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Hoofdstuk 2 

Van baby tot peuter: De prelexicale periode 

2.0. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt die literatuur besproken, die de onderzoeksvragen 
helpt onderbouwen. Het is literatuur, die gebruikt kan worden om spraak en 
taal bij schisis te analyseren (zie Hoofdstuk 4), literatuur die van belang is om 
onze bevindingen te toetsen (zie Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8) 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, intuïtief 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, waarbij het kind op basis van cognitieve vermogens en eigen 
creativiteit zélf sturing geeft aan zijn spraak- en taalverwerving, maar dit doet 
in communicatie met de ouder, waarbij het diens taalaanbod benut. Het kind 
vergelijkt de ontvangen spraak- en taaiinformatie met die welke het mentaal 
reeds bezit en stelt na vergelijking zijn kennis bij. Als het kind zelf spreekt, 
krijgt het vanuit de omgeving weerwoord, waardoor het niet alleen zijn eigen 
productie kan vergelijken met het gehoorde, maar ook nieuwe (spraak- en 
taal)informatie krijgt. 

Groei en rijping van het kind bevorderen dat het kind zijn wereld steeds beter 
leert waarnemen, kennen en herkennen én dat het zich in die wereld steeds 
beter leert bewegen. De hersenen in ontwikkeling profiteren vooral in het 
eerste levensjaar van de veelzijdige en uit diverse kanalen afkomstige stimula
tie die het kind vanuit het eigen organisme en vanuit de omgeving krijgt 
(Johnson, 1996). 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 geïntegreerd in het brein worden aangelegd om 
enige tijd later functioneel te worden gebruikt. In onze studie zal regelmatig 
worden gesproken over mentale representatie van spraak en taal, waar de 
spraak- en taaiproductie uit put. Hoe men dit moet voorstellen, is nog 
onbekend, al geven neurologische fMRI-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 taaiinformatie 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 dergelijke 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 § 2.3). 

De spraak- en taalverwerving is een ontwikkeling die aan tijd is gebonden. Er 
zijn aanwijzingen dat er kritische of gevoelige perioden zijn voor spraak- en 
taalverwerving. Als een neurologisch systeem nog onrijp is, bepaalt de 
sensorische input hoe dit systeem zich ontwikkelt. Zodra echter neurobio
logische rijpheid is bereikt, is het onwaarschijnlijk dat dit systeem nog kan 
veranderen door omgevingsinvloeden (Penfield, 1965; Lenneberg, 1967; 
Krashen, 1973). Anders luidende inzichten zijn 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 & Webster, 
1977). Studies betreffende kinderen, vooral die met gehoorverlies in de 
vroegste kindertijd, geven echter niet hetzelfde beeld als die bij dierenstudies, 
maar ondersteunen wél 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 vroegtijdig aanwezige en lang durende afwijkende spraak-
waarneming via het gehoor. De effecten daarvan kunnen aanzienlijk zijn (zie 
§1.3.3). 

2.1. Spraakwaarneming en vroege spraakverwerving 

Bij 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 blijken 
door de foetus te kunnen worden waargenomen en in de baarmoeder meet
baar te zijn (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., 1992). 
Mehler e.a. (1988) en Kemler Nelson e.a. (1989) laten zien dat baby's al heel 
jong 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 zij met baby's omgaan, heeft 
een hogere toon, meer toonvariatie, kent korte, eenvoudige, vaak herhaalde 
zinnen en langere pauzes (Snow, 1972). 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 duidelijk. Fernald 
(1993) wijst erop dat het specifieke 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 beïnvloedt ook positief de 
emotionele toestand van het kind. 

Behalve de intonatie is er ook de klemtoon die een belangrijke rol speelt bij 
spraakwaarneming. Bij woorden met klemtoon stijgt 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 krijgen (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 levensjaar, 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 categorieën (Eimas e.a, 1971). Spraak-
klanken die in slechts één kenmerk van wijze 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, 1986; Kuhl 
e.a., 1992). Uit al die individuele wijzen, waarop één bepaalde spraakklank 
door dezelfde of verschillende sprekers wordt gearticuleerd, wordt er geleide
lijk, als het ware door een magnetisch effect (Kuhl, 1996), één 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 specifieke 
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 babytijd is selectie en specifieke auditieve 
aandacht voor klanken bij de baby aanwezig ten behoeve van de opbouw van 
een fonologische systeem. Een en ander betekent niet dat de oorspronkelijke 
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 leeftijd van 0;6 tot 0;8 jaar kunnen baby's discrimine
ren tussen de /b/ en /d/ in Engelse woorden, maar ook tussen de Engelse /d/ 
en de met retroflexie gearticuleerde /d/ in het Hindi (Werker en Lalonde, 
1988). Later, op de leeftijd van 0;10 tot 1;0 jaar, blijken Engelstalige kinderen 
alleen nog maar de klankcontrasten in de woorden van hun moedertaal te 



