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Hoofdstuk 4 

Opzet van onderzoek en werkwijze 

4.0. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen geformuleerd; er wordt 
beschreven hoe de proefpersonen werden geselecteerd en hoe het materiaal 
is verzameld. De onderzoeksvariabelen worden opgesomd; er is uitleg over de 
operationalisering ervan. De gebruikte statistische testen worden beschreven. 

4 .1 . Onderzoeksvragen 

De literatuur verduidelijkt de noodzaak van vroeg onderzoek naar aspecten 
van spraak- en taalverwerving van kinderen met schisis ten behoeve van 
vroegtijdige onderkenning van problemen en adequate behandeling (Hoofd
stuk 2 en 3). Kinderen met schisis bouwen op grond van hun afwijkende 
spraakmotoriek en afwijkende spraakwaarneming via het gehoor al in de 
eerste twee levensjaren spraak- en taalproblemen op die later spontaan niet 
verdwijnen (Hoofdstuk 3). Juist het eerste levensjaar is van uitzonderlijk groot 
belang voor de aanleg van spraak en taal via de spraakwaarneming (§ 2.0). Bij 
kinderen met een normale spraakverwerving is er continuïteit in de klankpa
tronen bij brabbelen en die in de eerste woorden. Problemen met specifieke 
klank(aspect)en bij schisis, in het eerste levensjaar al waarneembaar, zijn ook 
aanwezig in het tweede levensjaar, in de vroege fonologie, als kinderen woor
den uit gaan spreken. Kinderen met schisis van 2;0 jaar, een leeftijd waarop 
betrouwbaar een spraak- en taalprobleem is vast te stellen (De Ridder-Sluiter, 
1990), zijn in de literatuur nog nauwelijks onderzocht en zo dit wel is 
gebeurd, zijn er niet bij één cohort kinderen op één tijdstip veel spraak- en 
taalvariabelen gelijktijdig bestudeerd. Evenmin is er systematisch gekeken 
naar de invloed van spraakmotoriek en/of de rol van spraakwaarneming via 
het gehoor op deze spraak- en taalvariabelen. Kinderen met schisis van 2;0 
jaar zijn ook niet eerder onderzocht op de invloed van drie verschillende vor
men van interventie op variabelen van articulatie, fonologie, lexicale en 
grammaticale vaardigheid. Deze zijn de orthodontische behandeling met een 
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gehemelteplaatje (PSOT) (§ 1.1.2), de chirurgische sluiting van het gehemelte 
(§ 1.2.3) en de middenoordrainage door de kno-arts (§ 1.3.3). 
Ons onderzoek richt zich dan ook op de volgende vragen: 

1. In welk opzicht en in welke mate wijken spraak en taal van kinderen 
met schisis op een leeftijd van 2;0 jaar af van kinderen zonder aangebo
ren afwijkingen? 

2. Bij welke variabelen speelt ter verklaring van de spraak- en taalproble
men de afwijkende spraakmotoriek bij schisis een rol en in welke mate? 
Bij welke variabelen speelt ter verklaring van de spraak- en taalproble
men de afwijkende spraakwaarneming door het gehoor een rol en in 
welke mate? 

3. Bestaat er een relatie tussen vorm, duur en/of tijdstip van interventie en 
de kwaliteit van spraak en taal op de leeftijd van 2;0 jaar? 

In onze studie wordt verwacht dat kinderen met schisis in spraak en taal 
afwijken van kinderen zonder schisis. Er wordt verwacht dat niet de afwijken
de spraakmotoriek alleen, maar ook de afwijkende spraakwaarneming, vooral 
die via het gehoor, een oorzakelijke factor daarbij is. Daarmee is de oorzaak 
van de spraak- en taalproblemen bij schisis complex van aard. 
In de literatuur wordt beschreven dat in de eerste levensjaren spraak- en 
taalproblemen cumulatief worden opgebouwd (Hoofdstuk 2 en 3) en dat op 
de leeftijd van 2;0 jaar een spraak- en taalprobleem betrouwbaar is vast te 
stellen (De Ridder Sluiter, 1990). De leeftijd van 2;0 jaar markeerde het einde 
van onze longitudinale studie naar de spraakverwerving van baby's met een 
schisis (Preventiefondsonderzoek project 28-1042). Deze longitudinaal 
gevolgde baby's maken deel uit van de onderzoeksgroep op de leeftijd van 2;0 
jaar. 

Wanneer bij kinderen alle vormen van interventie voorkomen, wordt een 
hogere spraak- en taalvaardigheid verwacht dan wanneer deze niet, niet tijdig 
of kort is uitgevoerd. Wanneer deze interventie in het eerste levensjaar is 
uitgevoerd, wordt een normalere spraak- en taalvaardigheid verwacht dan 
wanneer deze laat, in het tweede levensjaar wordt uitgevoerd. Daarbij wordt 
de gedachte ondersteund dat het eerste levensjaar voor de aanleg van spraak 
en taal uitermate belangrijk is en dat interventie tijdig, voor deze kortdurende, 
gevoelige fase moet zijn uitgevoerd (§ 1.3.3). 
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4.2. Opzet van dit onderzoek 

4.2.1. Typering van onderzoek 

Deze studie is een beschrijvend, cross-sectioneel, klinisch psycholinguïstisch 
onderzoek naar de spraak- en taalvaardigheid van kinderen met schisis van 2;0 
jaar. Het is een studie van spraak- en taaiproductie in spontane communicatie. 

4.2.2. Groepsvergelijking van spraak en taalvaardigheid 

Om kinderen met schisis in hun spraak- en taalvaardigheid te vergelijken met 
kinderen zonder aangeboren afwijkingen moet eerst worden bepaald welke 
waarden ter vergelijking kunnen worden gebruikt. In deze studie worden 
waarden gebruikt van valide standaardtesten die gebruikt worden om spraak 
en taal van normaal geboren Nederlandstalige kinderen te onderzoeken. Dit 
zijn GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) (zie §3.4) en FAN (Beers, 1995) (zie 
§ 3.3.1). Daarnaast worden waarden van spraak- en taaivariabelen gebruikt die 
in deze studie werden verkregen, door een referentiegroep van 9 tweejarige 
normaal geboren kinderen te onderzoeken. In deze studie worden meer 
spraak- en taalaspecten onderzocht dan deze bovengenoemde standaardtesten 
kennen. Ter vergelijking ontbreken dan voldoende kwantitatieve waarden. 
Wanneer de waarden van GRAMAT en FAN echter overeen komen met die van 
de tweejarigen in onze eigen referentiegroep, kan deze referentiegroep als 
voldoende representatief worden gezien en kunnen hun waarden ook op 
andere metingen worden gebruikt. 

4.2.3. Een detailstudie 

In deze studie is uitgegaan van een beschrijving van velerlei variabelen van 
spraak en taal bij kinderen van 2;0 jaar zoals die in de literatuur van de 
spraak- en taalverwerving wordt beschreven. Verwacht wordt dat door een 
dergelijke uitgebreide detailstudie niet alleen de invloed van de afwijkende 
spraakmotoriek, die van het gehoorverlies en die van de medische interventie 
op de spraak- en taalvariabelen kan worden beschreven, maar ook de samen
hang tussen de variabelen zichtbaar wordt. 

4.2.4. Spontane taal in interactie 

In de eerste levensjaren van het kind behoort taal tot het natuurlijke proces 
van communicatie. Taal kan het beste vanuit deze situatie worden onder
zocht. Klinisch psycholinguïstisch onderzoek naar de spraak en taalverwerving 
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van kinderen berust doorgaans op deze natuurlijke en spontane taal en ook in 
deze studie is daarvan gebruik gemaakt, en wel op de meest natuurlijke 
manier, namelijk in interactie met de moeder. Het kind wordt niet — als in 
een test — gehinderd door een opgelegde structuur van spraak- en taaiproduc
tie, waar een kind van 2;0 jaar qua aandacht en concentratie nog lang niet 
altijd aan kan voldoen. Spontane taal laat zich onderzoeken naar taalinhoud 
(de aanwezige woordconcepten en de semantische kennis), taalvorm (het 
lexicon, de morfologie, de grammatica en de fonologie) en taalgebruik (de 
communicatie en de pragmatiek). In deze studie staat de taalvorm centraal. 

4.2.5. De video-opnames 

Er is in deze studie uitgegaan van de speelse moeder-kindinteractie in een 
twintig minuten durende video-opname. Camera en videorecorder werden 
bediend vanuit een vaste opstelling. Het geluid werd opgenomen door middel 
van een hengelmicrofoon, aangesloten op de videorecorder. De video-opname 
werd in de laboratoriumsituatie gemaakt. 
Om een natuurlijke interactie van moeder en kind te bevorderen waren drie 
speelsets samengesteld, waar de moeder vrij uit kon kiezen. Slechts één 
instructie werd gegeven: de moeder moest haar kind niet tot de orde roepen 
als het een beetje door de kamer wilde lopen. Geen enkele keer werd de 
opname onderbroken of vroegtijdig afgebroken. 

4.3. Proefpersonen 

4.3.1. Selectie 

4.3.1.1. Kinderen met schisis en in de referentiegroep 
Vier behandelteams voor schisis die onafhankelijk van elkaar in Noord-
Holland kinderen met schisis behandelen, deden mee aan dit onderzoek en 
verwezen de ouders en kinderen door voor ons cross-sectionele onderzoek. De 
kinderen kwamen uit Amsterdam, de kop van Noord-Holland, Flevoland, 
Kennemerland alsmede het Gooi en de Vechtstreek. 

Selectiecriteria waren: 
— beide ouders zijn in Nederland geboren en zijn Nederlandstalig; 
— beiden hebben tenminste de lagere school afgemaakt; 
— bij geen van beiden zijn er spraak-, taal- of gehoorproblemen; 
— geen van beiden zijn belast met psychosociale problemen, anders dan de 

zorg rond schisis; 
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— het kind is geboren tussen de 38e en 42e week van de zwangerschap; 
— het geboortegewicht van het kind ligt tussen 2750 en 4250 gram; 
— er is een medisch vastgestelde Apgarscore tussen 8 en 10, gemeten vijf 

minuten na de geboorte van het kind; 
— er wordt geen kernicterus na de geboorte bij het kind door de arts vastge

steld; 
— het kind met schisis bezit geen cranio-faciale afwijking. 

