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Hoofdstuk 5 

Algemene variabelen van spraak en taal 

5.0. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden algemene spraak- en taaivariabelen besproken zoals 
verstaanbaarheid, lexicale en grammaticale vaardigheid (zie Figuur 4.1). 
Eventuele verschillen tussen de groep met schisis en de referentiegroep 
kunnen veroorzaakt zijn door de afwijkende spraakmotoriek bij schisis, of 
kunnen zijn ontstaan door verminderde spraakwaarneming ten gevolge van 
gehoorverlies. Beide aspecten worden bij elke te onderzoeken variabele in één 
doorgaande lijn besproken. 

5.1. Spreektijd en uitingen 

In deze paragraaf wordt gekeken naar spreektijd, aantal uitingen van de 
moeder en die van het kind. Onder spreektijd wordt hier verstaan de verbale 
productie van het kind, zowel zijn lexicale als prelexicale spraakuitingen, en 
die van de moeder. Zoals beschreven in Paragraaf 1.3.1 komt het bij fysiek 
gehandicapte kinderen voor dat de gesprekspartner te veel spreektijd neemt 
of te veel uitingen produceert, waardoor het kind minder tijd krijgt om te 
spreken. Is dit ook het geval bij schisis? 
Het is belangrijk om spreektijd en uitingen afzonderlijk te bestuderen, omdat 
de uitingslengte van zowel moeder als kind kan variëren. Bij een langere 
uitingslengte worden in eenzelfde spreektijd minder uitingen geproduceerd 
dan bij een kortere. Spreektijd én aantal uitingen kunnen samenhangen, maar 
dat hoeft niet. 

5.1.1. Spreektijd van moeder en kind 

Uitgaande van een twintig-minutenopname (zie § 4.2.5) wordt onderzocht of 
er verschil is in spreektijd van kinderen met schisis ten opzichte van kinderen 
zonder aangeboren afwijkingen. Ook wordt onderzocht of er verschil bestaat 
tussen de tijd, waarin beide groepen moeders spreken. Er is op grond van de 
literatuur (Morris, 1962) de veronderstelling dat kinderen met schisis minder 



8 6 HOOFDSTUK 5 

spreken dan leeftijdgenootjes zonder schisis en (zie §1.3.1) hun moeders 
daarentegen meer. De spreektijd voor ieder moeder-kindpaar in een opname 
kan variëren. 

De duur van de spraakuiting werd per gesprekspartner gescoord met behulp 
van het computerprogramma PROTIN (Dijkstra, 1988). In incidentele gevallen 
kon het kind respectievelijk de moeder de ander in de rede vallen, waardoor 
overlapping ontstaat. Het computerprogramma berekende echter de spreek-
duur van de gesprekspartners over de twintig-minutenopname afzonderlijk. 

Tabel 5.1 laat zien dat er op de leeftijd van 2;0 jaar gemiddeld (meer dan) de 
helft van de opnametijd wordt gepraat. 

Tabel 5.1. 
Spreektijd in aantal minuten van moeder en kind in een twintig-minutenopname. ns = niet 
significant groepsverschil. 

Aantal minuten spreektijd Schisis (N=30) Referentie (N=9) 

verschil med gem sd range med gem sd range 

Moeder N minuten ns 7 6.5 2 3-10 6 7 2 5-10 

Kind N minuten ns 4 3.6 1 0.3-7 5 5 1 3 - 8 

Som beider spreektijd 10.1 12 

Op grond van de Mann-Whitney Univariate test is er geen verschil tussen de 
bestudeerde groepen in spreektijd, noch voor de kinderen en noch voor de 
moeders. Aangezien de literatuur spreekt over een verminderde spreektijd bij 
schisis (Morris, 1962) is nader onderzoek naar het effect van schisis op deze 
variabele tóch wenselijk, waarbij voor het gehoor is gecontroleerd. 

In §4.3.3.2 is uiteengezet hoe subgroepen kinderen onderling worden 
vergeleken. Wordt de invloed van schisis op de variabelen onderzocht, dan 
betreft de vergelijking de R0- en Rl-groep versus de CO- en Cl-groep. Bij het 
berekenen van effect van de ernst van het gehoorverlies is er de mogelijkheid 
de R0- en CO-groep te vergelijken met de R l - en Cl-groep óf de C l - en de 
Ml-groep te vergelijken met de C2- en de M2-groep. In de referentiegroep 
komen kinderen met een gehoorverlies van niveau 2 niet voor. 
Wanneer de kinderen die overeenkomen in gehoorscherpte — allen zonder 
interventie voor eventueel gehoorverlies — (zie §4.3.3.2 Tabel 4.9), zowel die 
in de referentiegroep (R0 en Rl) als die in de groep met schisis (CO en Cl), 
onderling worden vergeleken, wordt er wél verschil in spreektijd (p<.05) 
gevonden. Kinderen met schisis spreken minder (zie in de bijlage Tabel 7). Er 
is in Figuur 5.1 te zien dat er verschil is tussen de kinderen met schisis (CO en 
Cl) en de kinderen zonder aangeboren afwijkingen (R0 en Rl) en niet tussen 



ALGEMENE VARIABELEN VAN SPRAAK EN TAAL 87 

aantal minuten spreektijd van het kind 
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RO: de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7); Rl: de referentiegroep met mild geleidingsverlies (N=2); CO: 
de groep met schisis zonder gehoorverlies (N=2); Ml: de groep met schisis en met mild gehoorverlies met 
drainage (N=9); Cl: de groep met schisis en met mild gehoorverlies zonder drainage (N=10); M2: de groep met 
schisis en ernstiger gehoorverlies met drainage (N=4); C2: de groep met schisis en ernstiger gehoorverlies zonder 
drainage (N=5) (zie ook Tabel 4.9 en 4.10). 

Figuur 5.1. 
Aantal minuten spreektijd (y-as), geordend van korte naar lange spreektijd in minuten, voor 
individuele kinderen (x-as) respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en gehoor 

de kinderen met en zonder gehoorverlies. De kinderen met schisis en mild 
gehoorverlies (van niveau 1) (de Cl-groep) spreken verhoudingsgewijs korter 
dan de kinderen met schisis en mild gehoorverlies met drainage van het 
middenoor (de Ml-groep). In elke subgroep, uitgezonderd de CO-groep, 
varieert de spreektijd. Het effect van schisis verdwijnt (zie Tabel 5.1), als de 
hele groep van kinderen met schisis wordt vergeleken met de referentiegroep. 
Als alle variabelen van spraak en taal zijn bestudeerd, kan dit resultaat beter 
worden geïnterpreteerd (zie § 5.6). 

Er wordt geen samenhang in spreektijd van de moeder en die van het kind 
gevonden (zie Tabel 5.1), niet in de referentiegroep en niet in de groep met 
schisis. Er is op de leeftijd van 2;0 jaar geen wederzijdse beïnvloeding van de 
gesprekspartners in spreektijd. 
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5.1.2. Aantal uitingen 

De aantallen spraakuitingen van de moeders en de kinderen in beide groepen 
worden vervolgens met elkaar vergeleken. Een spraakuiting is bij het kind een 
prelexicale uiting (een uiting zonder betekenisvolle woorden) óf een lexicale 
uiting (een uiting mét betekenisvolle woorden). Een spraakuitingen bij de 
moeder is de lexicale uiting, ook als zij spelgeluid maakt (bijvoorbeeld toetoet 
zegt). Voor het segmenteren van de spraak in uitingen wordt gebruik gemaakt 
van de ademcyclus van het kind, maar ook van de eindcontour van de 
zinsmelodie en de pauze. Voor het segmenteren van lexicale uitingen is 
eveneens gebruik gemaakt van grammaticale eenheden. 
De verwachting is dat in een opname van twintig minuten de kinderen met 
schisis minder uitingen produceren dan die zonder schisis; hun moeders 
produceren er daarentegen meer. 

