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 SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 
 

COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN 

Een cochleair implantaat (CI) is een elektronische binnenoorprothese die direct de 

gehoorzenuw stimuleert en op die manier geluidswaarneming gedeeltelijk kan 

herstellen voor dove kinderen en volwassenen. In het afgelopen decennium is het 

aantal implantaties bij kinderen fors gestegen. Tegelijkertijd is de leeftijd waarop 

geïmplanteerd wordt sterk gedaald tot onder de 12 maanden. Deze ontwikkeling en 

technologische verbeteringen hebben het profijt dat kinderen van een CI kunnen 

hebben, sterk vergroot. Recente innovaties zoals bilaterale implantatie en het 

gecombineerd gebruik van een CI en een akoestisch gehoorapparaat kunnen dit 

profijt mogelijk nog verder vergroten, vooral in rumoerige luisteromgevingen 

(Hoofdstuk 1). 

 Hoewel de mogelijkheden en het succes van CI's de verwachtingen ver te boven 

zijn gegaan, schiet een CI nog steeds tekort in vergelijking met het normale oor. 

Geluidswaarneming met een CI wordt namelijk gekenmerkt door een relatief slechte 

spectrale, en in iets minder mate, temporele resolutie. Inderdaad laten recente studies 

met grote onderzoeksgroepen zien dat de gesproken taalontwikkeling van veel van 

deze kinderen achterblijft ten opzichte van horende leeftijdgenootjes, zelfs als het CI 

al enkele jaren gebruikt wordt. De onderlinge variatie in behaalde resultaten is echter 

erg groot (Hoofdstuk 1). 

 Gewoonlijk worden gestandaardiseerde spraakherkennings-, spraakproductie- en 

expressieve en receptieve woordenschat- en taaltesten gebruikt om de gesproken 

taalvaardigheid van kinderen met een CI te meten. Hoewel dit soort testen van groot 

belang zijn in de klinische setting, zeggen ze weinig over de effectieve werking van 

het CI en over onderliggende processen in de spraakwaarneming die mogelijk mede 

de grote variatie in resultaten kunnen verklaren. Het eerste doel van dit proefschrift 

was daarom om de waarneming van klanken en woorden en hun onderlinge relatie te 

bestuderen (Hoofdstuk 2). 

 De waargenomen achterstanden in de gesproken taalontwikkeling suggereren 

verder dat kinderen met een CI mogelijk baat hebben bij toegang tot alternatieve 

manieren om te communiceren zoals gebarentaal. De rol van gebarenaanbod in het 

onderwijs aan deze kinderen staat echter ter discussie (Hoofdstuk 1). Sommige 

onderzoekers beweren dat, in plaats van de gesproken taalontwikkeling te 

ondersteunen, elke vorm van gebarenaanbod de gesproken taalontwikkeling juist in 

de weg staat. In hun studies vergelijken zij meestal twee groepen kinderen uit 

verschillende onderwijssettings, namelijk Orale Communicatie (alleen gesproken 

taalaanbod) en Totale Communicatie (zowel gesproken taalaanbod als een vorm van 

gebarenaanbod). Er zijn slechts enkele studies beschikbaar die beide 

taalmodaliteiten in dezelfde kinderen hebben onderzocht. Daarnaast is er nog geen 
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systematisch onderzoek gedaan naar de effecten van gebarenondersteuning op de 

spraakwaarneming bij kinderen met een CI. Het tweede doel van dit proefschrift was 

daarom om meer inzicht te krijgen in de effecten van gebarenaanbod op gesproken 

taalvaardigheden, in het bijzonder de spraakwaarneming (Hoofdstuk 2). 

 

OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Om bovenstaande doelen te verwezenlijken, is voor dit proefschrift onderzoek 

gedaan naar het gebruik van akoestische cues in klankwaarneming en naar de 

representatie van klankcontrasten in nieuwe woorden, zijn de uitkomsten van 

vergelijkbare taken in beide taalmodaliteiten aan elkaar gerelateerd, en is onderzoek 

gedaan naar de effecten van gebarenondersteuning op de spraakwaarneming. Hiertoe 

is de spraak- en gebarenwaarneming onderzocht in een groep van 15 kinderen met 

een CI tussen de vijf en zes jaar oud. Deze kinderen verschilden in de mate van 

gebarenaanbod die ze thuis en op school kregen. Ongeveer de helft ontving 

onderwijs in een gesproken taal, ondersteund met gebaren. De andere helft ontving 

daarnaast onderwijs in een gebarentaal. De gemiddelde leeftijd van implantatie was 

1;8 en de kinderen hadden hun CI gemiddeld vier jaar. Hun resultaten werden 

vergeleken met die van 20 normaalhorende kinderen van dezelfde leeftijd en 21 

normaalhorende jongvolwassenen. De taken die afgenomen zijn, waren een klank- 

en gebarencategorisatietaak, woord- en gebaarleertaken en een taak om het 

fonologische korte-termijn geheugen te meten. Daarnaast werd bij een kleinere 

groep van kinderen met een CI een extra taak afgenomen die de effecten van 

gebarenondersteuning op het herkennen en leren van gesproken woorden onderzocht 

(Hoofdstuk 3). 

