
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Twee jaar spraak en taal bij schisis

Jansonius-Schultheiss, K.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jansonius-Schultheiss, K. (1999). Twee jaar spraak en taal bij schisis. [, Universiteit van
Amsterdam]. Holland Academic Graphics/IFOTT.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/twee-jaar-spraak-en-taal-bij-schisis(f3926d86-0961-42ee-8bc2-6f4179766a67).html


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 levensjaren indrukwekkend snel. Tegen de tijd dat het 
kind twee jaar is, is 40% van zijn woorden verstaanbaar (Weiss, 1978), 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 verwerven, stemt 
tot verbazing. Helaas verloopt dit niet bij 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- én 
taalvaardigheid onderzocht. Taalvaardigheid betreft hier de mate waarin en de 
wijze waarop het kind van zijn taalsysteem gebruik maakt in zijn 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;0 jaar. Studie naar hun spraak- en taalvaardigheid impliceert studie naar de 
normale taalvaardigheid bij twee jaar. De spraak- en taalvaardigheid van de 
leeftijdgenootjes 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 afwijkend bij schisis. Dit wordt veroorzaakt door 
meestal chronische otitis media met effusie (OME). De rol van het gehoorver-
lies op de spraak- en taalverwerving bij 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 moeilijk 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 afwijkt van die van de 
groep leeftijdgenootjes zonder aangeboren afwijkingen, maar wordt ook 
bestudeerd in hoeverre naast de afwijkende spraakmotoriek bij schisis de 
afwijkende spraakwaarneming door het gehoor de spraak- en taalvaardigheid 
negatief beïnvloedt (zie hoofdstuk 5, 6 en 7). Het bij 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 wetenschappelijke inzichten op het terrein van 
schisis, spraak- en taalverwerving en de behandeling ervan. 

In dit proefschrift wordt in Hoofdstuk 1 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 én 
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 2 en 3 betreffen de literatuur. 
In Hoofdstuk 2 wordt de spraakontwikkeling van baby's met en zonder schisis 
in hun eerste levensjaar (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 blijken te worden 
meegenomen naar de lexicale. In de literatuur wordt geen duidelijk beeld 
gegeven van de invloed van de spraakwaarneming op spraak- en taaiproductie 
bij 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- én taalproblemen bij 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 taaiproductie 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 óf 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. Dankzij 
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 afwijkend verloop te wijten 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 8 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 
blijkt ook het geval te zijn 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 

1.1.1. Karakterisering en classificatie 

Schisis is de naam voor de aangeboren spleet in lip-, kaak- en/of gehemelte. 
De officiële naam is cheilognâthopalatoschisis. De verschijningsvormen zijn 
(zie ook fig. 1.1): 
1. Een spleet in het voorste deel van mond en gehemelte (vóór het foramen 

incisivum): een gespleten lip, met of zonder kaakspleet; soms is er alleen in 
de kaak een spleet. De spleet is enkelzij dig, dubbelzijdig of (zeldzaam) 
mediaan gelegen. Deze spleet wordt hieronder niet afgebeeld. 

2. Een spleet waarbij zowel lip, kaak als gehemelte zijn gespleten. De spleet 
kan enkelzijdig zijn (zie fig. 1.1 b), dubbelzijdig zijn (zie fig. 1.1 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 fig. 1.1 d). Incidenteel kan er sprake zijn van alleen 
een velumspleet met een enkelzijdige, dubbelzijdige of (zeldzaam) mediaan 
gelegen lip-, en/of kaakspleet. 

a b c d 
Figuur 1.1. 

