de kennis van bindingsrelaties van reflexieve en accusatieve voornaamwoor-

den in zinnen als ‘Mickey slaat zichzelf’ en Mickey slaat hem’ op achtjarige leeftijd. Voor de accusa-

tieve voornaamwoorden maakt ze hierbij bewust een onderscheid tussen sterke en zwakke varianten 

(‘Mickey slaat hem/’m’). Aan de ene kant zijn zwakke voornaamwoorden namelijk akoestisch minder 

opvallend dan sterke voornaamwoorden en bindingsrelaties voor zwakke voornaamwoorden zouden 

daardoor vertraagd verworven kunnen worden, zeker door slechthorende kinderen (met een CI 

of een conventioneel hoortoestel). Aan de andere kant maken zwakke voornaamwoorden samen 

met het voorafgaande werkwoord deel uit van een trocheïsche klemtoonstructuur, terwijl sterke 

voornaamwoorden dit niet doen. Omdat Nederlandstalige kinderen al op jonge leeftijd gevoelig zijn 

voor trocheïsche klemtoonstructuren in de taalverwerving, is het dus mogelijk dat normaalhorende 

kinderen bindingsrelaties van zwakke voornaamwoorden juist eerder verwerven dan van sterke voor-

naamwoorden. CI-kinderen zijn echter waarschijnlijk minder gevoelig voor dergelijke verschillen in 

klemtoonstructuur, omdat het CI suprasegmentele akoestische kenmerken, waaronder klemtoonpa-

tronen, relatief slecht weergeeft. En dat is precies wat Verbist lijkt te vinden. Op achtjarige leeftijd 

kiezen normaalhorende kinderen in een begripstaak net zo vaak het juiste plaatje als volwassenen bij 

zinnen met een zwak voornaamwoord, maar veel minder vaak bij zinnen met een sterk voornaam-

woord. De CI-kinderen en de kinderen met een conventioneel hoortoestel scoren op beide typen 

zinnen lager dan volwassenen.

Waar deze benadering in hoofdstuk drie heel goed uitpakt, pakt ze eerder in het proefschrift helaas 

niet zo goed uit. In het inleidende hoofdstuk zet Verbist namelijk twee verschillende taalverwer-

vingstheorieën tegenover elkaar: innateness en usage-based. Vervolgens toetst ze in hoofdstuk twee de 

voorspellingen van beide theorieën met een frequentieanalyse van het voorkomen van verschillende 

persoonlijke voornaamwoorden in de spontane spraak van kinderen en ouders. De uitwerking van 

deze analyse is echter erg beperkt en in de rest van het proefschrift besteedt Verbist ook geen aandacht 

meer aan deze kwestie. Dat is jammer, want onderzoek met CI-kinderen kan een unieke bijdrage 

leveren aan dergelijke theoretische debatten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kinderen met SLI, heeft 

de taalachterstand van CI-kinderen een relatief duidelijk aanwijsbare oorzaak. Deze kinderen, die na 

een korte of langere periode van auditieve deprivatie weer enigszins kunnen horen, vormen daarom 

een interessante populatie om usage-based en innateness theorieën op hun waarde te beoordelen en 

om de rol van het taalaanbod in de verwerving van persoonlijke voornaamwoorden onder de loep 

te nemen.

Een ander minpuntje is de uiterlijke verzorging van het proefschrift. Die laat namelijk helaas nogal 

wat te wensen over, variërend van kleine en grotere spelfoutjes tot eigenaardigheden zoals letter-

lijk herhaalde zinnen en verkeerde hoofdstukaanduidingen bovenaan sommige pagina’s. Uiteraard 

doen dergelijke slordigheden niets af aan de inhoud, maar het hinderde mij als lezer wel. Daar staat 
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tegenover dat Verbist een heldere en vlotte schrijfstijl heeft, en samen met de vele ondersteunende 

figuren die ze in haar proefschrift heeft opgenomen, maakt dat het proefschrift juist weer uitermate 

plezierig om te lezen.

Al met al heeft Verbist met dit proefschrift een belangrijke bijdrage geleverd aan voortschrijdend 

inzicht in de effectiviteit van het CI voor kinderen die vanaf de geboorte of op jonge leeftijd hun 

gehoor verliezen. Door specifiek te kijken naar een onderdeel van de taalontwikkeling dat tot op 

heden grotendeels onderbelicht is gebleven, is nu weer een stukje aan de puzzel toegevoegd. Onder-

zoek met CI-kinderen is een relatief recente toevoeging aan de literatuur over taalontwikkeling 

die “anders” verloopt dan normaal en veel is nog onbekend. Vooral meer theoretisch georiënteerd 

onderzoek zoals dat van Verbist is schaars en haar succesvolle onderneming moet dan ook zeker als 

een uitnodiging voor andere taalkundigen beschouwd worden. Tegelijkertijd, en net zo belangrijk, 

laat Verbist zien hoe onderzoek met CI-kinderen nieuw theoretisch inzicht kan geven in specifieke 

taalverwervingkwesties, zoals de verwerving van bindingsrelaties.
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