Geen enkel kind had meertalige ouders. Thuis en buitenshuis werd door de 
ouder(s) alleen Nederlands gesproken. 

Kinderartsen onderzochten of de kinderen aan de selectiecriteria voldeden. 
Geen kind had medische problematiek welke de spraak- en taalverwerving zou 
kunnen duperen. Een klinisch geneticus onderzocht de kinderen op cranio-fa
ciale afwijkingen. Bij geen van de kinderen werd een syndroom vastgesteld. 
Er werden door de schisis-behandelteams meer jongens dan meisjes met 
schisis aangemeld. Dit komt overeen met de literatuur dat er meer jongens 
dan meisjes worden geboren met een lip-, kaak- én gehemeltespleet (McWilli
ams e.a., 1990). 

In Tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de verdeling van onze proef
personen over de onderzoeksgroep met schisis en de referentiegroep (zie 
bijlage Tabel 1 voor meer gegevens). Aanvankelijk werden er 10 kinderen in 
de referentiegroep opgenomen (zie §4.3.3); één kind, met te lage verbale 
scores op de Bayleytest viel af. 

Tabel 4.1. 
Verdeling van de kinderen met schisis (N=30), die met een enkelzijdige (Enk.), dubbelzijdige 
(Dub) en geïsoleerde gehemeltespleet (Geis.), en van de kinderen zonder aangeboren afwij
kingen (N=9) (Referentiegroep). 

Proefpersonen Schisis Referentiegroep Totaal 

Enk Dub Geis. 

4 

5 

9 

Jongens 

Meisjes 

Totaal 

8 

4 

12 

6 
3 

9 

6 

3 

9 

4 

5 

9 

24 

15 

39 

Van elk type schisis met een verhoogd risico op spraak- en taalproblemen 
werden een tiental kinderen in het onderzoek betrokken, zodat het totale 
aantal kinderen met schisis 30 bedroeg. Dit is voldoende om de onderzoeks
vragen te kunnen beantwoorden. 
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Met behulp van de afdeling Obstetrie van een Academisch Ziekenhuis werden 
baby's zonder aangeboren afwijkingen geworven, maar ook dankzij kennissen 
en ouders van kinderen met schisis. Eén kind zonder aangeboren afwijkingen 
was een zusje van een kind met schisis. Aanvankelijk werden er tien peuters 
zonder aangeboren afwijkingen geselecteerd. Vijf kinderen waren eerder 
longitudinaal onderzocht (Koopmans-van Beinum e.a., 1990), die allen ook 
deelnamen aan de tweejarige studie. Eén van hen viel echter af (zie § 4.3.1.2). 

4.3.1.2. De intelligentiescore 
Zoals vermeld in Paragraaf 1.3.2 vindt Heineman-de Boer (1985) dat kinderen 
met schisis intellectueel niet verschillen van leeftijdgenootjes zonder aangebo
ren afwijkingen. In ons onderzoek is op de leeftijd van 2,0 jaar de intelligentie 
van het kind onderzocht met de mentale schaal van de Bayleytest (BOS 2-30) 
(Van der Meulen & Smrkovsky, 1983). Dit deel kent een verbaal en een non-
verbaal deel. De betrouwbaarheid van deze test bij twee jaar is hoog. Koop
mans-van Beinum e.a. (1990) vinden in de groep van de tweejarige Nederland
se kinderen zonder schisis (N=10, dezelfde kinderen als in deze studie minus 
één) en in die mét schisis (N=30), dezelfde kinderen als in deze studie) de 
volgende waarden (zie Tabel 4.2). 

Tabel 4.2. 
Overzicht van mediaan (med), gemiddelde waarde (m) en range van uitslagen van kinderen 
met schisis (N=30) en kinderen zonder schisis (N=10) op de intelligentietest verbale en non
verbale deel volgens Bayley (in Koopmans-van Beinum e.a., 1990). 

Waarden van intelligentie Schisis (N=30) Referentie (N=10) 

med m sd range med m sd range 

Verbale deel 144.0 145.0 9.9 125-160 155.5 154.0 7.9 134-162 

Non-verbale deel 105.0 104.1 5.0 92-111 108.5 108.1 3.7 100-113 

Er worden bij schisis geen intellectuele problemen vastgesteld, als zowel de 
uitkomsten van de verbale als die van de non-verbale schaal in beschouwing 
worden genomen. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van 
Heineman-De Boer (1985) en van Broen e.a. (1994). Wel blijkt de verbale 
score op de intelligentietest lager te zijn in vergelijking met de score van de 
referentiegroep. Onze bevindingen zijn conform die van de literatuur 
(§1.3.2). 

Tabel 4.3 geeft de verdeling van de kinderen met en zonder schisis over de 
standaard scores (zie ook Bijlage, Tabel 2). Scoorde een kind met schisis 
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Tabel 4.3. 
Verdeling van een aantal kinderen met schisis (N=30) en een aantal kinderen zonder 
aangeboren afwijkingen (N=10*) over de verbale en non-verbale score van de Bayleytest (BOS 
2-30), het mentale deel. * Inclusief een kind dat uitviel op basis van medische achtergrond 
en te lage verbale score en niet meer werd opgenomen in de referentiegroep. 

Score Bayleytest Schisis (N=30) Referentie (N= =10*) Totaal (N=40) 

N % N % N % 

verbaal 

+2SD 2 7 4 40 6 15 
+ 1 SD 10 33 3 30 13 32.5 
gemiddeld 9 30 2 20 11 27.5 
-1 SD 6 20 0 0 6 15 
-2SD 3 10 1* 10 4* 10 

non-verbaal 

+2SD 2 7 3 30 5 12.5 

+1 SD 8 27 5 50 13 32.5 

gemiddeld 13 43 2* 20 15* 37.5 

-1 SD 7 23 0 0 7 17.5 

-2SD 0 0 0 0 0 0 

verbaal 2 SD beneden de norm en daarmee te laag (N=3; zie Tabel 4.3), dan 
blijkt de non-verbale score nog binnen de normale range te liggen (zie Bijlage, 
Tabel 2). Van deze laag scorende kinderen met schisis is één kind longitudi
naal onderzocht. Bij neurologisch onderzoek bij 1;0 jaar had de kinderneuro
loog opmerkingen gemaakt over zijn ontwikkeling. Op die leeftijd gaf de 
uitslag van de Bayleytest geen aanleiding om dit kind uit de onderzoeksgroep 
te verwijderen. Van de drie kinderen met schisis die het laagste scoorden, had 
slechts één kind een geïsoleerde gehemeltespleet, een type schisis welke 
volgens Heineman-de Boer (1985) een trend bezit naar een minder goede 
intellectuele vaardigheid. Het niet met schisis geboren zusje van dit jongetje 
haalde een gemiddelde score op de verbale taken en een bovengemiddelde 
score op de non-verbale taken. 

In Tabel 2 in de bijlage is te zien dat de groep kinderen met een geïsoleerde 
gehemeltespleet in ons onderzoek verbaal wél, maar non-verbaal niet méér 
afweek van het gemiddelde dan de kinderen met een complete schisis. 

Eén longitudinaal gevolgd kind zonder aangeboren afwijkingen bleek op 
tweejarige leeftijd ernstig taalvertraagd. Daarmee zou zij een onjuiste referen
tie zijn voor de groep met schisis. Zij had, in tegenstelling tot de overige 
kinderen in de referentiegroep, astmatische bronchitis en gehoorverlies. Mede 
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op advies van onze methodoloog-statisticus werd zij uit de referentiegroep 
verwijderd. De referentiegroep in onze studie bestaat hierna uit negen 
kinderen die volgens de resultaten van de Bayleytest geen problemen hebben. 

Een hoog percentage kinderen in onze referentiegroep (N=4; 44%) blijkt op de 
Bayleytest boven het gemiddelde te scoren in vergelijking met die in de groep 
met schisis (N=2; 7%). Het aantal kinderen in de referentiegroep is op grond 
hiervan niet gereduceerd, aangezien het hier kinderen betreft uit de longi
tudinale groep, onderzocht vanaf de geboorte. Voorts moet men zich realise
ren dat een intelligentietest geen meetlat is voor spraak- en taalvaardigheid. 
De items van de verbale score van de Bayley-test bij 2;0 jaar betreffen hoofd
zakelijk visueel ondersteund woordbegrip en woordexpressie (benoemen van 
voorwerpen en afbeeldingen). De score doet geen uitspraken over natuurlijk 
taalgebruik in interactie en fonologie. Wel betreft één item observatie van de 
zinslengte. 

4.3.2. Achtergrondgegevens 

De indeling overeenkomstig de sociaal-economische status (SES) volgens Van 
Tulder (1962; zie Tabel 4.4) is in deze studie als instrument gebruikt om de 
moeders van de schisis- en referentiegroep sociaal te classificeren (zie Tabel 
4.5) en om deze waarde te relateren aan de hoogte van de verbale score van 
het kind op de intelligentietest. 

Tabel 4.4. 

Sociaal-economische status (SES) volgens Van Tulder (1962) 

SES classificatie Beroepsniveau Opleidingsniveau 

SES I : laag Ongeschoold en lager geschoold. Basisschool; Lager technisch en 

beroepsonderwijs. 