 

DE WAARNEMING VAN KLANKEN EN WOORDEN 

Luisteraars onderscheiden en herkennen spraakklanken aan de hand van 

taalspecifieke combinaties van akoestische cues in het spraaksignaal, zoals spectrale 

en temporele cues. Het correct leren gebruiken van deze cues loopt door tot na het 

achtste levensjaar en is waarschijnlijk een extra uitdaging voor kinderen met een CI 

door hun beperkte geluidswaarneming. In dit proefschrift hebben we het gebruik van 

akoestische cues voor het onderscheiden van enkele medeklinker- en 

klinkercontrasten onderzocht aan de hand van een klankcategorisatietaak (Hoofdstuk 

4). Voor elk contrast werden verschillende akoestische cues gemanipuleerd, 

bijvoorbeeld spectrum en duur voor de klinkercontrasten.  De resultaten van deze 

studie lieten zien dat de kinderen met een CI sommige akoestische cues minder 

effectief gebruikten dan normaalhorende kinderen, wat resulteerde in minder steile 

discriminatiecurven. Het medeklinkercontrast /fu/-/su/, een contrast in plaats van 

articulatie, was het meest moeilijk voor hen. Beide groepen kinderen en de 

volwassenen lieten vergelijkbare resultaten lieten zien wat betreft het relatieve 
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belang van de twee gemanipuleerde cues in een contrast. Zo vonden ze allemaal de 

spectrale cue belangrijker dan de temporele cue bij het categoriseren van de 

klinkercontrasten. Ondanks de beperkte spectrale resolutie van het CI vertoonden de 

kinderen met een CI dus de gebruikelijke taalspecifieke cue-wegingspatronen. De 

normaalhorende kinderen, tot slot, gebruikten verscheidene akoestische cues nog 

niet zo effectief als de volwassenen en categoriseerden klanken ook minder 

consistent dan volwassenen. Dit komt overeen met eerdere studies naar de 

ontwikkeling van klankwaarneming bij normaalhorende kinderen. 

 In Hoofdstuk 5 onderzochten we de samenhang tussen het waarnemen van 

klanken en woorden door de vaardigheid van kinderen en volwassenen om nieuwe 

minimale paren te leren (bijvoorbeeld /tɑt/-/tat/) te testen aan de hand van 

woordleertaken. Hun scores op deze taken werden gerelateerd aan hun 

klankwaarneming en fonologisch korte-termijn geheugen. Het laatste werd gemeten 

met een taak waarbij de proefpersonen reeksen van uitgesproken cijfers moesten 

herhalen. De minimale paren in de woordleertaken onderscheidden zich in dezelfde 

medeklinker- en klinkercontrasten als gebruikt waren in de klankcategorisatietaak in 

Hoofdstuk 4. De resultaten lieten zien dat, terwijl beide groepen kinderen moeite 

hadden met het leren van nieuwe minimale paren in een cognitief veeleisende taak, 

alleen de kinderen met een CI vergelijkbare problemen ondervonden bij een 

cognitief minder veeleisende en meer natuurlijke taak. Leeftijd van implantatie 

correleerde niet met klankcategorisatie, woordleren noch fonologisch korte-termijn 

geheugen. Het laatste correleerde wel met de duur van CI-gebruik, wat suggereert 

dat auditief aanbod erg belangrijk is voor het ontwikkelen van het fonologisch korte-

termijn geheugen. Daarnaast correleerde fonologisch korte-termijn geheugen met 

klankcategorisatie bij de kinderen met een CI. Tot slot werd een correlatie gevonden 

tussen klankwaarneming en woordleren bij de normaalhorende kinderen, maar niet 

bij de kinderen met een CI, en voor slechts één van de twee woordleertaken. Deze 

correlatie suggereert dat het creëren van nieuwe lexicale representaties beïnvloed 

wordt door de stabiliteit van fonetische grenzen tussen klankcategorieën, wat 

overeen komt met de bestaande literatuur over de nog onvoltooide ontwikkeling van 

zowel fonologische als lexicale representaties op deze leeftijd. 