VAN BABY TOT PEUTER: DE PRELEXICALE PERIODE 27 

discrimineren en is het auditief discrimineren van alvéolaire versus retro-
flexief gearticuleerde /d/ niet meer mogelijk. Hindi kinderen blijven dit 
verschil waarnemen. 
Rond 0;9 jaar is er bij het kind meer auditieve aandacht voor de door de 
prosodie specifiek georganiseerde klankenreeksen in lettergrepen van meerlet-
tergrepige woorden (Jusczyk, 1993). Nu luistert het kind dââr 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 blijken laat 
met hun eerste woordje te starten en blijven lexicaal achter (Estrem & Broen, 
1989). Ook in studies van oudere datum (zie Hoofdstuk 3), uitgevoerd bij 
oudere kinderen dan twee jaar, wordt gesproken over 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 afhankelijk 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 § 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 2.1) 
(Bosma, 1972, 1975; Fletcher, 1973; 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 strotteklepje 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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Figuur 2.1. 
Schematische weergave van de mond-, keel- en neusholte van a. een pasgeboren baby, b. een 
zesjarige en c. een volwassene. De onderlinge verhoudingen (in horizontale en verticale 
richting) veranderen met de leeftijd. 

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

Een specifieke beweging van het velum (zachte gehemelte) is die van op- en 
neerwaartse heffing alsmede voor- en achterwaartse strekking, waarbij 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 structuur, dichtbij tongbeen en strotteklepje gelegen, 
in een voor- en achterwaartse alsmede hoekvormige structuur die verder van 
tongwortel en strotteklepje ligt verwijderd. 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 geluidjes. 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 §1.4). Naarmate de controle over de velofaryngale 
afsluiting toeneemt, kan de baby langere spreekeenheden produceren die 
lijken op meerlettergrepige "woorden". 

De tong is een ander belangrijk orgaan van articulatie. Deze is bij practisch 
alle articulaties betrokken. Bij 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, óf 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. 
Bij baby's met schisis die niet zijn behandeld met een gehemelteplaatje en een 
open hard gehemelte hebben, blijft 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) zijn mond onvoldoende in 
kaart. De diepere spierzin (proprioceptie) zal andersoortige informatie 
ontvangen en doorgeven aan het brein dan bij baby's het geval is, die geen 
aangeboren afwijkingen in het mond gebied hebben. Het kind produceert minder 
tongpuntklanken (coronalen; zie hierna §2.4.2). In het geval van schisis is 
daarmee de variatie aan spraakklanken bij de baby beperkt (Jansonius-
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 bijten en sabbelen. Brabbelen is in eerste instantie een beweging, 
waarbij de onderkaak zakt en ritmisch in een gelijkmatige temporele cadans 
zich weer heft en ontspant. Later, 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 zijn bij de geboorte verhoudingsgewijs goed ontwikkeld. Ze spelen 
immers direct na de geboorte een belangrijke rol bij het voeden. Het kind kan 
bij de geboorte de lippen ronden, als een vorm van "grijpen", 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 bij baby's in de zogenaamde spraakketen van spreken 
en luisteren een gesloten circuit van spreken, waarbij een sensorische prikkel 
automatisch tot een spreekbeweging leidt die vervolgens opnieuw een senso
rische prikkel is voor de volgende spreekactie (Ungeheuer, 1993). Later, onder 
invloed van de cognitieve en communicatieve ontwikkeling, zal dit circuit 
meer open worden. Het kind leert om niet onmiddellijk opnieuw te gaan 
spreken, maar luistert en wacht zijn beurt af. 