SES II : midden Bediende: lagere en middenklasse; Middelbaar technisch en 

kleine zelfstandige. beroepsonderwijs 

SES III : hoog Vrij ondernemerschap. Hogere Hoger beroepsonderwijs; 

beroepen Universiteit 

In deze studie zijn de moeders de hoofdverzorgers van de kinderen. Bij de 
start van het onderzoek is hen onder andere gevraagd naar opleiding en 
beroep. Bij verschil in opleiding en beroepsniveau is voor de hoogste kwalifi
catie gekozen (zie bijlage Tabel 1). Bij 2;0 jaar blijkt de SES-score van de 
moeder niet gerelateerd aan de verbale score van het kind op de intelligentie
test (zie Tabel 4.6). Bij schisis, waarbij de kinderen lagere verbale scores 
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hebben dan in de referentiegroep, maar ook in de referentiegroep, verdelen 
moeders met SES-I-, SES-II- en SES-III zich gelijkelijk over het veld van hoge 
naar lage verbale scores. 

Tabel 4.5. 
SES-classificatie van de moeder 
* Twee keer zijn er twee kinderen uit hetzelfde gezin; deze ouders zijn twee keer vermeld. 

Classificatie Schisis (N=30) Referentie (N=9) Totaal (N=39) 

SESI 17* 4* 21 
SES II 8 4 12 
SES III 5 1 6 

Totaal 30 9 39* 

Tabel 4.6. 
SES-classificatie van de moeder en de verbale score van het kind op de Bayleytest, uitgedrukt 
in gemiddelde score (m) en standaarddeviatie. 

Verbale score van het kind Schisis (N=30) Referentie (N=9) 
en SES van de moeder -2 -1 m +1 +2 -2 -1 m +1 +2 

SESI 2 4 5 4 1 0 0 1 3 0 
SES II 1 1 2 5 0 0 0 1 0 3 
SESIII 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 

Totaal N 3 6 9 10 2 0 0 2 3 4 
% 10 20 30 33 7 0 0 22 33 44 

4.3.3. Medische aspecten 

4.3.3.1. Medisch onderzoek 
Kinderen met schisis ondergaan in de eerste twee levensjaren diverse onder
zoeken en operatieve ingrepen. 
Het onderzoek en de behandeling in het schisis-behandelteam wordt multidis
ciplinair uitgevoerd (zie Tabel 4.7). Uit de medische dossiers is informatie 
verzameld over tijdstip en vorm van de chirurgische interventie, het oordeel 
over de anatomie en fysiologie van het mondgebied en in het bijzonder over 
die van de velofaryngale sfincter (zie bijlage Tabel 3). 

Voorts zijn medische gegevens bij alle kinderen uniform verzameld door 
gebruik te maken van reeds ontwikkelde observatielijsten (Felix-Schollaert, 
1989). 
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Tabel 4.7. 

Onderzoek in het schisis-behandelteam en tijdstip ervan terwille van deze studie. 'Extra 
onderzoek bij 12 van onze 30 kinderen met schisis, longitudinaal bestudeerd van 0;2 tot 2,0 
jaar (Koopmans-van Beinum e.a., 1990). 

Type onderzoek Medisch specialist Tijdstip in jaar; maand 

Anamnese kinderarts 0;0-0;l 
KNO onderzoek* kno-arts 0;8*, 1;2* en 2;0 
Audiologie: gehoortest* audioloog en zijn staf 0;8*, 1;2* en 2,0 

Neurologisch onderzoek* kinderneuroloog 1;0* en 2;0* 

Ook de vijf longitudinaal bestudeerde kinderen uit de referentiegroep (zie 
bijlage Tabel 1) kregen dit onderzoek. 

4.3.3.2. Ziektes 
Kinderen met schisis hebben een verhoogde kans op otitis media met effusie 
(OME). Zijn deze kinderen in het algemeen vaker ziek dan de kinderen zonder 
schisis? Is er sprake van een verminderde gezondheidstoestand die bedreigend 
is voor de spraak- en taalverwerving? De verwachting is dat de kinderen met 
schisis vaker ziek zijn. 
De 18 ouders van de baby's, geboren mét en zonder schisis, die longitudinaal 
werden onderzocht (Koopmans-van Beinum e.a., 1990) en die allen ook deel 
van deze studie uitmaken, hielden maandelijks de kinderziektes bij en 
beschreven via de vragenlijsten de duur en de ernst ervan. Ook registreerden 
de ouders (het aantal dagen van) een opname in het ziekenhuis en de reden 
waarom de kinderen werden opgenomen. De longitudinaal onderzochte 
kinderen met schisis hebben tezamen over twee jaar 978 ziektedagen, inclu
sief de dagen van opnamen. In totaal zijn 121 ziekteperiodes geteld. Gemid
deld zijn er bij schisis 98 ziektedagen per kind, inclusief de dagen van 
opname. De kinderen zonder aangeboren afwijkingen blijken — anders dan 
wat werd verwacht — juist vaker ziek te zijn. Bij hen zijn 1059 ziektedagen 
geteld over 85 periodes. Het gemiddeld aantal dagen ziek zijn per kind is in de 
referentiegroep hoger dan bij schisis, namelijk 176 dagen. Uit deze registratie 
komt géén beeld te voorschijn dat kinderen met schisis vaker ziek zijn en 
daardoor vertraging in spraak- en taalverwerving oplopen. 

4.3.3.3. Het gehoor 
De kinderen met schisis in onze studie die longitudinaal werden onderzocht 
(N=12), zijn op grond van het onderzoeksprotocol als baby vaker door de kno-
arts gezien dan de niet-longitudinaal onderzochte kinderen (N=18). Ook zijn 
zij vaker op gehoorverlies getest, namelijk bij 0;8 en 1;2 jaar. Uit deze gehoor-
testen en de Ewing-test bij 0;9 jaar op het consultatiebureau blijken de 
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kinderen met schisis een verhoogde kans te hebben op chronische midden-
oorproblemen; een ingetrokken trommelvlies beiderzijds en een afwijkende 
kleur ervan wordt door de kno-arts vaak beschreven, en de resultaten van de 
gehoortesten volgens Ewing zijn overwegend onvoldoende. Op tweejarige 
leeftijd heeft bij spelaudiometrie 93% van de kinderen met schisis die aan de 
huidige studie deelnemen, een geschat gehoorverlies van minimaal 20 dB. Dit 
hoge percentage komt overeen met de opgave in de literatuur (zie § 1.3.3). 
Twee longitudinaal onderzochte kinderen uit de referentiegroep hebben bij de 
gehoortest bij 2;0 jaar eveneens gehoorverlies. Inclusief het longitudinaal 
gevolgde kind zonder aangeboren afwijkingen met taalproblemen dat uit de 
referentiegroep is verwijderd op grond van ziektes, gehoorverlies en de te lage 
verbale score op de intelligentietest, blijkt daarmee 30% van de kinderen 
zonder aangeboren afwijkingen OME en gehoorverlies te hebben (gehad). Een 
van de andere kinderen in de referentiegroep (kind 37) krijgt later, na het 
onderzoek in het kader van onze studie, trommelvliesbuisjes. Op de leeftijd 
van 2;0 jaar beschrijven zijn ouders in de vragenlijst niets aangaande het 
gehoor of oorproblemen. Oorproblemen van jonge kinderen onttrekken zich 
vaak aan onze waarneming. Dit blijkt ook uit de observaties van de ouders 
van longitudinaal onderzochte baby's bij de maandelijkse registratie. Ouders 
van kinderen met een dubbelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet of een 
geïsoleerde gehemeltespleet reppen in de maandelijkse vragenlijsten wél en 
die van kinderen met een enkelzij dige lip-, kaak- en gehemeltespleet of van 
kinderen zonder aangeboren afwijkingen reppen niet over middenoorontste
king bij hun kind. Ook in de beide laatste groepen kinderen komt wel degelijk 
gehoorverlies voor. Wisselende geleidingsverliezen staan bekend om hun 
verraderlijke karakter (zie § 1.3.3). Ze vallen de ouders niet op en schaden snel 
de taalopvang van het kind en de communicatie; vooral als ouders geen weet 
hebben van het verlies en er omgevingslawaai is, zoals van een televisie of 
radio die voortdurend aanstaat of, zoals in een crèche, van rumoerige kinderen. 

Tabel 4.8 geeft een overzicht van de verdeling van proefpersonen en hun bij 
2;0 jaar geschatte gehoorverlies bij spelaudiometrie. De exacte gehoorscherpte 
van een kind bij 2;0 jaar is moeilijk te meten. Audiologen spreken liever van 
een schatting van het gehoor, als het gehoor via spelaudiometrie wordt 
onderzocht. In onze beschrijving nemen wij dit over. Over de omvang van 
slecht horen op de leeftijd van 2;0 jaar is daarmee niets met zekerheid te 
zeggen. Ook zijn in het kader van deze studie niet standaard gegevens 
opgenomen van het begin van de OME, de duur en de ernst ervan. Dit 
gebeurde echter wel in de longitudinale babystudie (Koopmans-van Beinum 
e.a., 1990). 
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Tabel 4.8. 
Verdeling van kinderen met gehoorverlies zoals gemeten op tweejarige leeftijd bij schisis 
(N=30) en in de referentiegroep (N=9) 

Gehoorverlies Schisis Referentie Totaal 

<20dB beiderzijds 1 7 8 
één oor 1 2 1 

20-40 dB beiderzijds 15 * 17 
één oor 5 5 

40-55 dB beiderzijds 9 9 

één oor 4 4 

Totaal 30 9 39 

Paul en Quigley (1987) beschouwen een kind met beiderzijds 20 dB tot 55 dB 
gehoorverlies als slechthorend. Op basis van deze gegevens, de informatie van 
Ruben e.a. (1985) over het gemiddelde geleidingsverlies van 26-30 dB bij 
OME wordt onze groep kinderen met en zonder schisis ingedeeld in de 
volgende drie categorieën van geschat gehoorverlies (zie tabel 4.9): 

— een goed gehoor bij een kind wordt gekarakteriseerd als gehoor van niveau 
0 (tot 20 dB verlies). In de groep van twee goed horende kinderen met 
schisis bij 2;0 jaar is een kind opgenomen dat slechts aan één oor goed 
hoort; 

— binnen de range van 20-55 dB verlies wordt een gehoorverlies van 20-40 
dB door ons gekarakteriseerd als mild, van niveau 1, voorkomend bij 19 
kinderen met schisis; 

— een verlies van 40 dB tot 55 dB wordt in deze studie beschouwd als ernstig, 
van niveau 2. In onze populatie hebben 9 van de 30 kinderen met schisis 
(30%) een door de audioloog geschat gehoorverlies tussen de 40 dB en 55 
dB. 