In Tabel 5.2 worden de gegevens gepresenteerd. Als bij de vergelijking met de 
spreektijd wordt er geen groepsverschil gevonden, noch voor de kinderen, 
noch voor de moeders. 

Tabel 5.2. 
Aantal spraakuitingen van moeder en kind in een 20-™inuten opname. 

Aantal spraakuitingen Schisis (N=30) Referentiegroep (N=9) 

verschil med gem sd range med gem sd range 

Moeder ns 393 382 104 169-640 336 325 104 235-581 

Kind ns 172 187 92 17-369 244 240 65 125-350 

Aangezien de literatuur betreffende fysiek gehandicapte kinderen (zie § 1.3.1) 
wijst op verbale asymmetrie in de communicatie, is nader onderzoek in 
subgroepen van gehoor en schisis wenselijk, waarbij er voor het gehoor is 
gecontroleerd. Wanneer de kinderen in de referentiegroep worden vergeleken 
met de kinderen met schisis die overeenkomen in gehoorscherpte (R0 en Rl 
versus CO en Cl) — allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies (zie 
§ 4.5.3, Tabel 4.9) -wordt er echter geen verschil in aantal uitingen gevonden. 
Wel wordt er groepsverschil gevonden tussen het aantal spraakuitingen van 
moeders van kinderen met vroege drainage (MV1 en MV2) en van die met late 
drainage (ML1 en ML2) (p<.05). Moeders van kinderen met vroege drainage 
hebben minder spraakuitingen dan de moeders van kinderen met late 
drainage (zie Figuur 5.2). Dit minder spreken van moeders is hier geen 
ongunstig, maar een normaal verschijnsel. Jonge, meer taalvaardige kinderen 
nemen rond hun eerste verjaardag het voortouw in de communicatie en 
spreken meer; hun moeders spreken minder (Van der Stelt, 1993). 
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aantal spraakuitingen moeder 
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Figuur 5.2. 
Aantal spraakuitingen van de moeder (y-as) van het kind met schisis, geordend van weinig 
naar veel uitingen respectievelijk binnen de subgroepen van schisis met vroege (MV1 en 
MV2-groep, N=8) of late drainage van het middenoor (ML1 en ML2-groep, N=5) 

Wanneer alle variabelen van spraak en taal zijn bestudeerd, wordt ook deze 
uitslag nader besproken (zie § 5.6). 

Samenvattend blijkt er geen of weinig verschil te zijn tussen beide groepen 
kinderen en hun moeders en — in beide groepen — de manier waarop moeder 
en kind de twintig-minuten opname in spreektijd en uitingen vullen. De 
variatie bij schisis is echter groot. Bij schisis wordt vastgesteld dat een sub
groep kinderen minder spreekt, uitgedrukt in aantal minuten spreektijd, 
vergeleken met kinderen zonder aangeboren afwijkingen. In Paragraaf 5.6 
wordt dit nader besproken. 

5.2. Verstaanbaarheid en schisis-spraaksymptomen 

5.2.1. Verstaanbaarheid 

De verstaanbaarheid van het kind is een belangrijke parameter om te onder
zoeken. Als kinderen beter worden verstaan, zal de gesprekspartner vaker 
adequaat ingaan op de spraak van het kind. 
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Weiss (1978) meent dat kinderen zonder aangeboren afwijkingen van 2;0 jaar 
voor 40% verstaanbaar zijn. Deze uitspraak baseert hij op normen, verkregen 
op basis van zijn zogenaamde W-CAT, de Weiss' Comprehensive Articulation 
Test, waarin de verstaanbaarheid van het kind in de spontane spraak wordt 
onderzocht. Honderd woorden worden in opeenvolging van voorkomen in de 
kinderspraak getranscribeerd. In zijn studie destilleerden drie getrainde 
luisteraars onaf hankelijk van elkaar uit honderd kinderuitingen de verstaanba
re woorden. Op de leeftijd van 2,0 jaar zijn 40 van de 100 woorden ver
staanbaar. Op basis daarvan wordt het percentage verstaanbaarheid bij 2;0 jaar 
op 40% bepaald. In onze studie kunnen bij elf (30 minus 19) kinderen met 
schisis geen 100 uitingen of woorden als criterium aantal .worden verzameld. 
Daarmee is het niet mogelijk verstaanbaarheid te meten op een wijze als bij 
Weiss (1978). Het meten van verstaanbaarheid in onze studie wordt uitge
voerd met behulp van een 10-puntschaal, waarbij per kind alle uitingen 
worden beoordeeld. Drie getrainde luisteraars scoorden op deze wijze vol
doende betrouwbaar de verstaanbaarheid van het kind (zie voor de methode 
§4.4.2.3). De resultaten in Tabel 5.3 gepresenteerd, zijn gebaseerd op het 
gemiddelde van de scores van de drie luisteraars. 

Er wordt verwacht dat kinderen met schisis slechter verstaanbaar zijn dan 
kinderen zonder schisis, veroorzaakt door de afwijkende spraakmotoriek bij 
schisis en eventueel door gehoorverlies. 

Tabel 5.3. 

Verstaanbaarheid van de kinderspraak op de leeftijd van 2,0 jaar bij schisis (N=30) en in de 

referentiegroep (N=9) beoordeeld op een schaal van 0-10. Groepsverschil op de M-W U-test 

* * * p<001 

Schisis (N=30) Referentie (N=9) 

verschil med gem sd range med gem sd range 

Verstaanbaarheidsscore *** 2 2 1.5 0-7 5 5 2 3-8 

Kinderen met schisis verschillen inderdaad in verstaanbaarheid van kinderen 
zonder schisis (p<.001). 

Worden kinderen in de referentiegroep vergeleken met die kinderen met 
schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (R0 en Rl versus CO en Cl) — 
allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies (zie §4.5.3, Tabel 4.9) 
— dan blijkt er verschil te zijn (p<001) door de schisis, de afwijkende spraak
motoriek. 
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score van verstaanbaarheid 
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RO: de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7); Rl: de referentiegroep met mild gehoorverlies (N=2); CO: de 
goed horende schisisgroep (N=2); Ml: de schisisgroep met mild gehoorverlies en drainage (N=9); Cl: de 
schisisgroep met mild gehoorverlies zonder drainage (N=10).; M2: de schisisgroep met ernstiger verlies van 
niveau 2 met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met ernstiger verlies van niveau 2 zonder drainage (N=5) (zie 
Tabel 4.9 en Tabel 4.10). De waarden van de M2-groep (rondjes en doorgaande lijn) vallen samen met die van de 
C2-groep (vierkantjes en stippellijn). Ook elders kunnen scores overlappen. 

Figuur 5.3. 
Score van de verstaanbaarheid (y-as), geordend van laag naar hoog voor individuele kinderen 
(x-as) respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en gehoor 
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Wanneer de kinderen in de groepen RO en CO versus Rl en Cl worden 
vergeleken, dan is er eveneens effect van het niveau van het gehoorverlies 
(p<.01) (zie bijlage Tabel 9). De invloed van het gehoorverlies op de verstaan
baarheid is echter minder groot dan die van de afwijkende spraakmotoriek, 
een conclusie gebaseerd op het gevonden kansniveau van groepsverschil bij 
beide variabelen. 
Wanneer de kinderen met gehoorverlies met en zónder drainage van het 
middenoor (de groepen Ml en M2 versus Cl en C2) qua verstaanbaarheid 
worden vergeleken, blijkt er effect te zijn van de drainage van het middenoor 
(p<.05). De afwijkende spraakmotoriek blijkt ook hier dominant te zijn, een 
mening, gebaseerd op het gevonden verschil in p-waarden: De kans dat het 
gevonden groepsverschil op toeval berust, is bij onderzoek van het gehoor 
kleiner dan bij onderzoek van de afwijkende spraakmotoriek. 

