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Voorwoord 

Deze studie betreft kinderen met schisis, de spleet in lip en/of kaak en/of 
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 tijdige onderkenning en behandeling ervan. 

In het algemeen is de spraak- en taalverwerving een proces, dat in baby's 
eerste levensjaar zintuigelijk en motorisch in interactie met de verzorgers 
wordt aangestuurd en al op zeer jonge leeftijd 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 afwijkt, zijn 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;0 jaar betrouwbaar kan plaats 
vinden. Vroeg gegeven zorg beïnvloedt 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 leeftijd van 2;0 jaar als longitu
dinaal als baby, peuter en kleuter in interactie met hun moeder te filmen 
(Preventiefondsproject nr. 28-1042). 

Deze studie is een vierde beschrijving van onderdelen uit genoemd Preventie
fondsproject. Na de uitgave van de rapporten (zie Koopmans-Van Beinum e.a., 
1990), 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 (Jansonius-Schultheiss, 1994), is 
er nu dit proefschrift. Hierin worden kinderen van 2;0 jaar beschreven die 
eenmalig, cross-sectioneel werden onderzocht. 

De inhoud van dit proefschrift verduidelijkt, dat met dit proefschrift dit 
omvangrijke project nog niet is af te sluiten. Thans rijst de vraag naar het hoe 
en waarom van de goed, matig of slecht verlopende spraak- en taalverwerving 
bij de hier onderzochte tweejarige kinderen met schisis. Zijn 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 beïnvloed. 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 bij twee jaar ook inderdaad de kinderen die op de leeftijd van vijf jaar 
hun achterstand en problemen nog niet hebben ingelopen, zoals de literatuur 
suggereert? Onze longitudinaal gefilmde beelden zijn en blijven van onschat
bare theoretische en maatschappelijke 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 vijf jaar 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 Taalwetenschap 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 onze 
teamgenoten Arnold Dijkstra, Christina Stam en Mariken Blom. De mede door 
jullie verzamelde gegevens zijn nu nader beschreven. Mieke Beers, met jou 
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 
18 baby's die vanaf hun geboorte vierwekelijks werden gefilmd tot twee jaar 
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en daarna driemaandelijks tot vijf 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 bijzonder. 

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 ideeën in. Ik dank je 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 werkwijzen 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 
wetenschappelijk 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 je nam tijd 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 je kritische 
kanttekeningen. Dit verhoogde de kwaliteit ervan. 

Allen die mij "zagen zitten", mijn leven veraangenaamden en niet twijfelden 
aan mijn intellectuele en persoonlijke capaciteiten om dit wetenschappelijke 
werk te klaren, ben ik de grootste dank verschuldigd. Meer dan ooit was er het 
besef geen "Übermensch" 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. 
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Lieve Rolf, niemand weet zo goed als ik, dat je het liefst helemaal niet 
genoemd wilt worden. Wij voeren ruim 30 jaar samen op kalm en stormachtig 
water, over vaarten, rivieren, meren en op zee met onze Pluut. 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, blijven ons in vrijheid ontplooien. Ik dank je voor je 
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. 