Meer dan 55 dB gehoorverlies wordt in onze onderzoeksgroep niet vastgesteld. 
Paul en Quigley (1987) vinden bij kinderen met gehoorverlies van 20 tot 55 
dB problemen in de spraak- en taalverwerving; overwegend is er volgens hen 
sprake van een achterstand. 

4.3.3.4. De interventie van het gehoor 
Bij een kind met schisis en OME wordt in sommige klinieken bij de operatieve 
sluiting van het velum reeds overgegaan tot myringotomie (vochtverwij dering 
via het trommelvlies; meestal met een tijdelijk effect) en het plaatsen van 
trommelvliesbuisjes (met een langduriger effect). Het plaatsen van buisjes bij 
OME wordt uitgevoerd op basis van een medische indicatie met een medisch 
doel, namelijk het vergroten van de ventilatie in het middenoor, het tegen-
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gaan van OME en het bevorderen van het gehoor. Deze buisjes blijven 
doorgaans ruim een jaar zitten. Bij persisterende OME kan worden besloten 
opnieuw buisjes te plaatsen. Een tweede plaatsing komt in onze onderzoeks
groep niet voor. Aan de plaatsing van buisjes, zeker bij herhaalde plaatsing, 
zijn medische nadelen verbonden, waardoor elk kind met schisis en OME niet 
standaard een middenoordrainage ondergaat. 
In onze onderzoeksgroep zijn 13 van de 28 kinderen met schisis en gehoorver-
lies wel en 15 van de kinderen met gehoorverlies niet behandeld met buisjes 
in het trommelvlies. In één team was de indicatie voor vroege drainage van 
het middenoor (MOD) "glue ears", vastgesteld door middel van inspectie van 
het middenoor tijdens de sluiting van het zachte gehemelte. In de overige 
teams speelde het beeld bij audiologisch onderzoek een belangrijke rol. Het 
gemiddelde tijdstip van deze correctie van het gehoor bedroeg de 59e week, 
met een standaard afwijking van 18 weken en een range van 38 tot 98 weken. 

Tabel 4.9. 
Verdeling van kinderen in de referentiegroep (R, N=9) en schisisgroep (CP, afkorting voor 
Cleft Palate; N=30) in groepen Ri, Ci en Mi (i=0, 1, 2 naar ernst van het gehoorverlies en 
interventie door middel van drainage van het middenoor (M=MOD). 

Groepen Geschat 0 Geschat 1 Geschat 2 
gehoorverlies -10 tot 20 dB 20 tot 40 dB 40 tot 55 dB Totaal 

Referentie R0 7 Rl 2 R-groep 9 
CP Geen MOD CO 2 Cl 10 C2 5 C-groep 17 
CP Wel MOD Ml 9 M2 4 M-groep 13 

Totaal O-groep 9 1-groep 21 2-groep 9 39 

In Tabel 4.9 wordt de onderzoeksgroep met schisis en de referentiegroep 
gepresenteerd al naar het niveau van gehoorverlies en geclassificeerd naar 
interventie van het gehoor door middel van middenoordrainage. In ons 
onderzoek bevinden zich maar weinig kinderen in de cellen van wel of niet 
schisis, drainage van het middenoor en geschat gehoorverlies. Dit maakt het 
nodig om in de statistische analyse groepen van gehoorverlies samen te 
nemen. Zo wordt de invloed van de spraakmotoriek op de spraak- en taaiuit
komsten onderzocht, door te kijken naar de scores van de schisis 0- en 
1-groep (CO- en Cl-groep), die met een goed gehoor en mild gehoorverlies 
samen en hun uitkomsten te vergelijken met de scores van de referentie 0- en 
1-groep (R0- en Rl-groep) samen. Om de invloed van de spraakwaarneming 
door gehoorverlies op de spraak- en taaiuitkomsten te onderzoeken, wordt 
gekeken naar zowel de scores in de referentiegroep met een goed gehoor (R0) 
als naar die in de groep met schisis en goed gehoor (CO) en worden deze uit
komsten vergeleken met die van de kinderen zonder aangeboren afwijkingen 
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met een mild geleidingsverlies (Rl) en die met schisis en een mild geleidings-
verlies zonder interventie voor dit verlies (Cl). De vergelijking betreft in dat 
geval RO en CO versus Rl en Cl. 
In Tabel 4.9 is duidelijk te zien dat de meeste proefpersonen in de O-groep (RO 
+ CO) bestaan uit kinderen in de RO-groep en dat de meeste proefpersonen in 
de groep met gehoorverlies niveau 1 (Rl + Cl) bestaan uit kinderen in de 
Cl-groep. Deze verdeling is helaas bijzonder scheef. Door een niet-parametrische 
statistische test te gebruiken die niet toetst op basis van de maten van centrale 
tendentie, zoals het gemiddelde met standaarddeviatie, maar op basis van 
rangordening en die verdelingsvrij toetst, wordt dit probleem geëlimineerd 
(zie §4.6.3). In de bijlagen worden echter per subgroep van gehoorverlies 
en/of interventie waarden van mediaan, gemiddelde, standaarddeviatie en 
range van een variabele gegeven om bij gevonden groepsverschil tóch enig 
inzicht te hebben in de verdeling van scores op basis van de maten van 
centrale tendentie. In een niet-normaal verdeelde onderzoeksgroep als bij 
schisis is bij de beoordeling van spraak- en taalvaardigheid de mediaanwaarde 
de beste leidraad. 
Wanneer kinderen met schisis bestudeerd worden naar ernst van het gehoor
verlies, dan worden de scores van de kinderen zonder en mét middenoordrai-
nage, gegeven een mild geleidingsverlies van niveau 1 (aanwezig bij Cl en 
Ml) vergeleken met de scores van kinderen met een ernstiger gehoorverlies 
van niveau 2 (aanwezig bij C2 en M2). De CO-groep wordt daarbij buiten 
beschouwing gelaten. Wordt de invloed van interventie door middel van 
middenoordrainage onderzocht, dan worden de scores op spraak- en taalvaria-
belen in de groep Cl en C2 samen vergeleken met die in de groep Ml en M2 
samen. 

In Tabel 4.10 wordt een overzicht gegeven van het tijdstip van interventie. 
Kinderen kunnen vroeg middenoordrainage ondergaan (voor de 59e week) of 
laat worden gedraineerd (in of na de 59e week). Bij vroege drainage worden 
kinderen in de MV-groep geplaatst en bij late drainage in de ML-groep. Het 
totaal aantal proefpersonen binnen de subgroepen met MOD (N=13) is klein. 
De MVl-groep is nog kleiner en bevat vijf kinderen; de MV2-groep drie; de 
ML1-groep bevat vier kinderen en de ML2-groep één kind. Bij vergelijking 
van effecten van vroege (N=8) versus late interventie (N=5) zijn er echter net 
voldoende kinderen in de groepen opgenomen om een statistische analyse te 
rechtvaardigen. 
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Tabel 4.10. 
Verdeling van kinderen met schisis naar niveau van het geschatte gehoorverlies (1, 2) en het 
tijdstip van middenoordrainage (MOD) (vroeg (MV): voor de 59e week; laat (ML): in/na de 
59e week) (N=13) 

Groepen Geschat 1 Geschat 2 Totaal 

MOD Vroeg 

MOD Laat 

MVl 5 

MLl 4 

Ml-groep 9 

MV2 3 

ML2 1 

M2-groep 4 

MV-groep 

ML-groep 

13 

8 

5 

Ten aanzien van gehoorverlies en interventie zijn er de volgende werkhy
pothesen: 
— de zeven kinderen zonder aangeboren afwijkingen en zonder gehoorverlies 

(van niveau 0), de kinderen in de R0(N=7)-groep, zullen de beste spraak- en 
taairesultaten tonen, gevolgd door de twee kinderen uit de referentiegroep 
met mild geleidingsverlies van niveau 1, de kinderen in de Rl(N=2)-groep; 

— de twee kinderen met schisis zonder gehoorverlies (C0(N=2)-groep) zullen 
hogere uitkomsten op de variabelen behalen dan de kinderen met schisis 
met een mild geleidingsverlies en drainage van het middenoor (de kinde
ren in de M(N=13)-groep); 

— de vijf kinderen met schisis en een mild verlies van niveau 1 die vroeg 
gedraineerd zijn, de kinderen in de MVl(N=5)-groep, zullen hoger scoren 
in spraak- en taalvaardigheid dan de vier kinderen die laat werden gedrai
neerd en met een zelfde mild gehoorverlies van niveau 1, de kinderen in de 
MLl(N=4)-groep; 

— vroege interventie door middel van middenoordrainage zal effectiever zijn 
dan geen of late interventie. Dit zal geen effect hebben bij kinderen met 
gehoorverlies 2; 

— middenoordrainage zal geen positieve invloed hebben op de spraak- en 
taaiscores bij kinderen met een geschat gehoorverlies van niveau 2. Hierbij 
is een verhoogde kans aanwezig dat het gehoorverlies ook een perceptieve 
(sensorineurale) component bevat; 

— de tien kinderen met schisis en een mild geleidingsverlies van niveau 1 
zonder drainage (de Cl(N=T0)-groep) zullen minder goed in spraak- en 
taalvaardigheid scoren dan de kinderen met eenzelfde gehoorverlies mét 
drainage (de Ml(N=9)-groep); 

— een mild geleidingsverlies van niveau 1 (onderzocht in de Cl(N=10)-groep) 
is gunstiger voor de spraak- en taalverwerving dan een ernstig gehoorver
lies van niveau 2 (onderzocht in de C2(N=5)-groep). 
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4.3.3.5. Pre-operatieve orthodontische therapie (PSOT) 
Kinderen, geboren met een lip-, kaak- en gehemeltespleet kunnen vanaf hun 
geboorte in aanmerking komen voor een behandeling met een orthopedisch 
gehemelteplaatje, dag en nacht gedragen. Kinderen, geboren met een geïso
leerde gehemeltespleet (N=9) daarentegen, worden zelden of nooit met een 
plaatje behandeld; ook niet in deze studie (zie Tabel 4.11; in de bijlage Tabel 6). 