2.3. Spreekbewegingen in het eerste levensjaar 

De vroege spreekbewegingen van de baby zijn die, welke horen bij 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 
afwijkt van de "norm". In het licht van de gevoelige periode van spraak- en 
taalverwerving in het eerste levensjaar en de vroegtijdige 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 zijn 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 leeftijden (zie §2.5). Een uitzondering hierop is het 
werk van Estrem & Broen (1989), die longitudinaal onderzoek doen naar de 
fonologie bij vijf kinderen met schisis in het tweede levensjaar. Ook is er het 
nog niet afgeronde werk van Jansonius-Schultheiss (1994). Deze onderzoeker 
bestudeerde longitudinaal, maandelijks, de spreekproductie van twaalf baby's 
met en zes baby's zonder schisis in de leeftijdsperiode van 0;2 tot 2;0 jaar. Zij 
deed dit aan de hand van mijlpalen in de ontwikkeling van het spreken en 
niet op basis van kalenderleeftijd. Hierdoor wordt de variabele snelheid van 
of vertraging in de neurologische ontwikkeling gecontroleerd en kunnen juist 
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. 
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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 beschrijven spreekontwikkeling in 
stadia. Specifieke spreekgeluiden komen in één stadium opvallender voor dan 
in het andere. Nederlandse onderzoekers zijn Koopmans-van Beinum en Van 
der Stelt (1986). Zij beschrijven echter geen stadia in de spreekontwikkeling 
van de baby, maar mijlpalen 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 §1.4). De ademcyclus van in- en uitademing is bij 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. 

2.3.1. 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 zijn er korte en zachte klinkerachtige geluidjes {uh 
of huh). Deze zijn 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 
wél verschil op in latere, lexicale perioden, vooral wanneer het kind meer 
woordjes gaat uiten. Dan hebben kinderen met schisis meer simpele fonaties 
dan kinderen zonder schisis (Jansonius-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, 1979) 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 (/R/), van 
kelig schuringsgeluid en van ploffers van het type goe. Dit stadium heet 
daarom het "gooing" of cooing-stadium bij 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 (/bww/) gaan de baby boeien. Nasale 
klanken met gesloten mond worden gehoord, zoals /mmm/. 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 één 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 bij kx. Velum-, tong-, kaak- en/of lipbeweging wordt nu gecom
bineerd met al dan niet ononderbroken 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 vóór in de 
mond (Jansonius-Schultheiss, 1994). 

2.3.3. Gevarieerde fonatie 

Het derde stadium (de baby is vier tot zes maanden) is bij Stark (1979, 1980) 
dat van het exploratieve vocale spel dat door Rough e.a. (1989), refererend 
aan Stark (1979, 1980), klinkerspei 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 (1975) noemt dit de fase waarin 
de baby zijn 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 /m-/ en /b-/achtige geluid en lang aangehouden 
/m/. Klinkerachtige elementen worden eveneens verlengd. Kinderen produce
ren melodische patronen, 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. Bij Koopmans-van 
Beinum & Van der Stelt (1986) wordt deze periode ingeluid met de mijlpaal 
van de meer dan eens voorkomende gevarieerde fonatie in één ademcyclus. 
Dit zijn de uitingen met ononderbroken of onderbroken stemgeving waarbij 
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 zijn 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, 1994). 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 afwijkende 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 rijkelijk via het taalaanbod van de 
moeder aangeboden dat kinderen die dit goed kunnen waarnemen en mentaal 
kunnen opslaan, het even later ook rijkelijk produceren. Bij vroegtijdig 
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 krijgt 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 één ademcyclus 
van in- en uitademing en doet dit in reeksen van geluiden die op lettergrepen 
lijken. 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 geleidelijk duidelijker waargenomen als 
stemhebbend of stemloos (Trost-Cardamone, 1990). Nog later, als door de 
neurale rijping een gevarieerd bewegingspatroon mogelijk wordt en het kind 
zijn spreekbewegingen is gaan aanpassen aan die van de omgeving, is het 
brabbelen meer gevarieerd qua structuur, zowel prosodisch als articulatorisch. 
De afstemming van adem, stem, resonantie en articulatie onderling verloopt 
tegen die tijd meer gecoördineerd 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). Bij Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986) wordt van 
brabbelen gesproken als de baby meer dan eens reduplicatie (herhaling) van 
articulaties in één ademcyclus laat horen. Deze kunnen voorkomen met 
monotone (ononderbroken óf onderbroken) simpele stembeweging óf 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 bij Jansonius-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 [labiaal] 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 bij Estrem & Broen (1989) 
wordt vastgesteld dat kinderen met schisis niet bij voorkeur dorsale spraak-
klanken maken. Zij stellen dit echter vast bij kinderen met schisis in de vroege 
lexicale perioden tot de eerste 50 woorden. 