Hoe kinderen in de subgroepen van schisis en gehoor onderling verschillen, 
laat Figuur 5.3 zien. Kinderen in de referentiegroep zijn opvallend beter 
verstaanbaar dan de kinderen in de schisisgroep. De kinderen met schisis 
zonder gehoorverlies én die met mild verlies en drainage van het middenoor 
zijn opvallend beter verstaanbaar dan de kinderen in de overige subgroepen. 
In de M2-groep is echter een kind aanwezig dat getypeerd kan worden als een 
uitbijter. Haar verstaanbaarheid is opvallend beter dan die van de overige 
kinderen in haar groep. 

5.2.2. Schisis-spraaksymptomen 

De spraak bij schisis kenmerkt zich door spraaksymptomen ten gevolge van 
het niet adequaat sluiten van de velofaryngale sfmcter (zie § 1.4.1 en 4.4.2.4). 
In welke mate komen deze voor? 

Er wordt verwacht dat alleen kinderen met schisis deze afwijkende spraak 
tonen en de referentiegroep niet. Luisteraars, die naar alle spraakuitingen van 
het kind in de twintig-minuten moeder-kindinteractie luisterden, scoorden 
betrouwbaar hypernasaliteit op een 4-puntschaal lopend van 0 tot 3 en nasale 
emissie, faryngale en posterieure articulatie op een 3-puntschaal lopend van 
0 tot 2 (zie voor de methode § 4.4.2.4). Deze spraakaspecten zijn per luisteraar 
per kind gesommeerd. Het maximum van de CP-score is 3+2+2+2=9. Per kind 
is een gemiddelde berekend van de scores van de drie luisteraars. Dit gemid
delde is de CP-score genoemd. Een kind met score 9 is daarmee door alle drie 
luisteraars getypeerd als een kind met schisis-spraaksymptomen in de hoogste 
mate. Hier (zie Tabel 5.4) betreft de CP-score de waarde ervan in beide 
groepen kinderen. Nasaliteit als functioneel probleem kan immers ook in de 
referentiegroep voorkomen. 



ALGEMENE VARIABELEN VAN SPRAAK EN TAAL 93 

Tabel 5.4. 
De gemiddelde CP-score in de groep met schisis (N=30) en referentiegroep (N=9). Significant 
verschil op de M-W U-test * * * p<001 

Schisis-spraak Schisis (N=30) Referentie (N=9) 
verschil med gem sd range med gem sd range 

CP-score *** 5 4 3 0-9 0 0 0 0-0 

De uitkomsten zijn (zie Tabel 5.4) evident. De referentiegroep haalt de score 
0; de CP-score geldt alleen voor schisis. De CP-score laat zien dat sommige 
schisis-kinderen 0 scoren en geen schisis-spraak hebben, maar andere wel 
degelijk. Is er staat te maken op het voorkomen ervan in de groep met schisis 
en heeft de score 0 een zelfde status als die in de referentiegroep? De CP-score 
neemt bij schisis vooral toe bij meer lexicale uitingen en langere zinslengte, 
meent Hubner (1957). De lage CP-score (0-1) bij schisis blijkt in ons spraak
materiaal inderdaad voor te komen bij kinderen die in de twintig-minuten 
opname niet of nauwelijks (betekenisvol) spreken. De kinderen met score 0 in 
de referentiegroep daarentegen zijn voldoende taalvaardig. Derhalve verdient 
de CP-score binnen de groep met schisis nader onderzoek en weging. 

Elf kinderen met schisis hebben minder dan 100 betekenisvolle uitingen of 
woorden in hun video-opname, waardoor hun spraak (zie ook Hoofdstuk 6) 
onvoldoende geanalyseerd kan worden. Acht kinderen ervan hebben een lage 
CP-score (0 of 1). Drie kinderen hebben een hogere CP-score (3 tot 5). Als 
deze groep van elf kinderen uit de schisisgroep wordt geëlimineerd, is ons 
inziens de CP-score beter te onderzoeken. De waarden van de mediaan in de 
afgeslankte groep kinderen (N=19), ingedeeld in subgroepen van gehoorver-
lies, suggereren dat de interventie én de mate van gehoorverlies effect heeft 
op de hoogte van de CP-score. Dit is te zien bij de kinderen in de groep Ml 
(zie Figuur 5.4) en bij de kinderen met een oplopend gehoorverlies zonder 
interventie in de groepen CO, Cl en C2 (zie Tabel 11 in de bijlage). 

Als kinderen in de referentiegroep (R0 en Rl) worden vergeleken met kinderen 
met schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (CO en Cl) — allen zonder 
interventie voor eventueel gehoorverlies (zie Tabel 4.9) — dan blijkt er een 
verschil in CP-score te zijn dat naast de invloed van de spraakmotoriek (schisis) 
óók veroorzaakt wordt door de kwaliteit van de spraakwaarneming via het gehoor 
(p<.01, zie Tabel 11 in de bijlage). Schisis (of te wel de afwijkende spraakmoto
riek) is bij een beoordeling van de CP-score dominant; het gevonden groepsver-
schil betreffende de afwijkende spraakmotoriek heeft immers een kleiner 
kansniveau dan die betreffende de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor. 
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RO en Rl: do referentiegroep. CO: de goed horende schisisgroep (N=2); Ml: de schisisgroep met mild 
gehoorverlies en drainage (N=6); Cl: de schisisgroep met mild gehoorverlies zonder drainage (N=7); M2: de 
schisisgroep met ernstig verlies met drainage (N=2); C2: de schisisgroep met ernstig verlies zonder drainage (N=2) 
(zie ook Tabel 4.9 en 4.10). 

Figuur 5.4. 
De CP-score (y-as) oplopend van laag naar hoog voor individuele kinderen (x-as) 
respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies, exclusief de 11 nauwelijks 
(betekenisvol) sprekende kinderen 

De vergelijking betreft hier in feite de beide goed horende kinderen met 
schisis (CO N=2) versus de kinderen met gehoorverlies niveau 1 (Cl N=7). 
Beide kinderen met schisis zonder gehoorverlies hebben een gunstiger CP-
score dan de kinderen in de groep mét gehoorverlies. De invloed van de 
gehoorcomponent berust op slechts een zeer klein aantal kinderen en zal in 
een uitgebreidere studie geverifieerd moeten worden. 

5.3. Uitingstypen 

Uitingen zijn in te delen in typen. In Paragraaf 5.1.2 zijn spraakuitingen 
onderscheiden in pre-lexicale en lexicale (zie hierna ook §5.3.2 en 5.3.3). 
Uitingen zijn ook in te delen in spontaan en niet-spontaan (zie §5.3.1). In 
onze studie zijn uitingstypen onderzocht om te weten te komen of tweejarige 
kinderen met schisis misschien kiezen voor bepaalde typen uitingen; misschien 
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kiezen zij juist voor niet-spontane uitingen (imitaties) of gebruiken zij nog 
veel prelexicale uitingen. 

5.3.1. Spontane en niet-spontane uitingen 

De vraag is of kinderen met schisis minder spontaan zijn in het spreken en 
meer hun moeders imiteren dan kinderen in de referentiegroep. De kinderen 
zijn immers minder verstaanbaar. De verwachting is van niet, omdat kinderen 
met schisis op grond van de literatuur (zie § 1.3) cognitief en interactief niet 
verschillen van kinderen zonder aangeboren afwijkingen. 