Tabel 4.11. 
Verdeling van kinderen met een complete schisis in groepen van behandeling met of zonder 

het orthopedisch gehemelteplaatje (PSOT) en duur ervan in weken. In de groep Géén PSOT 

zijn kinderen met een geïsoleerde gehemeltespleet niet opgenomen. 

Pre-operatieve orthopedische therapie Duur in weken 
m sd range 

Wel PSOT N=13 71 22 39-104 
Geen PSOT N= 8 niet van toepassing 

De 8 kinderen in onze studie met een lip-, kaak- en gehemeltespleet zonder 
plaatje zijn afkomstig uit twee teams waar in het geheel niet met een plaatje 
wordt behandeld (N=4) of ze zijn afkomstig uit twee andere schisis-behandel-
teams waar later wel met PSOT werd behandeld, maar nog niet bij hun 
geboorte (N=4). De kinderen mét een plaatje (N=13) zijn kinderen afkomstig 
uit de twee teams die PSOT toepassen. In het ene team dat PSOT toepast, 
wordt het plaatje na de gehemeltesluiting definitief verwijderd, ongeacht nog 
bestaande fistels in het harde gehemelte. In het andere team dat PSOT toepast, 
wordt het plaatje lang, tot 2;0 jaar gedragen, tenzij het kind of de ouders 
problemen met het plaatje hebben. Het gebrek aan uniformiteit in de behan
deling bij schisis inzake de PSOT-behandeling blijkt overduidelijk. 

4.3.3.6. Plastische chirurgie bij schisis 
Ook op het vlak van de plastische chirurgie ontbreekt een uniform behandel-
protocol. De lipcorrectie, gemiddeld in week 24 uitgevoerd (zie Tabel 4.12 en 
in de bijlage Tabel 3), toont een grote standaarddeviatie (11 weken) en range 
(10e tot 46e week). De behandeling met het gehemelteplaatje (PSOT) leidt in 
één team tot een latere lipsluiting dan elders het geval is. Bij sommige kinde
ren met een dubbelzijdige schisis is de operatie in twee stadia uitgevoerd. In 
deze groep kinderen is het tijdstip van de laatste ingreep gebruikt voor de 
berekening van de gemiddelde sluitingstijd van de lip. 
In het geval van een totale sluiting van het gehemelte bedraagt het gemiddel
de operatiemoment de 59e week. Er is ook hierbij sprake van een grote 
standaarddeviatie en brede range in weken (zie Tabel 4.12). Een partiële 



24 11 10-46 
49 10 38-73 

59 19 39-90 

niet van toepassing 
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sluiting (alleen een correctie van het zachte gehemelte en niet van het harde) 
is gemiddeld in de 49e week uitgevoerd. Qua tijdstip van sluiting is er hier 
sprake van een naar verhouding kleine standaardafwijking en smalle range in 
weken. 

Tabel 4.12. 
Verdeling van kinderen betreffende de chirurgische ingreep: tijdstip van de sluiting van de 
lip en het gehemelte in weken. * Bij een dubbele lipspleet de laatste sluiting. ** Beide 
kinderen hebben een submuceuze spleet. 

Chirurgische behandeling Duur in weken 
m sd range 

Lipcorrectie* N=22 
Gehemeltesluiting partieel N=19 

totaal N= 9 

Geen correctie** N= 2 

Het stroomlijnen van de chirurgische behandelprocedures om tot een goede 
onderzoeksopzet te komen, zoals de onderzoekers wensten en zoals dat in het 
kader van het Preventiefondsproject met de schisis-behandelteams was 
overeengekomen, bleek in de praktijk niet uitvoerbaar. Ziekten, verkoudhe
den of middenoorontstekingen van het kind waren een terechte aanleiding 
om de operatieve ingreep uit te stellen en te wachten tot een gunstiger 
tijdstip. Alle longitudinaal onderzochte baby's met schisis ondergingen een 
relatief vroege sluiting. Op dat punt werd wél uniformiteit bereikt. In de 
groep kinderen die met een plaatje werd behandeld, stemde de plastisch 
chirurg in met de verlate sluiting van het harde gehemelte (op een leeftijd van 
8,0 tot 9;0 jaar) en werd aan het orthodontische beleid (een lang open hard 
gehemelte) prioriteit gegeven boven het spraakbeleid (zo snel mogelijk 
sluiting van het totale gehemelte). In één behandelteam waar therapie met 
een gehemelteplaatje werd toegepast, werd besloten te wachten met de 
lipsluiting totdat bij het kind beide kaakdelen in één boog stonden en de 
beide helften van het gehemelte meer naar de middenlijn waren gegroeid. In 
een ander behandelteam dat de behandeling met een gehemelteplaatje 
toepaste, werd echter strikt de hand gehouden aan uniforme tijdstippen van 
lipcorrectie. 

In totaal waren zes verschillende plastisch chirurgen betrokken bij de correc
tie van lip en gehemelte. Zij verschilden in de wijze van opereren. Dit is niet 
alleen een persoonlijke voorkeur, maar kan ook plaatsvinden op basis van het 
klinische beeld bij een kind. De periode van ziekenhuisopname duurde vijf 
dagen of korter. Alle kinderen hadden ouders die tijdens de opname dag en 
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nacht bij hen bleven. Op deze wijze is een negatieve invloed van de zieken
huisopname op het kinderlijke gedrag (Hoeksma & Koomen, 1991) gemini
maliseerd. 

4.4. Beschrijving, operationalisering en statistische bewerking 

4.4.1. Beschrijving van onderzoeksvariabelen 

In deze studie zijn de volgende aspecten van spraak en taal gemeten: 
— de spreektijd van moeder en kind in een twintig-minutenopname (zie 

§5.1.1); 

— aantal spraakuitingen van moeder en kind in een twintig-minutenopname 

(zie §5.1.2); 

— verstaanbaarheid van de kinderspraak door middel van een luistertoets (zie 

§5.2.1); 

— symptomen van schisis-spraak door middel van een luistertoets (zie 

§5.2.2); 
— het aantal spontane en niet-spontane uitingen (zie § 5.3.1); 
— het aantal prelexicale en lexicale uitingen (zie § 5.3.2). Prelexicale uitingen 

worden beschreven volgens Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986); 
— de woordenschat in typen en tokens van inhoudswoorden en functie

woorden (zie § 5.4); 
— grammaticale vaardigheid volgens GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988). In dat 

kader wordt gekeken naar de gemiddelde uitingslengte in morfemen (MLU) 
en die van de vijf langste uitingen (MLUL) in een totaal van 100 grammati
caal analyseerbare uitingen, naar het aantal zogenaamde minors, woordjes 
met een overwegend sociale en communicatieve waarde die geen gramma
ticale waarde hebben en niet in een zin zijn te plaatsen, en naar het aantal 
zelfherhalingen van het kind (zie § 5.5); 

— de fonologie (zie Hoofdstuk 6 en 7) volgens FAN (Beers, 1995); de fonolo
gische processen, de vereenvoudigingen van een woordvorm in de kinder
taal en de substitutieprocessen conform Beers (1995), Ingram (1976), 
Weiner (1979) en Grunwell (1981, 1987). 

4.4.2. Methodologische aspecten 

4.4.2.1. Representativiteit 
Zowel de groep kinderen met schisis als zonder schisis kan als representatief 
voor de populatie ervan worden beschouwd. Het verwijzingsbeleid van de 
huisartsen van de 30 kinderen in de onderzoeksgroep met schisis naar een van 
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ANALYSE 

KINDERSPRAAK 

Spreektijd en aantal 
spraakuitingen van 

moeder en kind 

Beoordeelde verstaanbaarheid 
van de (schisis-)spraak en 

mate van spraaksymptomen 

Uitingstypen 

Prelexicale uitingen 

fonatie: simpel 
gevarieerd 

articulatie: enkelvoud 
reduplicatie 

Lexicale vaardigheid 

inhouds- en functie
woorden 

typen tokens 

Fonologische vaardigheid 

typen fonemen 

contrasten 

contrastgraad 

selectie 

processen 

Niet-spontaan 

Grammaticale vaardigheid 

MLU(L) 

minors zelfherhalingen 

Figuur 4.1. 
Onderzochte spraak- en taalaspecten (onderzoeksvariabelen gecursiveerd) bij de tweejarige 
kinderen mét en zónder schisis 

de vier behandelteams is echter niet te achterhalen. De verwijzing geschiedt 
willekeurig; een arts kan verwijzen naar een academisch ziekenhuis, waar 
hij/zij is opgeleid, naar een team wat in de regio ligt of naar specialisten in 
een ziekenhuis waar men gunstige ervaringen mee heeft. Ook ouders kunnen 
de arts adviseren in de verwijzing. De kans is gering dat er door het verwij-
zingsbeleid een onderzoeksbias is opgetreden. De beoordeling op toelatings
criteria (zie § 4.3.1.1) heeft niet tot een specifieke selectie geleid. 
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Taal is op een gestandaardiseerde wijze in de laboratoriumsituatie verzameld 
in een semi-gestructureerde situatie met vaste speelgoedsets, bij elk kind in 
natuurlijke interactie met de hoofdverzorger, waarmee het kind het meest 
vertrouwd was, zijn moeder. Heterogeniteit in spraak- en taalvaardigheid bij 
kinderen met schisis kan niet worden toegeschreven aan werving, selectie of 
opnamesituatie. 
Heterogeniteit kan wél ontstaan door het behandelbeleid in de schisis-be-
handelteams. De behandeling van schisis kent nauwelijks "normen". Interna
tionaal en nationaal (zie § 1.2.1) is er een grote variëteit in de behandeling, 
ook onafhankelijk van het type schisis. De groep kinderen met schisis in dit 
onderzoek demonstreert dit; behandelingsvormen, tijdstip van interventie en 
duur ervan verschillen binnen de groep en per behandelteam. Kinderen zijn 
niet op behandelvorm geselecteerd (zie § 4.3.1). 