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

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

spleet 

Schisis kan een onderdeel zijn van een syndroom. In dat geval zijn er behalve 
de spleet nog andere aangeboren afwijkingen, zoals die aan de schedel en/of 
aan het gelaat. Deze kinderen werden niet in deze studie betrokken. 
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1.1.2. Aetiologie 

Schisis wordt soms veroorzaakt door een erfelijkheidsfactor. Hagberg e.a. 
(1998) verklaren de spleet hierdoor in 26% 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 
zijn er nog vele speculaties (Hagberg e.a., 1998; Felix-Schollaart, 1989; 
Marcovic en Ceran, 1989). Verscheidene auteurs beschrijven het verschijnsel 
dat bepaalde typen schisis bij het ene geslacht meer voorkomen dan bij het 
andere. Zo worden er meer jongens geboren met een enkelzijdige lip-, kaak-
en gehemeltespleet dan meisjes (Hagberg e.a., 1998). Daarentegen komt de 
geïsoleerde velumspleet vaker voor bij meisjes (De Coninck e.a., 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 hartafwijkingen, de meest voorkomende 
geboorteafwijking (Hoeksma en Koomen, 1991). Wordt gekeken naar het per-
centsgewijs berekende voorkomen van de verschillende typen schisis, dan 
gaat het in 38.5% van de gevallen om een enkelzijdige of dubbelzijdige lip-, 
kaak- én gehemeltespleet. In 20% van de gevallen zijn er behalve de spleet 
nog andere aangeboren afwijkingen (Van den Akker e.a., 1987; Hoeksma e.a., 
1989). 
Langman (1976) geeft in percentages aan hoe groot de kans is dat ouders 
opnieuw een baby met schisis krijgen. Ouders zonder schisis hebben 4% kans 
op een volgend kind met schisis. Heeft een van de ouders een schisis, dan 
stijgt de kans tot 17%. Hoe meer naaste familieleden een schisis hebben, hoe 
hoger de kans op schisis bij eenvolgend kind (Osborne, 1986). 

1.2. De medische behandeling bij schisis 

1.2.1. 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 geïsoleerde lipspleet, is 
jarenlange 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. 
Bij de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen staan 
circa twintig behandelteams geregistreerd. Er zijn aanzienlijke verschillen in 
het beleid dat deze teams voeren. Dit is een verschijnsel dat niet typisch is 
voor Nederland (Hotz e.a., 1986). Effectstudies betreffende de behandeling 
zijn alleen mogelijk bij centralisatie van de zorg en/of protocolair nauwgezet 
uitgevoerde behandeling. 

1.2.2. Pre-operatieve orthopedische therapie 

Sinds de jaren 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 1.2). Deze behandeling wordt 
(afgekort) PSOT (Pre-Surgical Orthopedie Therapy) genoemd. 

Figuur 1.2. 

Het dag en nacht gedragen gehemelteplaatje dat vlak na de geboorte bij de baby met een 

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

Meestal wordt op de leeftijd van 0;3 tot 0;6 jaar de spleet in de lip en op de 
leeftijd van 0;9 tot 1;0 jaar de spleet in het gehemelte totaal of gedeeltelijk 
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;0 jaar; dit is ten gunste van een zo natuurlijk mogelijke groei van schedel en 
beenderen van het aangezicht. Op die leeftijd is het gezicht voldoende 
uitgegroeid om de nog resterende spleet in het harde gehemelte chirurgisch 
te corrigeren. 
De behandeling met het gehemelteplaatje 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.a., 1996). Het voeden van de baby wordt 
normaler: de ouders kunnen een normale speen gebruiken bij de flesvoeding. 
Lohmander-Agerskov e.a. (1994) vinden bij onderzoek naar de invloed van 
een plaatje op de spraak van baby's van 0;11 jaar minder glottale producties. 
Konst e.a. (1997) en Kuijpers-Jagtman e.a. (1998) kunnen een vroeg effect 
ervan op de spraak op jonge leeftijd nauwelijks aantonen, maar wel later (zie 
§ 2.4.2); Hotz e.a. (1976) 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 (1954) met gegevens 
waaruit blijkt dat een vroege sluiting van het gehemelte resulteert in een 
betere spraakverwerving dan een late (zie Tabel 1.1). 