De operationalisering van deze vraag is als volgt. Van alle spraakuitingen in de 
twintig-minuten opname zijn de spontane uitingen gescheiden van de niet-
spontane. Spontane uitingen zijn de uitingen van het kind die geen elementen 
van de voorafgaande uiting van de moeder bevatten. Een niet-spontane uiting 
of imitatie wordt gedefinieerd als een uiting, waarbij lexicale of grammaticale 
eenheden zoals woord(groep)en van de moeder door het kind worden 
nagesproken. Ook kan de niet-spontane uitingen in prosodie (toonhoogte) of 
qua fonologisch aspect overeenkomen met de moederuiting, bijvoorbeeld 
mmmm van het kind na mauw van de moeder. Zegt de moeder nu: Dât is een 
leuke kip en het kind antwoordt met: -i. i. i-, dan is de eerste uiting van het 
kind een imitatie van het woord kip, maar zijn de beide andere uitingen 
zelfherhalingen van het kind en spontaan. De imitatie moet wel direct op de 
moederuiting volgen of zich voordoen binnen drie uitingen van het kind 
volgend op de moederuiting. 

Kinderen met schisis verschillen niet van kinderen zonder schisis in aantal 
spontane uitingen en evenmin in aantal niet-spontane uitingen (zie Tabel 
5.5). Ook bij deze variabele is de range bij schisis breed en overschrijden de 
waarden beiderzijds de range van de referentiegroep. Bij nader onderzoek naar 
de invloed van de afwijkende spraakmotoriek en eventueel gehoorverlies in 
de subgroepen van schisis en gehoorverlies bij schisis worden geen verschillen 
in de subgroepen gevonden (zie Tabel 12 in de bijlage). 

Tabel S.S. 
Uitingstypen: het aantal spontane en niet-spontane uitingen (imitaties) in de schisisgroep 

(N=30) en de referentiegroep (N=9). 

Uitingstypen Schisis (N=30) Referentie (N=9) 

verschil med gem sd range med gem sd range 

Spontaan ns 141 159 84 14-337 200 204 62 112-290 

Niet-spontaan ns 25 27 22 0-96 23 36 24 13-70 
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5.3.2. Prelexicale uitingen 

Het feit dat kinderen met een schisis minder verstaanbaar zijn dan kinderen 
zonder schisis (zie §5.2.1) vraagt eveneens om een analyse naar de mate 
waarin de spraakuitingen van het kind voldoende betekenisvol (lexicaal) zijn. 
Hebben kinderen met schisis op de leeftijd van twee jaar misschien nog veel 
prelexicale uitingen (vocalisaties) en weinig lexicale, betekenisvolle uitingen 
en zijn ze daarom minder verstaanbaar? Dit wordt op grond van de literatuur 
verondersteld. Kinderen met schisis verschillen immers in lexicale expressie 
van kinderen zonder schisis (Estrem & Broen, 1989). 

De operationalisatie van deze vraag volgt het model van Koopmans-van 
Beinum & Van der Stelt (1986). Dit is beschreven in Paragraaf 2.3. Vegetatief 
en emotioneel geluid wordt gescheiden van een spraakuiting (zie ook voor de 
methode §4.4.2.5 en par 5.1.2). Spraakuitingen zijn enerzijds prelexicaal en 
eventueel communicatief, waarbij de klankstructuur en de uiting in de situatie 
en context (als waargenomen op het videobeeld) niet refereert naar een 
betekenisvol woord; anderzijds zijn zij lexicaal en communicatief, waarbij de 
klankstructuur en de uiting in de situatie en context (als waargenomen op het 
videobeeld) wél refereert naar een betekenisvol woord (zie ook § 4.4.2.6 en 
§5.3.3). 

Tabel 5.6. 
Spontane uitingen: de verdeling van het aantal prelexicale uitingen in de groep met schisis 
(N=30) en de referentiegroep (N=9) 

Uitingstypen Schisis (N=30) Referent ie (N=9) 
verschil med gem sd range med gem sd range 

Prelexicaal 

N simpele fonaties ns 3 16 25 0-107 3 4 5 0-15 
N gevarieerde fonaties ns 2 2 4 0-13 0 0 0 0-0 
N enkelvoudige artic. ns 6 12 22 0-117 6 11 15 0-50 
N. reduplicatieve artic. ns 0 3 5 0-18 0 1 2 0-5 

De verschillende prelexicale uitingstypen en de tellingen worden in Tabel 5.6 
getoond. Er wordt geen verschil gevonden tussen beide groepen kinderen bij 
welk type prelexicale uiting ook. Bij schisis is de groep opnieuw heterogeen 
verdeeld bij alle typen uitingen en bewegen de scores van de kinderen zich 
over een bredere range dan die bij de referentiegroep. Dit geeft aanleiding om 
te onderzoeken of er wél verschil is tussen de kinderen in subgroepen van 
spraakmotoriek en gehoorverlies. Bij vergelijking van subgroepen van 
kinderen met en zonder schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (RO en 
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Rl versus CO en Cl) —allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies 
— (zie Tabel 4.9), wordt alleen verschil in aantal gevarieerde fonaties gevon
den (p<.001) (zie Tabel 13 in de bijlage). Het verschil is een effect van schisis, 
de afwijkende spraakmotoriek. De kinderen mét schisis in deze subgroep (CO 
en Cl) produceren wél gevarieerde fonaties en de kinderen in de referentie
groep (RO en Rl) in het geheel niet. Waarom wordt er dan in de totale schisis-
groep geen groepseffect gevonden? Er zijn kinderen met schisis die, net als de 
kinderen in de referentiegroep, geen enkele gevarieerde fonatie hebben (zie 
in de bijlage Tabel 13). Daarom blijft een groepsverschil uit. 

Verschil in uitingen met een enkelvoudige articulatie treedt op (p<.01), als 
kinderen met schisis en gehoorverlies van niveau 1 en 2 én interventie 
worden bestudeerd naar tijdstip van drainage van het middenoor, vroeg 
versus laat. Bij vroege drainage (betreffende de groepen MV1 en MV2) zijn er 
minder uitingen met een enkelvoudige articulatie (zie in de bijlage Tabel 13) 
dan bij late drainage (betreffende de groepen ML1 en ML2). Nu is eveneens te 
zien dat enkelvoudige articulaties ook in de referentiegroep met gehoorverlies 
(Rl) nog voorkomen. Daarom wordt er geen groepsverschil gevonden als de 
totale groep kinderen met schisis wordt vergeleken met de referentiegroep. 

5.3.3. Lexicale uitingen 

Een lexicale uiting is een uiting die communicatief én spontaan gebruikt, een 
betekenis uitdrukt, maar die óók te matchen is met de uiting in de moeder
taal. De keuze om de moeder als referent te nemen om de uiting te typeren als 
lexicaal, wordt door andere onderzoekers ondersteund (Locke, 1980; Vihman 
& McCune, 1994). De moeder gaat met haar kind dagelijks om, waardoor zij 
spraak en gedrag van het kind kent als geen ander en dit als betekenisvol 
beschouwt op basis van het gemeenschappelijke referentiekader. 
Vihman & McCune (1994) noemen een uiting van jonge kinderen (0;9 tot 1;6 
jaar) een woord op basis van criteria die de context betreffen, in welk kader zij 
de sterkte van de context, de rol van de moeder en het veelvuldig gebruik van 
een woord (het aantal tokens van een type) noemen. Ook hanteren zij criteria 
die de vorm van de kinderuiting betreffen, zoals de fonologische match van 
de kinderuiting met de volwassen vorm. Een uiting wordt volgens hen 
eveneens betekenisvol in het licht van de relatie die er bestaat tussen de ene 
en de andere uiting. Meer dan de helft van de woorden wordt bij hen ver
klaard door de reactie van de moeder op de spraak van het kind. Op basis van 
de fonologische match kan 86% van de woorden worden herkend. In onze 
studie wordt behalve de moeder als referent, óók de fonologische match 
betrokken. 
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Een uiting wordt lexicaal genoemd, als aan de volgende criteria wordt 

voldaan: 