4.4.2.2. Transcriptie 
Transcriptie van spraak vereist een perceptuele analyse waarbij kennis van de 
transcribent en ervaring met semantisch en klankanalytisch luisteren een 
grote rol speelt (Cucchiarini, 1993; Vieregge, 1985; 1999). De transcribent 
moet zowel in staat zijn weer te geven wat semantisch is bedoeld, maar ook 
wat fonologisch en fonetisch wordt gerealiseerd. De transcribent baseert zijn 
oordeel primair op zijn kennis van de moedertaal en normale spraak, waar
mee het al jaren vertrouwd is en waarbij de fonologische (categorische) 
waarneming een grote rol speelt. Tweejarige kinderen zonder aangeboren 
afwijkingen zijn volgens de literatuur slechts voor 40% verstaanbaar (Weiss, 
1978); de kinderen kunnen spraakklanken nog onvoldoende correct articule
ren, wat de exacte (enge fonetische) transcriptie ervan bemoeilijkt. Transcrip
tie van pathologische spraak van jonge kinderen vereist een nog grotere mate 
van deskundigheid en ervaring. Sackett e.a. (1991) menen dat in klinisch 
onderzoek een minimum betrouwbaarheid van 60% overeenstemming nog 
substantieel is. In ons onderzoek is overwegend uitgegaan van een 70% 
betrouwbaarheid als minimum waarde voor overeenstemming van oordelen 
van transcribenten. Een dergelijk percentage werd in ons onderzoek wél 
bereikt bij fonologisch (categorale) en fonetisch brede transcriptie, maar niet 
bij fonetisch enge (zie §4.4.2.6). Over specifieke aspecten van transcriptie 
wordt in Paragraaf 6.1 nader ingegaan. 

Betreffende de semantische analyse, die overwegend is gebaseerd op woord
en zins herkenning, werd in deze studie de moeder van het kind als referent 
gebruikt (zie § 5.3.3). Zij kent het kind als geen ander en zal zowel de inhoud 
als de vorm van de kinderspraak meer betrouwbaar weergeven dan de 
luisteraar die het kind niet kent. Ten tweede werd in gevallen, waarbij de 
moeder de transcribent onvoldoende semantische handvatten bood, vertrouwd op 
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de kennis en ervaring van de in (pathologische) kinderspraak getrainde 
deskundigen. De twintig minuten video-opnames van alle kinderen, geen 
uitgezonderd, werden getranscribeerd door zowel de onderzoeker als door in 
(pathologische) kinderspraak getrainde studenten en afgestudeerden in de 
logopedie, de klinische psycholinguïstiek en de klinische fonetiek. Laatstge
noemden transcribeerden zelfstandig waarna de uitkomsten vergeleken 
werden met die van de onderzoeker. Bij onderling verschil in deze transcriptie 
werd de spraakuiting opnieuw beluisterd, zo nodig met behulp van een derde 
luisteraar. Via consensus-luisteren werd de uiteindelijke transcriptie van het 
kind bepaald. 

De typen van prelexicale uitingen konden worden getranscribeerd met behulp 
van een codeboek (Van der Stelt & Jansonius-Schultheiss, 1990) en evenals de 
duur van de uitingen van moeder en kind automatisch worden verwerkt met 
behulp van een computerprogramma (Dijkstra, 1988). 

Tenslotte werden gegevens van de kwaliteit van de spraak verkregen via 
luistertesten, waarbij de mate van verstaanbaarheid en het voorkomen van 
articulatieafwijkingen werden beoordeeld. De aspecten die onvoldoende 
betrouwbaar werden waargenomen door drie, in pathologische kinderspraak 
getrainde luisteraars, werden daarna niet meer in de analyse betrokken (zie 
§4.4.2.4). 

4.4.2.3. Verstaanbaarheid 
De mate van verstaanbaarheid werd beoordeeld in een luistertoets. Drie 
onafhankelijk van elkaar luisterende, getrainde luisteraars, (bijna) afgestu
deerde logopedisten, beoordeelden de mate van verstaanbaarheid en het 
voorkomen van schisis-spraaksymptomen op basis van de opnames van de 
kinderen die in een willekeurige volgorde werden aangeboden. De geluids
band moest in één keer worden afgeluisterd. De beoordelaars wisten niet of 
het kind schisis had. De verstaanbaarheid werd op een 10-puntschaal ge
scoord. De onderling betrouwbare beoordelingen van de drie luisteraars, 
berekend volgens de methode van Asendorf en Wallbott (1979), werden per 
kind gemiddeld. 

4.4.2.4. Schisis-spraaksymptomen 
Een tweede luistertoets werd gehouden om het voorkomen van schisis-spraak
symptomen te beoordelen. De lijst van symptomen komt grotendeels (met 
uitzondering van visuele aspecten van schisis-spraak) overeen met die van B.J. 
McWilliams (Cleft Palate Center, Pittsburgh, ongepubliceerd) die op basis 
hiervan een Cleft Palate score berekent. Zij gebruikt deze score als slagboom 
voor het behandelbeleid bij schisis. Bij een lage CP-score volstaat logopedische 
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behandeling, terwijl bij een hoge CP-score (in haar beoordeling een score van 
7 of meer) in eerste instantie chirurgische interventie nodig is. Logopedische 
behandeling zou in dat geval niet succesvol zijn. In ons onderzoek diende de 
lijst alleen om de mate van voorkomen van schisis-spraaksymptomen vast te 
stellen. 
De drie luisteraars beoordeelden de mate waarin schisis-spraaksymptomen in 
de spraak van de kinderen met schisis en zonder aangeboren afwijkingen 
aanwezig zijn. In het laatste geval kan een kind op functionele gronden 
hypernasaal zijn. Hypernasaliteit is op een 4-puntschaal beoordeeld; de 
overige spraakaspecten op een 3-puntschaal en enkele op een 2-puntschaal 
(zie o.a. ook Bzoch, 1979) (zie Tabel 4.13). Uitgaande van het percentage 
waargenomen overeenstemming wordt berekend, wat de kans is dat men 
toevallig overeenstemt. Dit criterium is in de luistertoetsen beperkt tot 70%. 
De luisteraars waardeerden de hypernasaliteit en de nasale emissie op basis 
hiervan voldoende betrouwbaar (zie Tabel 4.14). Aspecten van de stem en 
specifieke compenserende articulaties werden echter als onvoldoende 
betrouwbaar beoordeeld en zijn niet verder in de analyse opgenomen. 
Faryngale articulatie en posterieure articulatie (backing) werden betrouwbaar 
beoordeeld. Per kind is op basis van de gemiddelde waarden van de luisteraars 
na sommatie van de betrouwbaar gescoorde waarden een Cleft Palate (CP)-
score vastgesteld, waarin zowel de mate van voorkomen van nasale aspecten 
zijn opgenomen als de mate van voorkomen van specifieke compenserende 
articulaties. Volgens B.J. McWilliams (Cleft Palate Center, Pittsburgh, ongepu
bliceerd) zijn beide aspecten een gevolg van onvoldoende mogelijkheden van 
het kind met schisis om met het velum de neusholte af te scheiden van de 
mond- en keelholte. 

Het voorkomen van de glottisslag, in de literatuur een belangrijke kenmerk 
van schisis-spraak, kon in de luistertest niet voldoende betrouwbaar worden 
waargenomen. Ook in andere studies (bijvooorbeeld bij Konst e.a., 1997) is 
het niet mogelijk dit aspect betrouwbaar waar te nemen. Deze bevinding doet 
vraagtekens zetten bij het opvallend voorkomen van glottale producties bij 
jonge kinderen met schisis, zoals de literatuur deze beschrijft (zie §2.4). Het 
is mogelijk dat er in onze onderzoeksgroep een effect aanwezig is van het 
gehemelteplaatje. Lohmander-Agerskov e.a. (1994) beschrijven dat baby's met 
PSOT minder vaak glottale articulaties maken. Ook kinderen in de onder
zoeksgroep bij Kuijpers-Jagtman e.a. (1998) zijn net als die in onze studie 
wisselend met een gehemelteplaatje behandeld. Voorts is uit de fonetische 
literatuur bekend dat ook normale sprekers glottisslagen maken en normaal 
geboren baby's doen dat zeker (Rough e.a., 1989). 
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Tabel 4.13. 
Spraakkenmerken bij schisis: beoordelingsschalen in het luisterexperiment. 
*Een zeer ongunstige signaal-ruisverhouding door hypernasaliteit. 

Spraaksymptomen bij schisis Mate van aanwezigheid 

Hypernasaliteit bij klinkers 
Nasale emissie en souffles 
Palatale articulatie 
Velair-nasale articulatie 
Faryngale articulatie 
Glottale articulatie 

Posterieure articulatie: /k-/ of /g-/ achtig 
Hyperkinetische fonatie: gespannen 
Hypokinetische fonatie: hoorbare ademing 
Lenitie: te zwakke stemgeving door onvoldoende 

aerodynamiek door veluminsufficiëntie 

Tabel 4.14. 
Spraakkenmerken bij schisis: beoordelingsaspecten en betrouwbaarheids-coëfficiënt in het 
luisterexperiment, berekend volgens Asendorf en Wallbott (1979). 