Chapman (1991) onderzocht niet longitudinaal, maar eenmalig bij 1;0-1;2 
jaar brabbelen bij schisis, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen herha
lend (canonisch) en gevarieerd brabbelen. Slechts 17% van de uitingen op 
deze leeftijd betreffen gevarieerd brabbelen in de controlegroep; in de groep 
kinderen met schisis is dit nóg minder: 6%. 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 vergelijking 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 afwijkende spraakmotoriek en afwijkende 
spraakwaarneming via het gehoor brabbelen op dezelfde leeftijd als normaal 
geboren leeftijdgenootjes. De aanvang van deze mijlpaal ligt gemiddeld bij de 
33e week (Jansonius-Schultheiss, 1994). 

2.3.5. Contrasten in brabbelen en eerste woorden 

Als het kind dat zonder schisis is geboren, zijn eerste woorden uit, neemt het 
brabbelen niet af, maar juist toe. Op dat moment bevat het brabbelen volgens 
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Vihman & Miller (1988) stemloze en stemhebbende explosieven (/p-/, /b-/, 
/t-/, ld-/, /k-/ en /g-/achtige klanken), terwijl fricatieven (/f-/, /s-/, /X-/achtige 
/klanken) minder vaak worden gehoord en de liquidae (1-/ en /r- /achtige 
klanken) nauwelijks aanwezig zijn. Dit blijken universele trends in het 
brabbelen van kinderen. Er zijn echter ook individuele patronen (Vihman & 
Miller, 1988). De eerste woordjes van een kind hebben dezelfde klankpatro
nen als die in het brabbelen worden gehoord. 

Bij schisis bevatten de brabbeluitingen vóór en in de perioden van het eerste 
woord allerminst deze variatie aan explosieve klanken (Jansonius-Schultheiss, 
1994), maar overheersen de sonoranten, met name de nasalen /m-/ en In-I, de 
glijklanken /v-I, /w-/ en /)-/ en de liquida /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. Bij de 
vijf 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 §2.4.2). 

Trost-Cardamone (1990) is van mening dat een afwijkende fonetische en 
fonologische ontwikkeling van het kind óf obligaat is, vanwege de problemen 
met het velum, waardoor een afwijkende luchtstroom door de neus in plaats 
van door de mond gaat óf 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 óf door het onvermogen om 
voldoende intra-orale druk op te bouwen voor de productie van explosieven 
en fricatieven. Het kind leert al heel jong 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 blijft pogen om deze moeilijke 
medeklinkers wél te realiseren. In dat geval zal het een andere plaats van 
articulatie kiezen, bijvoorbeeld laryngaal, terwijl de karakteristieke wijze van 
articulatie (ploffer) wordt behouden. 
Volgens Trost-Cardamone (1990) verklaart de afwijkende spraakmotoriek bij 
schisis de afwijkende productie. Zij acht het wel waarschijnlijk 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 bij schisis en interventie 

Kinderen met een volledige schisis of een geïsoleerde gehemeltespleet hebben 
spraakproblemen. In Paragraaf 1.4 werden deze beschreven. In welke mate 
komen die voor bij 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 40 tot 60% 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 jonge kinderen met schisis worden beschreven, is 
onvoldoende duidelijk wat een fonetisch (articulatorisch) en wat een fonolo
gisch (linguïstisch) probleem is (McWilliams e.a., 1990). Er zijn slechts 
weinige studies die de fonologie betreffen (zie Hoofdstuk 3). 