— de moeder herhaalt de woordachtige reeks articulaties van haar kind met 
een betekenisvol volwassen woord dat in situatie en context adequaat is, 
beoordeeld op grond van het videobeeld en/of zij reageert verbaal of non-
verbaal adequaat erop. Ze doet dit bijvoorbeeld door middel van een 
gebaar, door te wijzen of door samen naar iets te kijken; 

— wanneer de moeder niet adequaat (verbaal of non-verbaal) reageert, dan is 
de woordachtige reeks articulaties van het kind betekenisvol als het kind 
zelf deze uiting ondersteunt met adequaat non-verbaal gedrag, betekenisvol 
in situatie en context en waargenomen op het videobeeld. De onderzoeker 
kent aan deze uiting betekeniswaarde toe. De fonologische match wordt 
mede door de context bepaald. 

Kennis van kinderspraak en kindertaal van de onderzoeker ondersteunt de 
perceptuele analyse en fonologische transcriptie. Daarmee wordt voorkomen 
dat kinderen van auditief en communicatief minder sensitieve moeders die 
niet of weinig op kinderspraak ingaan, ten onrechte lexicaal ongunstig 
zouden scoren. 
De lexicale uitingen behoren tot een gevarieerde categorie van uitingen, die 
allen betekenisvol zijn in het oor van de luisteraar en waarmee de luisteraar 
handvatten van het kind krijgt om met hem te communiceren. Zelfherhalin
gen behoren hier toe, maar ook minors, de grammaticaal niet productieve 
woorden die sociale en communicatieve waarde hebben (bijv. de woordjes ja, 
nee, dag, hallo en welterusten). Bovendien zijn er binnen dit type uiting 
éénwoordsuitingen en er zijn uitingen met een grammaticale structuur, zoals 
de twee- of meerwoordzinnen. Er is bij het tellen van lexicale uitingen géén 
onderscheid in typen en tokens gemaakt. 

Wat is nu de distributie van de lexicale uitingen in beide groepen kinderen? 
Is er groepsverschil vast te stellen? De verwachting is dat er groepsverschil in 
aantal lexicale uitingen aanwezig is. De literatuur (Estrem & Broen, 1989; 
Jansonius-Schultheiss, 1994) laat zien dat de kinderen met schisis lexicaal 
afwijken van leeftijdgenootjes zonder aangeboren afwijkingen. 

Er wordt ondanks een aanzienlijk verschil tussen beide groepen kinderen in 
de waarde van de mediaan géén groepsverschil in aantal lexicale uitingen 
gevonden (zie Tabel 5.7). In de groep met schisis bevinden zich kinderen 
zonder lexicale uitingen, maar ook kinderen met een bijzonder hoog aantal 
(0-250). De referentiegroep kent een minder brede range (109-271). 
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Tabel 5.7. 
Aantal spontane lexicale uitingen in de groep met schisis (N=30) en in de referentiegroep 
(N=9)  

Uitingstypen Schisis (N=30) Referentie (N=9) 
verschil med gem. sd range med gem. sd range 

Lexicaal 
N lexicale uitingen ns 118 119 83 0-250 191 191 130 109-271 

Wat is de reden dat er geen verschil optreedt? In de referentiegroep zullen 
misschien vaker meerwoordsuitingen worden gebruikt, terwijl kinderen met 
schisis daarentegen vaker korte uitingen, zoals minors, zelfherhalingen of 
eenwoordsuitingen kunnen produceren. Zo ontstaat bij sommige kinderen 
met schisis een hoog aantal lexicale uitingen (zie Figuur 5.5), waarbij de 
kwaliteit ervan verschilt met die van de kinderen in de referentiegroep. 
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Figuur 5.5. 
Verdeling van het aantal lexicale uitingen (y-as) oplopend van laag naar hoog, voor individuele 
kinderen (x-as) met schisis (N=30) en in de referentiegroep (N=9) 

Wanneer kinderen in de referentiegroep worden vergeleken met kinderen met 
schisis die in gehoorscherpte overeenkomen (R0 en Rl, alsmede CO en Cl) — 
allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies — (zie Tabel 4.9), 
worden er evenmin groepsverschillen gevonden (zie Tabel 14 in de bijlage). 
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5.4. Lexicale vaardigheid 

In de lexicale uitingen worden woorden gebruikt. Nu is het de vraag of er wél 
groepsverschil is te vinden in typen inhouds- en functiewoorden en de tokens 
ervan (de woordherhalingen). Onder type wordt hier verstaan dat een bedoeld 
woord en zijn realisatie slechts één keer wordt geteld. Een token is een herha
ling van een type. Wanneer een kind een type op fonologisch verschillende 
wijzen realiseert, wordt de fonologische variatie als token geteld. Alle in
houds- en functiewoorden in de twintig-minuten opname van een kind 
worden ter bepaling van de lexicale vaardigheid geteld in type en tokens. 
Een inhoudswoord is een niet geïmiteerd of zelf herhaald woord van de 
zogenaamde open klasse, zoals het zelfstandige naamwoord, het werkwoord, 
het bijvoeglijke naamwoord, het bijvoeglijk te gebruiken' bijwoord in de 
functie van een complement, het hoofd- en rangtelwoord en de eigennaam. 
Een naam als Gerrit de Postduif wordt als één inhoudswoord geteld. Inhouds
woorden representeren een lexicaal kennisveld dat zich blijft uitbreiden en 
daarmee productief blijft in het volwassen taalgebruik. De inhoudswoorden 
zijn te typeren als woorden van semantisch-fonologische waarde. In Paragraaf 
2.1 wordt beschreven dat dit type woord prosodisch opvallend is in de 
protoconversaties van de moeder met haar baby, maar dat het ook later, in het 
tweede levensjaar, opvallende prosodische en fonologische kenmerken heeft, 
relevant voor de grammaticale ontwikkeling van het kind. De fonologie van 
de inhoudswoorden is complexer dan die van andere woorden (Shi e.a., 1998). 
Een functiewoord is een niet geïmiteerd of zelf herhaald woord van de zoge
naamde gesloten klasse, zoals het hulpwerkwoord, de overige bijwoorden, alle 
voornaamwoorden, de onbepaalde telwoorden, de voorzetsels, de lidwoorden 
en de voegwoorden. Deze woorden dienen grammaticale doelen (zie ook 
§ 3.4). Functiewoorden representeren een lexicaal kennisveld dat niet-produc-
tief is en een eindig aantal woorden bezit in het volwassen taalgebruik. 
Functiewoorden zijn in de vroege ontwikkeling van de spraakwaarneming van het 
kind prosodisch niet opvallend. Het zijn woorden die fonologisch een eenvoudige 
structuur hebben (Shi e.a., 1998). In Paragraaf 4.4.2.6 is beschreven dat de 
woorden van de kinderen met schisis betrouwbaar konden worden waargenomen. 
Er wordt verwacht, mede op grond van de literatuur (zie §3.3) dat de kinderen 
met schisis een minder hoog aantal typen en tokens van inhouds- en functie
woorden zullen uitspreken dan kinderen zonder aangeboren afwijkingen. 
De verdeling van aantal woordtypen en woordtokens in beide groepen 
kinderen wordt in Tabel 5.8 gegeven. 