Betrouwbaar te scoren spraaksymptomen Betrouwbaarheidscoëfficiënt 

bij schisis aangepast (Ra) en onaangepast (Ro) 

voor een luisteraar's bias 

Ro 
0.82 
0.81 

0.73 
0.83 

4.4.2.5. Analyse van prelexicale uitingen 
Bij het operationaliseren hiervan is gebruik gemaakt van het model van 
transcriptie en analyse van Koopmans-van Beinum & Van der Stelt (1986), 
aangevuld met infomatie uit het codeboek van Van der Stelt & Jansonius-
Schultheiss (1990). Vegetatief en emotioneel geluid wordt gescheiden van een 
spraakuiting. Tot het vegetatieve hoort bijvoorbeeld het hoesten, kuchen, 
blazen en snurken, alsook de eet- en drinkgeluiden. Tot het emotionele 
geluid hoort huilen, jengelen of lachen, waarbij deze fonaties gepaard gaan 
met emoties die zichtbaar zijn op het videobeeld. Koopmans-van Beinum & 
Van der Stelt (1986) spreken niet over vocalisaties van de baby, maar over 
spreekbewegingen die de baby maakt. Deze spreekbewegingen zijn in onze 

Gestoorde nasale balans: Ra 
Hypernasaliteit bij klinkers 0.82 

Nasale emissie en souffles 0.81 

Articulatieproblemen: 
Faryngale articulatie 0.72 

Posterieure articulatie (/k-/ of /g-/achtig) 0.78 
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studie de prelexicale spraakuitingen. Deze kunnen communicatief zijn; de 
klankstructuur refereert doorgaans niet naar bestaande woorden van de 
moedertaal. Lexicale spraakuitingen daarentegen zijn uitingen met een 
klankstructuur die wél refereert naar woorden in de moedertaal en beteke
nisvol zijn. In schisis en babyspraak getrainde studenten en afgestudeerden in 
de logopedie, klinische psycholinguïstiek en fonetiek waren behulpzaam bij 
de transcriptie en het berekenen van onderlinge overeenstemming in scoring 
(zie ook Koopmans-van Beinum e.a., 1990). 

4.4.2.6. Woorden en fonemen voor FAN 
Het onderzoeksmateriaal van Beers (1995) betreffende kinderen zonder 
aangeboren afwijkingen en primair taalgestoorde kinderen én ons materiaal 
leende zich voor samenwerking inzake transcriptie, spraaksegmentatie en het 
berekenen van overeenstemming in de beoordeling van spraak. Zestien 
fragmenten van in totaal elf kinderen zonder aangeboren afwijkingen, die in 
het kader van FAN door Beers (1995) zijn verzameld, werden op het voorko
men van woorden beoordeeld door twee beoordelaars, onafhankelijk van 
elkaar. De gevonden procentuele waarde van overeenstemming van woorden 
is hoog. In totaal zijn 506 woordtypen waargenomen met een onderlinge 
overeenstemming van 95%. Zes opnames van twintig minuten van kinderen 
met schisis zijn eveneens onafhankelijk van elkaar getranscribeerd. De 
onderlinge overeenkomst in woorden bij schisis bedraagt 88% bij in totaal 
332 woordtypen. Dit percentage is voldoende. 
De lettergrepen en bepaling van typen consonanten per plaats in een woord 
zijn volgens de criteria van FAN gesegmenteerd. Het voorkomen van typen 
fonemen werd eveneens onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Omdat tran
scriptiesymbolen nominale waarden zijn, werd ook hier een percentage over
eenstemming berekend (Cucchiarini, 1993). 
In de 506 woordtypen van de kinderen zonder aangeboren afwijkingen uit de 
studie van Beers (1995) zijn 411 tokens van elk type foneem onafhankelijk 
van de andere beoordelaar "breed" getranscribeerd. Dit betrof een brede 
(categorale of fonologische) transcriptie met indicatie echter van die schisis-
spraaksymptomen die betrouwbaar werden gescoord in de luistertest. Een 
eerder uitgevoerde "enge" fonetische transcriptie conform het IPA-systeem 
voor transcriptie (IPA, gereviseerd 1979) leverde een onvoldoende onderlinge 
score in de betrouwbaarheid op, namelijk 53% in plaats van het door Sackett 
e.a. (1991) gewenste minimum criterium van 60%. Van Bezooijen (1998) be
schrijft dat er in het algemeen een laag percentage betrouwbaarheid wordt 
verkregen bij "enge" fonetische transcriptie. 
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Tabel 4.15. 
Overeenstemmingspercentages van twee beoordelaars (Beers en Jansonius) betreffende (C) 
consonanten in initiële, mediale of finale positie in de lettergreep of het woord. Betrouw
baarheid van 60-80% is substantieel; 80-95% is goed (Sackett e.a., 1991). 

Groepen Consonanten C- Initieel -C- Mediaal -C Finaal 

Referentie 

Schisis 
84% N=411 
79% N=268 

87% 

81% 

87% 

92% 
78% 

65% 

Zoals uit Tabel 4.15 blijkt, is het beoordelen van de consonanten in de finale 
positie moeilijker dan die van klanken initieel of in mediale positie. Het is de 
vraag of de 65% overeenstemming in de finale positie, een lagere waarde dan 
de eerder door ons vastgestelde 70% minimum overeenstemming, in het licht 
van de goede overeenstemming elders (initieel en mediaal) toch niet als een 
substantiële overeenstemming moet worden beschouwd. Trouwens, bij 
Sackett e.a. (1991) is een overeenstemming van 60% nog substantieel. 
In het materiaal van de kinderen zonder aangeboren afwijkingen is er onder
ling een overeenstemming van 63% bij de waarneming van de fonemen van 
het cluster. De exactheid van identificatie van een foneem in het cluster is 
echter in deze studie niet relevant. Alleen bij de studie van de fonologische 
processen komen clusters voor. De waarneming betreft dan echter niet het 
foneem, maar het proces van reductie dat het cluster ondergaat. De overeen
stemming in de waarneming van clusterreductie was goed. Daar waar de 
transcribeerders in fonemen verschilden, namen beiden steeds het juiste 
aantal elementen in het cluster waar. 

4.4.2.7. Niet-spontane woorden in de FAN-analyse 
De FAN-analyse volgens Beers (1995) maakt gebruik van 100 woorden die het 
kind in de spontane taal uit. Dit kunnen woordtypen en tokens zijn, maar ook 
verschillende uitspraakvarianten van een woord. In plaats van de FAN-norm 
om alleen honderd spontaan geuite woordrealisaties voor analyse te gebrui
ken, is in onze studie ook de imitatie van een woord tot de analyse toegelaten. 
Dit is het enige methodologische verschil met de analyse volgens Beers 
(1995). Is een kind in staat om een woord te imiteren, dan zal het die fonolo
gische patronen uiten die het verwerkt heeft en die in zijn klanksysteem zijn 
opgenomen. Jakobson (1968, p. 14) is van mening dat "iedere imitatie een 
selectie vereist en daarom een creatief aftreksel vormt van het prototype". 
Daarnaast móesten imitaties wel in beschouwing worden genomen om bij 
schisis aan het criterium van 100 woorden voor een FAN-analyse te komen. 
Elf van de dertig kinderen met schisis bereikten dit aantal desondanks niet en 
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werden van een FAN-analyse uitgesloten. Daarmee betrof de FAN-analyse geen 
30, maar 19 kinderen. 

4.4.3. Statistische bewerkingen 

4.4.3.1. Het criterium van overeenstemming bij transcriptie 
In Paragraaf 4.4.2.3 en 4.4.2.4 werd de overeenstemming in de oordelen van 
de luisteraars op verstaanbaarheid en schisis-spraaksymptomen berekend 
volgens de methode van Asendorf & Walbott (1979). Deze procedure behelst 
een berekening van waargenomen overeenkomsten, terwijl er op basis van 
kansberekening van het verwachte toeval van overeenstemming een correctie 
wordt uitgevoerd. In Paragraaf 4.4.2 werd een minimumcriterium van 
overeenstemming vastgesteld van 70% voor de luistertoets. Ook ten aanzien 
van de "brede" transcriptie van kinderspraak op andere variabelen, zoals die 
voor de analyse volgens FAN (Beers, 1995) werd dit criterium aangehouden, 
berekend volgens een percentage overeenstemming. Dit is mogelijk, omdat 
transcriptie-symbolen beschouwd kunnen worden als nominale waarden. 
Betreffende de finale fonemen werd echter 60% als een substantiële overeen
stemming erkend. Bij de berekening van een zogenaamde kappa (Sackett e.a., 
1991) wordt de waargenomen overeenstemming minus die van het toeval of 
de kans (50% van de gevonden overeenstemming) gedeeld door de potentiële 
overeenstemming (100% minus die van het toeval). Zoals opgemerkt in 
§4.4.2.2 zijn Sackett e.a. (1991) van mening dat een overeenstemming van 
60% nog substantieel is in klinisch diagnostische beslissingen. 
Betreffende het onderzoek van de fonologie volgens FAN (Beers, 1995) bestaat 
het materiaal uit vele subtypen van consonanten in drie verschillende 
woordposities. In de spraak van West-Nederland zijn er 16 gangbare initiële 
consonant-fonemen. Wordt de waarneming op basis van kans hierbij bere
kend, dan neemt deze af, als de kans op verschil van waarneming toeneemt. 
Bij kansberekening in ons voorbeeld is de overeenstemming die verwacht 
wordt op basis van kans, 1/16. Op basis van deze geringe kans hoeft een 
kappa niet te worden berekend en is een percentsgewijze berekening van de 
overeenstemming voldoende betrouwbaar. Het is aan de onderzoeker om te 
beoordelen of hij een gevonden overeenstemming van 60% als minimumcri
terium voldoende vindt, of dat hij als in onze studie, het criterium legt bij 
60% voor de consonanten in finale positie en bij 70% voor de consonanten in 
de niet-finale positie. 
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4.4.3.2. Spraak- en taaivariabelen 
In dit beschrijvende, cross-sectionele onderzoek zijn de eerste twee onder
zoeksvragen (zie §4.1) de volgende: 
— In welk opzicht en in welke mate wijken spraak en taal bij kinderen met 

schisis van 2;0 jaar af van de norm? 
— Welke variabelen zijn beïnvloed door de afwijkende spraakmotoriek en 

welke door de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor bij schisis? 
Het kan niet anders of de eerste onderzoeksvraag is zo hecht verbonden met 
de tweede dat de operationalisering ervan en de bespreking van uitkomsten in 
één doorgaande lijn moet plaats vinden. In Hoofdstuk 5 wordt dit zo gepre
senteerd. 