Tabel 1.1. 
Beoordeling van spraak op zesjarige leeftijd en tijdstip van operatie van het gehemelte 
(jolleys, 1954) 

Gehemeltesluiting Aantal onderzochte kinderen % kinderen met 

in jaar;maand spraakafwijkingen 

0; 6-0;9 16 23 

0; 10-1,0 17 46 

1; 1-1;3 18 47 

1; 4-l;6 12 78 
1; 7-2;0 7 98 
exact 2;0 5 98 

>2;0 10 100 

Bij een uitgestelde operatie kan niet geprofiteerd worden van de trekkracht 
van spieren aan de andere zijde van 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 jaar minder afwijkende spraak dan laat 
geopereerde kinderen. Hiermee wordt de afwijkende articulatie bedoeld ten 
gevolge van onvoldoende mogelijkheden om het velum te heffen en te 
strekken zodat de neusholte wordt afgesloten van mond- en keelholte (zie 
§ 1.4.1). Malek e.a. (1986) opereren het velum al op de leeftijd van 0;3 jaar 
gevolgd door een operatie van de lip en het harde gehemelte bij 0;6 jaar. Een 
afwijkende 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 zijn 
volgroeid (dit is pas bij 8;0 tot 9;0 jaar), een negatief effect heeft op de spraak. 
Wordt het gehemelte vroeg, voor de leeftijd van 0;7 jaar gesloten, dan 
verbetert in vergelijking met een latere sluiting op de leeftijd van 1;0 tot 1;6 
jaar niet alleen de spraak, maar ook het gehoor significant (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 zijn, 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 -kindinteractie 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, zijn 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 zijn en het kind 
onvoldoende aankomt. Vaak wordt van de veronderstelling uitgegaan dat een 
dergelijke afwijking wel effect móet hebben op de ouder-kindinteractie en op 
de communicatie, de sociale, emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling 
van het kind. Clifford (1969; 1983; 1989) waarschuwt voor dat vooroordeel. 
Zijn uitspraak "waarom zijn zij (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 uiterlijk en taal problemen geven, dän 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., 1992). 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 zijn. Daarmee kunnen we de literatuur over de moeder-kind
interactie gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de moeder-kindinteractie 
bij 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 eikaars gedrag (Lester e.a., 1985) en de intersubjectiviteit 
(Van der Stelt, 1993). Voor het leren communiceren en voor de taalver
werving zijn deze interacties een wezenlijke 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? Bij extreem fysiek gehandicapte kinderen, zoals kinderen met 
een cerebrale aandoening, worden asymmetrische interactiepatronen bij 
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 zijn 
bijzonder alert op in hun ogen correct gedrag van hun kind. Daardoor zijn 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 bij 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 leeftijd. Bij 0;9 jaar oude 
baby's die net zijn geopereerd, worden meer negatieve gedragsaspecten 
gevonden dan bij 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 zijn op heel jonge leeftijd van het kind minder sensitief 
voor het communicatieve gedrag van hun kind dan moeders van een baby 
zonder afwijking (Hoeksma & Koomen, 1991; Field & Vega-Lahr, 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 zijn 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 bij schisis geen factor is die de taalverwerving van het kind 
dupeert. 

1.3.2. Cognitie 

De cognitieve ontwikkeling levert eveneens een belangrijke 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 bij 370 Nederlandse 
kinderen met en zonder schisis tussen de 5;6 en 7;6 jaar 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 bij 7;6 jaar halen, wanneer 
er gehoorproblemen en spraakproblemen zijn in vergelijking met de groep 
kinderen zonder gehoor- en spraakproblemen, 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
wijze vergelijking van beide groepen kinderen niet significant (zie Tabel 1.2). 

Tabel 1.2. 
Overzicht van gemiddelde scores van kinderen met schisis, zonder en met gehoor-, spraak- en 
leerproblemen op de leeftijden van 5;6 en 7;6 jaar, op intelligentietesten als de SON, WPPSI 
(verbaal) en WISC-R (verbaal) (overgenomen uit Heineman-De Boer, 1985). 

Intelligentie Geen problemen Wel problemen Verschil 

Gehoor 

bij 5 jaar SON 113.5 109.7 n.s. 

WPPSI-verb 100.2 98.3 n.s. 

bij 7 jaar SON 116.2 114.3 n.s. 

WISC-R verb 98.7 95.4 n.s. 