Inderdaad wordt er een groepsverschil gevonden in aantal typen inhouds
woorden (p<.01) en tokens ervan (p<.001). Ook is er een groepsverschil in 
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Tabel 5.8. 
Verdeling van woordtypen en -tokens van inhouds- en functiewoorden in de schisisgroep 
(N=30) en de referentiegroep (N=9). M-W U-test ** p<.01; *** p<.001. 

Lexicale vaardigheid Schisis (N=30) Referentie (N=9) 
verschil med gem sd range med gem sd range 

1 nhoudswoorden 
Typen 14 15 10 0-34 24 30 14 19-63 
Tokens * * * 18 28 27 0-106 65 83 59 39-228 
Functiewoorden 
Typen * * * 9 10 7 0-26 23 22 6 13-31 
Tokens 22 31 29 0-92 54 74 64 27-239 

aantal typen van functiewoorden (p<.001) en tokens ervan (p<.01). Nu een 
duidelijk omschreven taalvariabele (een inhouds- of functiewoord) wordt 
onderzocht, treedt wél het groepsverschil op, wat bij de lexicale uitingen werd 
verwacht, maar niet werd gevonden (zie § 5.3.3). 
Het grote verschil in lexicale vaardigheid tussen de groep kinderen met schisis 
en de referentiegroep kan, maar hoeft echter niet te duiden op een verschil in 
cognitieve-linguïstische organisatie van het lexicon; het verschil kan ook 
wijzen op vertraging. De functiewoorden worden immers overwegend gepro
duceerd als het kind al enige inhoudswoorden bezit (zie §3.3). Zowel Estrem 
& Broen (1989) als Jansonius-Schultheiss (1994) vinden in hun onderzoek dat 
kinderen met schisis later starten met het eerste woordje dan kinderen zonder 
aangeboren afwijkingen en dat ook de snelheid, waarmee verschillende 
lexicale fasen worden bereikt, verschilt. In onze studie op de leeftijd van 2,0 
jaar is er in de groep met schisis een verschil in lexicale vaardigheid vergele
ken met de referentiegroep. Bij schisis, maar ook in de referentiegroep, is de 
spreiding van typen en tokens van inhouds- en functiewoorden groot. Beide 
groepen zijn heterogeen verdeeld. De maximumwaarde van de tokens van 
inhouds- en functiewoorden samen geeft bij schisis bij lange na niet het 
maximum aan lexicale uitingen weer (zie §5.3.3). Bij schisis was dit maximum 
van lexicale uitingen 250, terwijl het maximum van tokens van inhouds- en 
functiewoorden 198 bedraagt. In de referentiegroep is dit respectievelijk 271 
en 467. De kinderen in de referentiegroep zijn meer taalvaardig en hebben 
meer lexicale uitingen bestaande uit meerwoordzinnen. De lexicale uitingen 
in beide groepen kinderen zijn andersoortig. 

In Tabel 5.8 valt ook op dat er in de schisisgroep kinderen zijn die nog geen 
inhoudswoord of functiewoord gebruiken. Eerder spraken wij in Paragraaf 5.2 
over een groep kinderen (N=ll) die weinig of geen woorden gebruiken. Zijn 
dit soms kinderen die wel communicatief zijn en meer minors gebruiken? 
Hierop wordt pas in Paragraaf 5.5.2 nader ingegaan. 
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Als er verschil is tussen beide groepen kinderen in typen inhouds- en functie
woorden en de tokens ervan, is het de vraag of de afwijkende spraakmotoriek 
voor dit verschil verantwoordelijk is of dat het voor rekening komt van het 
gehoorverlies bij schisis. Er wordt in beide condities verschil gevonden. De 
kans dat het gevonden verschil op toeval berust, is klein. Gehoorverlies heeft meer 
invloed (p<.01) op de hoogte van de score van typen van inhoudswoorden dan 
de afwijkende spraakmotoriek (p<.05) (zie ook Tabel 15, 16 en 17 in de bijlage). 
Worden kinderen met gehoorverlies 1 (Cl en Ml) vergeleken met kinderen 
met gehoorverlies 2 (C2 en M2), dan is er groepsverschil ten gunste van mild 
verlies (p<.05). Kinderen met schisis met gehoorverlies niveau 1 en 2 mét 
drainage (Ml en M2, zie Tabel 4.10) profiteren van deze interventie (p<.05), 
vergeleken met kinderen met schisis en eenzelfde gehoorverlies, zónder 
drainage (Cl en C2). Vooral de groep Ml zorgt voor dit gunstige effect. 

In Figuur 5.6 wordt een overzicht gegeven van het aantal typen inhouds
woorden van individuele kinderen in subgroepen van schisis en gehoor. De 
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R0: de goed horende referentiegroep (N=7); Rl: de referentiegroep met mild verlies (N=2); CO: de goed horende 
schisisgroep (N=2); Ml: de schisisgroep met mild verlies en drainage (N=9); Cl : de schisisgroep met mild verlies 
zonder drainage (N=10); M2: de schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met 
ernstiger verlies zonder drainage (N=5). 

Figuur 5.6. 
Aantal typen inhoudswoorden (y-as) oplopend van laag naar hoog, voor individuele kinderen 
(x-as) respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies 
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referentiegroep die goed hoort (R0), heeft verhoudingsgewijs meer typen 
inhoudswoorden dan de beide kinderen in de referentiegroep met mild 
gehoorverlies (Rl). De kinderen in de groep Ml (schisis met drainage van het 
middenoor en gehoorverlies niveau 1) tonen hogere waarden dan de kinderen 
in de groep Cl (schisis zonder drainage en eenzelfde gehoorverlies). De 
kinderen met schisis met gehoorverlies van niveau 2 scoren verhoudingsge
wijs het laagste. 

Ook bij de tokens van de inhoudswoorden blijkt beter horen te leiden tot 
meer tokens van inhoudswoorden (zie Figuur 5.6). Dit verschil (p<.05) treedt 
op, als kinderen in de referentiegroep en die met schisis met gehoor van 
niveau 0 (R0 en CO) worden vergeleken met die met gehoorverlies van niveau 
1 (Rl en Cl). 

Ook treedt er verschil op, als kinderen met schisis en een gehoorverlies van 
niveau 1 (Cl en Ml) worden vergeleken met kinderen met schisis en een 
gehoorverlies van niveau 2 (C2 en M2) (zie Figuur 5.7). Het gevonden verschil 
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Figuur 5.7. 
Aantal tokens inhoudswoorden (y-as) oplopend van laag naar hoog, voor individuele kinderen 
(x-as) respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies 
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(p<.05) is ten gunste van mild verlies. Kinderen met schisis en een gehoor-
verlies van niveau 1 en 2 mét interventie (Ml en M2) worden vergeleken met 
die met eenzelfde gehoorverlies, maar zónder interventie (Cl en C2). Ook hier 
is er sprake van groepsverschil ten gunste van interventie (p<.05) (zie Tabel 17 
in de bijlage). Gedraineerde kinderen (Ml en M2) hebben meer tokens van 
inhoudswoorden dan die in de groep zonder drainage (Cl en C2). Dit effect 
lijkt op basis van de individuele scores te komen van de Ml-groep (zie 
Figuur 5.7). 

Deze figuur geeft een beeld van de verdeling van aantal tokens van individue
le kinderen in subgroepen van schisis en gehoor. Hierbij is opvallend dat er 
bij goed horen (R0 en CO) een hoge score is. Kinderen met schisis en mild 
verlies van niveau 1 en drainage van het middenoor zijn in het voordeel 
vergeleken met kinderen met schisis met hetzelfde verlies, maar zonder 
drainage. De kinderen met schisis en ernstiger gehoorverlies scoren het laagst. 
Bij schisis, maar ook in de referentiegroep, speelt de kwaliteit van horen een 
aanzienlijke rol in de opbouw van de woordenschat van inhoudswoorden 
(die van de typen), maar ook in de herhaling ervan (de tokens). Worden 
dergelijke groepsverschillen ook gevonden bij de functiewoorden? 