De observaties die verkregen zijn bij onderzoek van een variabele, zoals het 
aantal spraakuitingen van het kind, zijn in eerste instantie beschreven met de 
maten die de beschrijvende statistiek kent. Er wordt in Hoofdstuk 5 een 
overzicht gegeven van de distributie ervan in beide groepen kinderen. Vervol
gens worden de volgende maten van centrale tendentie berekend: de medi
aan, het gemiddelde, de standaarddeviatie van het gemiddelde en de range. In 
de literatuur wordt herhaaldelijk gewaarschuwd voor het feit dat de verdeling 
van kinderen met schisis scheef is. Kinderen met schisis zijn heterogeen 
verdeeld qua spraak- en taalvaardigheid. De niet-normale verdeling blijkt óók 
uit de tabellen van Hoofdstuk 5 waar de standaardafwijking en de range breed 
zijn ten opzichte van het gemiddelde. De mediaan is een betere maat van 
centrale tendentie dan het rekenkundig gemiddelde. Het gebruik van een non-
parametrische (dus ordinale) test is dan geboden voor het vergelijken van de 
twee groepen, de referentiegroep en de groep van kinderen met schisis. De 
Mann-Whitney U-test is hiervoor geschikt. Deze toets rekent niet op basis van 
centrummaten en is verdelingsvrij. Ieder kind in de ene groep wordt met ieder 
ander kind in de andere groep vergeleken. Zoals in het geval van andere 
toetsen die significantie meten, drukt het gekozen significantieniveau (p<.05; 
p<.01 en p<.001) de sterkte uit van het gevonden groepsverschil waarbij in 
deze studie de richting van het verschil tweezijdig wordt uitgedrukt. Bij het 
vergelijken van subgroepen onderling is van dezelfde toets gebruik gemaakt, 
tenzij de groepsomvang daarvoor te klein is. Om echter de groepsgrootte te 
maximaliseren en de statistische uitkomst sterker te onderbouwen, is in onze 
studie uitgegaan van een vergelijking van twee subgroepen versus twee andere 
subgroepen. Bij het vergelijken van schisis versus de referentiegroep, wordt 
niet alleen een onderzoek uitgevoerd naar verschil van de totale groep versus 
de andere totale groep, maar ook naar verschil tussen de referentiegroepen RO 
en Rl versus de schisis-subgroepen CO en Cl (zie ook Tabel 4.9). Daarmee 
wordt voor gehoorverlies gecontroleerd. 



82 HOOFDSTUK 4 

Voor onderzoek in afzonderlijke subgroepen is de groepsgrootte in het 
algemeen voldoende, maar gering. Een minimum van vier kinderen in een 
subgroep is statistisch nog nét toelaatbaar. Een multivariate analyse kon op 
basis van de groepsgrootte niet worden uitgevoerd. 

Daar waar luistertoetsen zijn gebruikt, is eerst een test uitgevoerd om op basis 
van voldoende onderlinge overeenstemming in de transcriptie en analyse te 
bepalen of de uitkomsten van verstaanbaarheid en spraaksymptomen verder 
in beschouwing konden worden genomen. Dit werd hierboven in Paragraaf 
4.4.2.4 beschreven. Glottale productie bleek onder andere een variabele die 
onvoldoende betrouwbaar werd waargenomen. Deze is nadien niet meer 
betrokken in de analyse. 

4.4.3.3. Interventie 
De derde onderzoeksvraag is die naar de relatie tussen type, tijdstip en duur 
van de interventie enerzijds en kwaliteit van spraak en taal op de leeftijd van 
2;0 jaar anderzijds (zie Hoofdstuk 8). Omdat er drie verschillende ingrepen 
kunnen zijn uitgevoerd (de behandeling met een gehemelteplaatje (1), de 
drainage van het middenoor (2) en de sluiting van het gehemelte (3)), 
moesten er meer dan twee groepen worden vergeleken, waarvan de Mann-
Whitney U-test voor twee groepen als een bijzonder geval beschouwd kan 
worden. Opnieuw bleek de groepsgrootte in cellen van behandelingsvormen 
te gering om een clusteranalyse te kunnen uitvoeren. 
De invloed van de duur of het tijdstip van de interventie op de variabelen 
wordt berekend met de correlatietest volgens Spearman. 

4.4.3.4. Samenhang tussen variabelen 
De samenhang van onderzoeksvariabelen wordt eveneens onderzocht. 
Hiervoor wordt eveneens de Spearman rangorde coëfficiënt berekend. Hierbij 
worden intervalvariabelen als een ordinale variabelen behandeld en op een 
rangordeschaal geplaatst. Dit is het geval bij het berekenen van het effect van 
de duur van het gehemelteplaatje, het tijdstip van gehemeltesluiting en dat 
van middenoordrainage. 

4.5. Samenvatting 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek, de onder
zoeksvragen, de operationalisatie ervan, de transcriptie, de berekening van de 
betrouwbaarheid en de wijze van analyse, terwijl ook wordt beschreven hoe 
de gegevens statistisch zijn behandeld. 
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Het onderzoek betreft spontane taal, op de meest natuurlijke wijze, in 
interactie met de moeder, tijdens spel verzameld in een video-opname van 
twintig minuten. De kinderen zijn geselecteerd op psychosociale en medische 
aspecten. De intelligentiescores zijn eveneens gebruikt voor de selectie. Geen 
van de kinderen met schisis in onze studie toonde een cognitief probleem, 
wat overeenkomt met de literatuur. Een kind zonder aangeboren afwijkingen 
werd echter wel uit de referentiegroep verwijderd, omdat de verbale score te 
laag was. Dit eerder longitudinaal bestudeerde kind had bij 2;0 jaar een 
taalprobleem ontwikkeld en kon daarom niet meer als referentie dienen. 

Twee kinderen uit de referentiegroep, eerder longitudinaal onderzocht, bleken 
op de leeftijd van 2;0 jaar mild geleidingsverlies te bezitten. In hun geval was 
het verlies niet het gevolg van chronisch aanwezige OME zoals in de literatuur 
bij schisis wordt beschreven. Deze beide kinderen werden uitgesloten van de 
fonologische analyse, aangezien OME volgens de literatuur overwegend de 
fonologische ontwikkeling benadeelt. 

Bij het inventariseren van de gehoorgegevens bij schisis bleken er twee 
kinderen uit de groep van kinderen met schisis goed te horen en 28 niet. 
Hiervan hadden 19 kinderen mild geleidingsverlies van 20-40 dB, terwijl de 
overige 9 een ernstiger verlies van 40-55 dB toonden. In dit laatste geval is er 
een verhoogde kans op sensorineuraal verlies. 
Er bleek geen uniformiteit in de behandeling te bestaan, noch ten aanzien van 
de behandeling met een gehemelteplaatje noch ten aanzien van de lip- en 
gehemeltesluiting en evenmin ten aanzien van drainage van het middenoor. 
Te weinig kinderen waren op een en dezelfde wijze behandeld, wat methodo
logisch een moeilijk punt was. Door groepen kinderen op bijvoorbeeld 
gehoor of interventie samen te nemen, nam de groepsgrootte toe, hetgeen 
wenselijk is voor betrouwbaar statistisch onderzoek. 

Bij het transcriberen van de video-opname werd gebruik gemaakt van een 
semantische, fonologische (categorale) en fonetisch brede transcriptie, waarna 
bij verschil van oordeel in de transcriptie, werd overgegaan op consensus-
transcriptie. De onderzoeker en een (bijna) afgestudeeerde logopedist, klini
sche linguïst of foneticus werkten onafhankelijk van elkaar aan de transcrip
tie, waarna uitkomsten onderling werden vergeleken. Bij onvoldoende 
overeenstemming werd een derde gevraagd mee te luisteren en te oordelen. 
Bij de transcriptie volgens FAN werd de betrouwbaarheid in woord- en 
foneemherkenning berekend met een in fonologie gespecialiseerde collega. 
De waargenomen betrouwbaarheid, gebaseerd op het percentage overeen
stemming, was voldoende. Behalve de gegevens, verkregen uit transcriptie van 
onderzoeker en medewerker, waren er de scores, verkregen uit luistertesten. 
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Getrainde luisteraars in schisis-spraak konden bepaalde schisis-spraaksympto-
men voldoende betrouwbaar, maar andere echter onvoldoende betrouwbaar 
waarnemen, zoals stemaspecten, palatale articulatie en glottisslagen. Alleen de 
spraakaspecten die voldoende betrouwbaar waren waargenomen, werden in 
de analyse betrokken. 

Omdat de groep kinderen met schisis heterogeen is verdeeld en de verdeling 
te vaak scheef is, kan bij het beoordelen van de groepsgegevens het beste de 
mediaan als leidraad worden genomen. Om groepsverschil vast te stellen werd 
de statistische non-parametrische Mann-Whitney U-test gebruikt. Bij het 
berekenen van samenhang tussen variabelen is Spearman's rankorder correla-
tietest gekozen. 

In het volgende hoofdstuk worden de algemene variabelen van spraak en taal 
bij schisis en in de referentiegroep beschreven. Wanneer groepsverschil wordt 
vastgesteld, wordt nader onderzocht, in één doorgaande lijn, wat ten laste 
komt van de afwijkende spraakmotoriek en wat ten laste komt van de afwij
kende spraakwaarneming via het gehoor. Ook wordt de samenhang tussen 
variabelen berekend. 