Spraak 

bij 5 jaar SON 114.0 110.4 n.s. 

WPPSI-verb 101.0 98.0 n.s. 

bij 7 jaar SON 117.4 112.6 n.s. 

WISC-R verb 99.0 95.8 n.s. 

Leren 

bij 5 jaar SON 116.1 92.9 p<.01 

WPPSI-verb 101.6 88.9 p<.01 

bij 7 jaar SON 120.1 100.9 p<.01 

WISC-R verb 98.7 85.0 p<.01 

Kinderen met schisis verschillen ook non-verbaal niet van hun broertjes en 
zusjes, geboren zonder aangeboren afwijkingen (Heineman-De Boer, 1985). 
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De laagste scores worden behaald door kinderen met een geïsoleerde 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 geïsoleerde lipspleet. Er wordt géén 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 
leerproblemen 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 zijn 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;0 jaar lagere scores halen 
op deze test dan kinderen zonder aangeboren afwijkingen (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 beïnvloed (Broen e.a., 1994) 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 geïsoleerde 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. Bij 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 afwijkende anatomie van het velum, vooral door de afwijkende 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 



INLEIDING 13 

Figuur 1.3. 
Het gehoororgaan (schematische dwarsdoorsnede). De figuur toont a. de gehoorgang met aan 
het einde het trommelvlies, b . het middenoor met de gehoorbeentjes, 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. 

bij het slikken minder vaak en minder adequaat. Wordt in het normale geval 
bij elke slikbeweging de buis van Eustachius geopend en het middenoor 
geventileerd, bij 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). In het 
geval van schisis is er een verhoogd risico voor chronische OME. In deze 
gevallen is er een verhoogde kans op een atrofische 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 bij de transmissie van het spraakgeluid in het binnenoor. Ook kan 
het vocht dat door de ontstekingsreactie vrijkomt een bron van intoxicatie 
zijn 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 
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daardoor verstoord (Paparella e.a., 1972; Bennett, 1972; Goycoolea, 1978; 
Ahonen & McDermott, 1984). 

Bij 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), bij 7.7% een gehoorverlies van lOdB of minder, 
bij 92,5% een verlies tussen 15 dB en 40 dB en heeft 1% een verlies van 50 dB 
of meer. Gemiddeld is het gehoorverlies bij 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 (1979) 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, 1987). Op zo'n 
manier wordt de communicatie ernstig bemoeilijkt (Hedrick e.a., 1984). 

Geleidingsverlies veroorzaakt door OME komt voor bij meer dan 95% van de 
kinderen met een lip-, kaak- en gehemeltespleet of geïsoleerde gehemel
tespleet (Stool e.a., 1967; Paradise e.a., 1969; Maw, 1986; Spauwen, 1989). Dit 
staat in schrille tegenstelling tot de percentages die worden genoemd bij 
kinderen zonder aangeboren afwijkingen, namelijk 15% (Tos e.a., 1979) en 
20% (Spauwen, 1989). Soudijn e.a. (1975) vonden bij 132 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 0;2 tot 0;8 jaar. De literatuur wijst op 
een verhoogde kans op chronische middenoorontsteking bij schisis die reeds 
op zeer jonge leeftijd optreedt met ernstige gevolgen voor de opvang van 
spraak. Het voorkomen van sensorineuraal verlies bij kinderen met schisis van 
0;2 tot ouder met een gemiddelde van 9;0 jaar wordt geschat op 40% (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 22% met sensorineuraal verlies. 