Wanneer kinderen in de referentiegroep worden vergeleken met die kinderen 
met schisis die in gehoorscherpte overeen komen (R0 en Rl versus CO en Cl) 
— allen zonder interventie voor eventueel gehoorverlies — dan wordt er een 
groepsverschil gevonden (p<.01) in aantal typen van functiewoorden, 
veroorzaakt door de afwijkende spraakmotoriek (zie in de bijlage Tabel 15, 16 
en 18). Er is een effect van het gehoorverlies (p<.05) aanwezig, als de groep 
zónder gehoorverlies (R0 en CO) wordt vergeleken met die mét gehoorverlies 
niveau 1 (Rl en Cl). Het effect van de afwijkende spraakmotoriek op het 
aantal typen functiewoorden is echter groter dan dat van de afwijkende 
spraakwaarneming. 

Bij vergelijking van kinderen met schisis qua ernst van het gehoorverlies 
(groep Cl en Ml versus groep C2 en M2) is er verschil (p<.05) ten gunste van 
mild gehoorverlies. De groep kinderen met schisis met gehoorverlies niveau 1 en 
2 en mét drainage van het middenoor (Ml en M2) hebben meer typen functie
woorden (p<.05) dan die met eenzelfde gehoorverlies zónder drainage (Cl en C2). 

Figuur 5.8 geeft een beeld van de verdeling van het aantal typen functie
woorden bij individuele kinderen respectievelijk binnen de subgroepen van 
schisis en gehoor. De goed horende kinderen in de referentiegroep (R0) en in 
de schisisgroep (CO) scoren hoger dan de kinderen met schisis en gehoorver
lies. Opnieuw valt op dat de scores in de Ml-groep aanzienlijk hoger zijn dan 
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aantal typen functiewoorden 

R0: de goed horende referentiegroep (N=7); Rl: de referentiegroep met mild verlies (N=2); CO: de goed horende 
schisisgroep (N=2); Ml: de schisisgroep met mild verlies en drainage (N=9); Cl: de schisisgroep met mild verlies 
zonder drainage (N=10); M2: de schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met 
ernstiger verlies zonder drainage (N=4) (zie Tabel 4.9 en Tabel 4.10 voor uitleg van de groepen). 

Figuur 5.8. 
Aantal typen van functiewoorden (y-as), oplopend van laag naar hoog, voor individuele 
kinderen (x-as) respectievelijk binnen subgroepen van schisis en gehoorverlies 

die in de Cl-groep. Kinderen met ernstiger gehoorverlies hebben relatief 
weinig typen functiewoorden geuit. 

Er is echter géén verschil in tokens van functiewoorden, als kinderen in de 
referentiegroep (R0 en Rl) worden vergeleken met kinderen met schisis die in 
gehoorscherpte overeenkomen (CO en Cl), allen zonder interventie voor 
gehoorverlies. In de referentiegroep met een goed gehoor gebruikt één kind 
voortdurend hetzelfde functiewoord in formule-achtige uitingen (bijv. wél 
paardje eten; wél paardje bij; wél kindje stoel) (zie ook Schaerlaekens, 1973). 

Figuur 5.9 toont de verdeling van scores van tokens van functiewoorden bij 
individuele kinderen respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en 
gehoor. Wanneer de kinderen met schisis met een gehoorverlies van niveau 
1 (Cl en Ml) worden vergeleken met die met een gehoorverlies van niveau 2 
(C2 en M2), is er groepsverschil (p<.05) (zie Tabel 17 in de bijlage). De beter 
horende kinderen hebben meer tokens van functiewoorden. Er wordt geen 
effect van drainage van het middenoor gevonden. 
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aantal tokens van functiewoorden 

260 

220 
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- * - M l 
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R0: de goed horende referentiegroep (N=7); Rl: de referentiegroep met mild verlies (N=2); CO: de goed horende 
schisisgroep (N=2); Ml: de schisisgroep met mild verlies en drainage (N=9); Cl: de schisisgroep met mild verlies 
zonder drainage (N=10); M2: de schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=4); C2: de schisisgroep met 
ernstiger verlies zonder drainage (N=4) (zie Tabel 4.9 en Tabel 4.10 voor uitleg van de groepen). 

Figuur 5.9. 
Aantal tokens van functiewoorden (y-as), oplopend van laag naar hoog, voor individuele 
kinderen (x-as) respectievelijk binnen de subgroepen van schisis en gehoorverlies 

Onze uitslagen onderbouwen de veronderstelling van Nation (1970) dat de 
mate van gehoorverlies een belangrijke factor is voor de woordexpressie. Dit 
blijkt in onze studie niet alleen bij schisis, maar óók bij de referentiegroep. 
Het betreft echter in onze studie niet alleen de expressie van de woordenschat 
in typen woorden, maar óók de lexicale expressie in woordherhalingen 
(tokens). Is hiervoor een verklaring te geven? Naar onze mening laten de 
uitkomsten van spraak en taal bij kinderen van 2;0 jaar de invloed zien van de 
kwaliteit van spraakwaarneming op jonge leeftijd. De auditieve waarneming 
bouwt een innerlijke klankrepresentatie van het woordtype op in het brein. 
Hoe duidelijker het woordbeeld mentaal is gevestigd, des te makkelijker wordt 
het nog eens uitgesproken (herhaald). Daarom wordt er niet alleen invloed 
van het gehoor op het aantal typen gevonden, maar ook op het aantal tokens. 
Schisis-behandelteams inspecteren het trommelvlies van het kind met schisis 
routinematig wél, maar meten nauwelijks routinematig vanaf de geboorte van 
het kind de kwaliteit van hun spraakwaarneming door middel van gehoor-
testen. Twaalf van de 30 kinderen met schisis werden ook longitudinaal 
onderzocht (Koopmans-van Beinum e.a., 1990; Jansonius-Schultheiss, 1994). 
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Zij werden in hun babytijd qua gehoor wél vaker onderzocht dan de overige 
kinderen met schisis, zowel door de kno-arts als door middel van audiologisch 
onderzoek. Aan de hand van die gegevens kunnen bij toekomstig onderzoek 
beter onderbouwde uitspraken worden gedaan over de rol van de spraakwaar-
neming via het gehoor in relatie tot de vroege opbouw van het lexicon bij 
schisis. 

5.5. Grammaticale vaardigheid 

5.5.1. Grammaticale vaardigheid qua MLU en MLUL 

Kinderen met schisis verschillen in aantal typen en tokens van inhouds
woorden van de referentiegroep (zie §5.4). Kinderen met schisis verschillen 
van de referentiegroep óók in aantal functiewoorden die later in de taalver
werving voorkomen dan inhoudswoorden (Bates e.a., 1994). De functiewoor
den hebben een belangrijke functie voor de zinsbouw. De verwachting is dat 
kinderen met schisis van twee jaar van de referentiegroep verschillen in 
zinslengte. Ook zullen zij meer minors (sociale woorden zonder een gramma
ticale functie) gebruiken dan de kinderen in de referentiegroep. 