 

SPRAAKWAARNEMING EN GEBARENWAARNEMING: RELATIES EN INTERACTIES 

In Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 onderzochten we de relatie en interactie tussen 

gebaren- en spraakwaarneming. In Hoofdstuk 6 lieten we zien dat kinderen met een 

CI vergelijkbaar scoorden in beide modaliteiten op de woord- en gebaarleertaken en 

de fonologisch korte-termijn geheugentaak. Op de categorisatietaak scoorden ze 

echter slechter in de gebarenmodaliteit. Bij de kinderen met een CI vonden we 

positieve correlaties tussen de twee modaliteiten voor verscheidene maten, terwijl 

negatieve correlaties verwacht zouden worden als gebarenaanbod een directe 



216 Samenvatting in het Nederlands 

 

 

negatieve invloed op spraakwaarneming zou hebben. Met andere woorden, in onze 

onderzoeksgroep behaalden de kinderen die relatief hoog scoorden in de 

gebarenmodaliteit eveneens relatief hoge scores in de gesproken modaliteit. 

Daarnaast correleerde de duur van CI-gebruik met scores in beide modaliteiten, wat 

het belang onderstreept van taalaanbod na implantatie voor de ontwikkeling van 

spraak- en gebarenwaarnemingsvaardigheden. Deze resultaten suggereren dat de 

ontwikkeling van gesproken taal en gebarentaal elkaar niet uitsluit voor kinderen 

met een CI en dat andere factoren zoals vroege taalstimulering, cognitieve 

ontwikkeling en efficiënte ouder-kind interactie mogelijk vooral bepalend zijn bij 

het voorspellen van de taalvaardigheden in beide modaliteiten. 

 In Hoofdstuk 7 breidden we ons onderzoek naar de relatie tussen de twee 

taalmodaliteiten uit naar hun interactie in een gebarenondersteunende context. 

Specifieker wilden we vaststellen of gebarenondersteuning de spraakwaarneming bij 

kinderen met een CI zou faciliteren of juist in de weg zou staan. Om dit te 

onderzoeken, vergeleken we het herkennen en leren van woorden in een gesproken 

en gebarenondersteunende testconditie. De stimuli bestonden uit bekende en nieuwe 

woord- en gebarenparen die fonologisch op elkaar leken (minimale paren) of niet. 

Het is belangrijk om te vermelden dat, hoewel familiarisatie met de stimuli in de 

gebarenondersteunende conditie in zowel spraak als gebaren plaatsvond, het testen 

alleen in spraak gedaan werd om zo de directe effecten van gebarenondersteuning op 

de spraakwaarneming vast te stellen. De resultaten lieten geen negatieve effecten 

van gebarenondersteuning op de spraakwaarneming zien en zelfs positieve effecten 

op de herkenning van bekende woorden die fonologisch op elkaar leken, zoals /kɔp/ 

en /pɔp/. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de positieve correlaties 

tussen de twee modaliteiten in Hoofdstuk 6 en suggereren verder dat de twee 

modaliteiten elkaar zelfs aan kunnen vullen tijdens de taalverwerking. 

 

IMPLICATIES 

In de discussie van onze bevindingen (Hoofdstuk 8) lag de nadruk op de grotere 

lexicale competitie die in alle waarschijnlijkheid resulteert uit minder duidelijke 

grenzen tussen fonetische categorieën en een gebrek aan fonetisch detail in recent 

gecreëerde lexicale representaties. Daarnaast beargumenteerden we dat meer 

competitie in het mentale lexicon waarschijnlijk de snelheid en effectiviteit van 

gesproken woordherkenning en verbale werkgeheugenprocessen negatief beïnvloedt, 

en woordenschatverwerving en de ontwikkeling van fonologisch bewustzijn 

vertraagt. Daarnaast toonden de resultaten uit Hoofdstukken 6 en 7 aan dat de 

ontwikkeling van gesproken taal en gebarentaal elkaar niet uit hoeven te sluiten voor 

kinderen met een CI en dat gebarenondersteuning de gesproken woordherkenning 

zelfs kan faciliteren. Gebarenaanbod lijkt dus in ieder geval geen negatieve effecten 

op de gesproken taalverwerking te hebben. We stellen daarom dat gebarenaanbod 
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niet onthouden moet worden aan kinderen met een CI, zeker gezien het belang van 

een dergelijk aanbod voor het stimuleren van de vroege sociale en cognitieve 

ontwikkeling, maar ook om op terug te vallen als het CI niet goed (meer) 

functioneert en om de interactie met dove leeftijdgenootjes zonder CI te 

vergemakkelijken. Het ultieme doel in het rehabiliteren en onderwijzen van kinderen 

met een CI, vinden wij, moet dan ook tweetaligheid in een gesproken taal en een 

gebarentaal zijn. Om dit doel te bereiken is uiteraard een grote inspanning en 

medewerking nodig van eenieder die betrokken is bij de implantatie van dove 

kinderen, waaronder ouders, artsen, logopedisten, onderwijzers en, niet te vergeten, 

onderzoekers, die voor meer evidentie moeten zorgen ten aanzien van de effecten 

van gebarenaanbod op de sociale, cognitieve en taalontwikkeling bij kinderen met 

een CI. 
 