De gevolgen van chronische OME op jonge leeftijd voor spraak- en taalvaar
digheid op latere leeftijd zijn door diverse auteurs onderzocht, echter bij 
kinderen zonder aangeboren afwijkingen. 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 rol. 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 zal de spraakwaarne-
ming en daarmee de ontwikkeling van de articulatie en de fonologie duperen. 
Paden e.a. (1987) vinden bij 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) significant van leeftijdgenootjes zonder OME in de variabe
le onverstaanbare/onbegrijpelijke 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 taaibegrip, een resultaat dat eerder ook bij ander OME-onderzoek 
wordt gevonden (Rach e.a., 1988; Gravel & Wallace, 1992; Wright e.a., 1988. 
Onings & Van der Spek (1998) melden hetzelfde bij twee tot drie jaar 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 Nijmeegse 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 leeftijd van 2;0 jaar een ongunstig effect vast 
te stellen op de taalverwerving (Rach e.a., 1989). Op oudere leeftijd, bij 7;0 
jaar, zou deze achterstand zijn ingelopen (Grievink e.a., 1995). Op deze 
leeftijd wordt echter wél een negatief effect van OME gevonden op "ordelijk
heid van spreken en luisteren", gebaseerd op de mening van ouders en 
leerkrachten. Dit wijst wel degelijk op taalgebruiksproblemen (Roelofs, 1998). 
Longitudinaal bestudeerde kinderen met een geschiedenis van OME uit dit 
Nijmeegse onderzoek die op de leeftijd van 2 tot 4 jaar drainage van het 
middenoor ondergaan ter verbetering van hun gehoor, hebben op de leeftijd 
van 7 tot 8 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. 
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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. Wél wordt gesuggereerd dat deze 
een rol kan spelen (McWilliams, e.a., 1990; Trost-Cardamone, 1990). Kinde
ren met schisis van 0;9 tot 2;6 jaar scoren slechter op linguïstische 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 afwijkend spreekapparaat. Welke spraak-
problemen zijn op grond daarvan te verwachten? 
Spraak en taal wordt gehoord, geïnterpreteerd en beoordeeld als we spreken. 
Rietveld & Van Heuven (1997) 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 wél 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. Bij stemloze medeklinkers is de glottis geopend 
en bij stemhebbende gaan ze open en dicht. Bij stemloze medeklinkers is 
de transglottale en intra-orale druk hoog en is de luchtstroom sterk en snel; 
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Figuur 1.4. 
Schematische voorstelling van het velum (zachte gehemelte) in a. de situatie van rust, b. de 
situatie van volledige afsluiting, bijvoorbeeld bij de articulatie van antérieure explosieven, c. 
de situatie van articulatie van nasalen en d. de situatie van een te kort velum. 

bij stemhebbende medeklinkers is het omgekeerde het geval. Kinderen met 
schisis hebben geen problemen met stemhebbend maar hebben wel 
problemen met stemloos. 
De articulatiefase van het spreken betreft de vorming van klinkers en die 
van medeklinkers. De klinkers ontstaan doordat de uitstromende adem-
lucht de stembanden in de stemspleet tot trilling brengt. Bij 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 bij daling een verruiming ervan. 
In het laatste geval zal het spraakgeluid meer worden versterkt. Het velum 
is bij 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 óók 
in de neusholte. De klinker blijft echter als standaard spraakklank te 
herkennen. De glijklanken /w/ en / j / 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 onze studie classificeren wij de /h/, in navolging 



18 HOOFDSTUK 1 

van Beers (1995), als een fricatief. Kinderen met schisis hebben geen pro
blemen met de vorming van klinkers en evenmin met de halfklinkers of 
/h/. 

Bij 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 wijze 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. 

Tabel 1.3. 
Nederlandse medeklinkers ingedeeld naar plaats en wijze van articulatie 

Mond-keelholte Neusholte 

obstruent sonorant 

explosief fricatief halfklinker liquida nasaal 

steml stemh steml stemh 

liquida 

labiaal /p / /b/ /f/ /v/ Ivl, /w/ lm/ 

coronaal /t/ /d/ /s/ /z/ 

/si /y 1)1 

IM, lil In/ 

dorsaal /k/ IY.I /Y/ /R/ /n/ 
glottaal /h/ 

/ƒ/ de palatale alvéolaire fricatief stemloos; /3/ de palatale alvéolaire fricatief stemhebbend; [)(J de velare fricatief 
stemloos; /y/ de velare fricatief stemhebbend; Ivl de labiodentale approximant; /w/ de bilabiale approximant; 
/R/ de uvulare triller of huig-R en Inl 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 bij stemhebbende explo
sieven. De karakteristieken van wijze van articuleren zijn de volgende: 