2.4.2. Medische interventie en spraakproblemen 

In Paragraaf 1.2.2 is bij de bespreking van de pre-operatieve orthodontische 
therapie (PSOT) al het werk van Konst (Konst e.a., 1997; Kuijpers-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 zijn met een gehemelteplaatje. Op de leeftijd van 1;0 
en 1;6 jaar vindt zij 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 zijn er verschillen ten aanzien van schisis-spraaksymptomen, 
zoals het voorkomen van nasale emissie (het ontsnappen van lucht door de 
neus bij 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 wijze en plaats van articulatie, behalve ten aanzien van 
het plaatsaspect [coronaalj. Dit verschil ten gunste van de baby's met een 
gehemelteplaatje treedt op bij 1;0 jaar; bij 1;6 jaar wordt dit niet meer gevon
den. Op de leeftijd van 2;6 jaar zijn er de volgende positieve resultaten ten 
gunste van PSOT (Kuijpers-Jagtman e.a., 1998). De kinderen met een gehemel
teplaatje zijn in een luistertest, waaraan logopedisten deelnemen, die in de 
analyse van schisis-spraak goed zijn getraind, beter verstaanbaar dan kinderen 
zonder gehemelteplaatje behandeld en deze logopedisten menen dat de onbe
handelde groep kinderen later meer logopedische behandelingen nodig heeft 
dan kinderen in de groep die mét een gehemelteplaatje zijn 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 glijklanken) vergeleken met laat geopereerde kinderen (Dorf & Curtin, 
1982; O'Gara & Logemann, 1985a, 1985b; Grunwell & Russell, 1987, 1988). 
Geen enkele baby met schisis heeft echter dât gevarieerde repertoire van 
klanken dat een kind zonder aangeboren afwijkingen produceert (O'Gara & 
Logemann, 1988). In de studie van O'Gara & Logemann (1988) blijkt geen 
enkel kind met schisis op de leeftijd van 0;6 jaar voldoende coronale klanken 
te bezitten. In de groep vroeg geopereerde kinderen verschijnen deze pas bij 
2;0 jaar. Op de leeftijd van 1;0 jaar zijn er vaker fricatieve klanken te horen 
dan explosieve. De explosieven treden pas op bij 1;6 jaar 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 lijn 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 1;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 jonge kinderen met schisis. 
Op jonge leeftijd, als het brein neurologisch nog onrijp is, leert het kind in 
zeer korte tijd 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 kindertijd, 
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 taaiwaarneming 
en -ontwikkeling. Al heel jong blijken 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, 
1996). 
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 woordjes — 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 spraakwaameming via het gehoor bij 
schisis bekend is, refereren de studies aangaande spraak- en taalverwerving of 
spraakkwaliteit bij schisis hier niet of nauwelijks naar. Het aspect van spraak-
productie (articulatie) domineert. Broen e.a. (1994) 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 zijn om te achterhalen hoe een kind met 
schisis zijn spraak verwerft. Deze zijn 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 bij 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 
levensjaar wordt geopereerd, levert dit een betere spraak (met minder glottis-
slagen) op vergeleken met de spraakkwaliteit bij latere interventie. De 
behandeling met een gehemelteplaatje, direct na de geboorte aangepast, toont 
bij Konst e.a. (1997) en Kuijpers-Jagtman e.a. (1998) effect. In hun studie 
hebben baby's met schisis met een gehemelteplaatje van 1;0 jaar meer 
coronale klanken in hun spraakrepertoire in vergelijking tot baby's met schisis 
zonder een gehemelteplaatje behandeld, maar dit effect verdwijnt bij 1;6 jaar. 
Niet in de babytijd, maar vooral op oudere leeftijd, bij 2;6 jaar vinden 
Kuijpers-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 zijn. 
Slechts één auteur beschrijft het effect van drainage van het middenoor in 
relatie tot spraak bij baby's met schisis van 1;0 tot 1;2 jaar (Chapman, 1991). 
In dit geval is er echter sprake van een uitgestelde sluiting van het gehemelte 
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en is de baby niet behandeld met een gehemelteplaatje. Geen positief effect 
van deze vroege interventie van het gehoor op de spraak wordt gevonden. 
Eén auteur (Trost-Cardamone, 1990) wijst op het voorkomen van compen
serende articulaties en nasaliteit als een strategie die het kind zelf kiest om 
zijn articulatieproblemen het hoofd te bieden. Zij suggereert dat het voor
komen ervan niet alleen een individuele strategie is van het kind, maar ook 
gerelateerd kan zijn aan de mate van gehoorverlies (Trost-Cardamone, 1990). 

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 afwijkingen als bij 
schisis. Nu zijn de kinderen geen baby's meer, maar peuters geworden. 