Explosieve spraakklanken of ploffers worden gerealiseerd doordat plotseling 
een obstructie van lip-lipcontact (bij /p/ en /b/), tongpunt-kaakwalcontact (bij 
/t/ en Idj), tongrug-velumcontact (bij /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 § 1.4.1) dan 
laatstgenoemde (Bzoch, 1979; Edwards & Watson, 1980). De labiale en 
coronale explosieven en fricatieven worden bij schisis door de veluminsuffi-
ciëntie soms met neusgeruis gearticuleerd, soms vervangen door nasalen óf 
compenserend op een meer achterwaartse articulatieplaats, palataal, faryngaal 
of glottaal uitgesproken (Trost, 1981). Een sterk afwijkende compenserende 
articulatie bij 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 
erschurings- of wrijvingsgeluid klinkt. Ook nu is opbouwvan 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 bij schisis voortijdig door de neus ontsnappen of onvoldoende gedoseerd 
worden bij het uitspreken van de /f/, /v/, /s/, /z/, /J/, /3/ , /Y_/, /y/ (zie Tabel 
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 /h/, een fricatief, is een klank die 
in de stemspleet wordt geproduceerd. 

Sonoranten zijn spraakklanken, die in hoge mate sonoor zijn; zij hebben een 
hoge graad van resonantie in vergelijking met andere medeklinkers. Deze 
klanken hebben maar een flauwe vernauwing in de mond-keelholte nodig, 
zoals bij de glijklanken of halfklinkers (/j/, /v/ en /w/). 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 (/m/), tongpunt op de kaakwal (/n)/ en tongrug tegen velum (/n/). 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 bij de uitstroming ervan en die gereali
seerd worden met meer vernauwing in de mondholte dan de glijklanken of 
halfklinkers /v/, /w/ en / j / . Kinderen met schisis blijken geen moeite te 
hebben met /1/ en zelfs lateraal te brabbelen (Jansonius-Schultheiss, 1994), 
wat bij kinderen zonder aangeboren afwijkingen niet of zelden voorkomt. De 
/r/ is voor elk kind moeilijk te articuleren, ook voor het kind met schisis. De 



20 HOOFDSTUK 1 

/r/ 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 alvéolaire (zie hieronder). Een /R/, waarbij de huig 
in trilling wordt gebracht, geeft bij schisis geen problemen. 

Behalve aspecten van wijze van articulatie zijn 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 /v/, /w/ en 
/m/, kunnen goed worden gerealiseerd; die van het type explosief zijn 
moeilijk. 
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 wél en alvéolaire 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 wél problemen hiermee hebben. Ook bij baby's met schisis 
wordt gevonden dat zij aanzienlijk minder brabbelen op de dorsale plaats van 
articulatie dan kinderen zonder aangeboren afwijkingen (Jansonius-Schultheiss, 
1994). 

1.5. Samenvatting 

Kinderen met schisis hebben een verhoogd risico op spraak- en taal
problemen, met name de kinderen met een volledige spleet in lip-, kaak- én 
gehemelte of met een geïsoleerde gehemeltespleet. Vooral in de vorming van 
orale medeklinkers met intra-orale druk, waarvoor een actieve heffing en 
strekking van het velum nodig is, zoals bij 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. Taal 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 kijken en vroeg 
in de ontwikkeling van het kind, bij 2;0 jaar, te speuren naar wederzijdse 
invloeden om bij schisis de spraak- én taalproblemen te verklaren. 
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In eerste instantie betreft onze studie een inventarisatie van spraak- en 
taalproblemen bij schisis in vergelijking met de populatie leeftijdgenootjes 
zonder aangeboren afwijkingen. In tweede instantie wordt echter óók onder
zocht welke rol de afwijkende spraakwaarneming hierbij 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 nauwelijks 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 taaiafwijkingen 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 afwijkingen, 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 levensja
ren, medische interventie, onder andere orthodontie, plastische chirurgie en 
behandeling door de kno-arts. Bij 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 tijdstip van sluiting 
blijkt 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 nauwelijks 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. 