De grammaticale vaardigheid van kinderen van 2;0 jaar wordt in deze studie 
onderzocht volgens GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988), zowel qua gemiddelde 
uitingslengte (MLU) en die van de vijf langste uitingen (MLUL), als ook qua 
distributie van het aantal minors en zelfherhalingen van het kind. Deze test 
gaat uit van een criterium van maximaal honderd grammaticaal analyseerbare 
uitingen van het kind om zijn grammaticale vaardigheid te bepalen. Onze 
verwachting dat de groep van tweejarige kinderen met schisis in zinslengte 
uitvalt in vergelijking met de referentiegroep is juist, als de totale groep 
kinderen met schisis in beschouwing wordt genomen. Eenderde van de 
kinderen met schisis gebruikt nog onvoldoende woorden, laat staan dat deze 
groep kinderen een voor GRAMAT voldoende aantal grammaticaal analyseer
bare uitingen produceert. 

Ons interesseert nu echter, of er een specifiek effect van schisis in gramma
ticale vaardigheid verschijnt, als kinderen met schisis en zonder schisis 
onderling worden vergeleken die niet of nauwelijks in lexicale vaardigheid 
verschillen. 

De operationalisering van dit onderdeel wordt gerealiseerd door gebruik te 
maken van de standaardtest GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) die normen geeft 
voor kinderen van 1;0 tot 4;0 jaar. Zes keer 12 kinderen geboren zonder 
afwijkingen, ingedeeld in leeftijdsgroepen van 1;0 tot 4;0 jaar, zijn door Bol 
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& Kuiken op geslacht en SES geselecteerd voor hun cross-sectionele onder
zoek. In elke leeftijdsgroep van een half jaar bevinden zich steeds twaalf 
kinderen, waarvan de helft een half jaar later opnieuw werd opgenomen. 
GRAMAT geeft per fase (leeftijdsgroep) interquartiel ranges (zie Tabel 5.9), die 
ook geldig zijn bij 2;0 jaar. 

Bij GRAMAT worden de gemiddelde zinslengte (MLU) en die van de vijf 
langste zinnen (MLUL) in aantallen morfemen berekend. Een morfeem is de 
kleinste eenheid in de taal met een eigen betekenis en een grammaticale 
waarde, zoals bijvoorbeeld de meervoud-/s/, een tijdsaspect, maar ook is het 
woord zelf een morfeem. 
De spraakuitingen van het kind worden bij GRAMAT ingedeeld naar zoge
naamde T-units, zoals beschreven bij Hunt (1970). Een T-unit is een hoofdzin 
met alle ondergeschikte bijzinnen of woordgroepen die daarin zijn ingebed of 
aangehecht. Daarmee wordt een ondergeschikte zin niet en een nevenschik
kende zin wél gescheiden in twee hoofdzinnen, behalve in het geval van een 
reductie in een nevenschikking. Dit onderscheid is belangrijk voor het tellen 
van de gemiddelde zinslengte. Minors, zelfherhalingen, symbolische spelge-
luiden en onverstaanbare stukken spraak blijven bij de berekening van de 
MLU en MLUL buiten beschouwing. Minors en zelfherhalingen worden 
afzonderlijk geteld en bestudeerd. 
In Tabel 5.9 worden die waarden van GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) gegeven 
die gelden voor tweejarigen. De grammatica van onze tweejarige kinderen 
zonder aangeboren afwijkingen kan worden vergeleken met die van de 
kinderen van GRAMAT van taaifase II of van taaifase III, Ie quartiel (zie Tabel 
5.9). Alle negen kinderen in onze referentiegroep blijken bij alle vier variabe
len (MLU, MLUL, aantal minors en aantal zelfherhalingen) binnen de normen 
te vallen van fase II van GRAMAT (zie Tabel 19 en 21 van de bijlage). Sommi
ge kinderen in de referentiegroep zijn al duidelijk in de hogere fase III beland. 

Tabel 5.9. 

Criteriumwaarden van GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988) in fase II (l;6-2;0 jaar) en in fase III 
eerste periode (2,0 jaar) van MLU en MLUL, minors en zelfherhalingen. 

GRAMAT-waarden Fase II (l;6-2;0 jaar) Fase III (2;0 jaar) 
in ranges (interquartielen) Ie 2e/3e 4e Ie 

MLU morfemen 1.1 1.3 1.8 2.2 
MLUL morfemen 2.0 2.5 3.9 4.4 
N. minors abs. freq 12 42 66 29 
N. zelfherhalingen abs. freq 6 9 24 3 
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Wanneer kinderen met schisis worden vergeleken met de norm, wordt hier de 
controlegroep van GRAMAT als maat genomen. Bij schisis is er het volgende 
beeld. Slechts 18 van de 30 kinderen (60%) met schisis voldoen aan het 
criterium van 100 grammaticaal analyseerbare uitingen (zie Tabel 22 in de 
bijlage). Wiegers (1996) onderzocht of er op basis van 50 in plaats van 100 
grammaticaal analyseerbare uitingen dezelfde uitslagen als bij 100 worden 
verkregen. Haar bevindingen zijn positief. Bij verruiming van het criterium 
van 100 naar 50 analyseerbare uitingen, komen additioneel twee kinderen 
met schisis toch nog in aanmerking voor een analyse op basis van GRAMAT. 
De te bestuderen groep kinderen met schisis bedraagt dan geen 18, maar 20 
kinderen. 

Tabel 5.10. 
MLU, uitgedrukt in morfemen: verdeling van kinderen met schisis (N=20) in fasen en 
interquartiel ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAT (zie 
Tabel 5.9 alsmede Bol & Kuiken, 1988) * Eén is een GRAMAT50-4dnd. 

Fase I Fase II Fase III 
Ie mediaan 4e Ie mediaan 4e Ie 

MLU 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 

N 2* 2* 2 - 2 2 2 1 3 1 2 1 Totaal 20 

Van de kinderen met schisis halen er twee een MLU overeenkomstig het eerste 
interquartiel van fase I (zie Tabel 5.10). Beide kinderen met schisis vallen daarmee 
buiten de norm en tonen zinsreductie; de overige kinderen tonen dit niet. 
Qua MLUL vallen dezelfde twee kinderen opnieuw uit (zie Tabel 5.11 en Tabel 
21 in de bijlage). Het zijn de twee kinderen die aan de onderzoeksgroep 
werden toegevoegd op basis van een criterium van 50 (Wiegers, 1996) in 
plaats van 100 analyseerbare uitingen (Bol & Kuiken, 1988). 

Tabel 5.11. 
MLUL, uitgedrukt in morfemen: verdeling van kinderen met schisis (N=20) in fasen en 
interquartiel ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAT (zie 
Tabel 5.9 alsmede Bol & Kuiken, 1988). * Eén is een GRAMAT50^dnd. 

Fase I Fase II Fase III 

Ie med 4e Ie mediaan 4e Ie hoger 

MLUL 1.0 1.2 2.5 2.0 2.2 2.4 2.5 3.0 3.2 3.4 3.8 4.0 4.2 4.4 

N 1 1* 2* 1 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 Totaal 20 

Qua grammaticale vaardigheid voldoen 18 kinderen aan de GRAMAT-norm. 
Twee kinderen voldoen niet (beiden GRAMAT50-kinderen) en van tien 
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kinderen is de lexicale vaardigheid nog zó onvoldoende dat ze niet eens in 
aanmerking kunnen komen voor een GRAMAT50-analyse. 
Wanneer kinderen, ingedeeld in subgroepen van schisis en gehoorverlies 
onderling worden vergeleken (zie hiervoor Tabel 4.9 en Tabel 4.10), namelijk 
die met gehoorverlies van niveau 1 (Cl en Ml) en die van niveau 2 (C2 en 
M2), heeft de groep kinderen met schisis en een gehoorverlies van niveau 1 
een hogere MLUL (p<.05) dan de groep kinderen met schisis met een gehoor
verlies van niveau 2 (zie in de bijlage Tabel 23). In Figuur 5.10 is dit te zien. 

Gemiddelde lengte 5 langste uitingen in morfemen (GRAMAT) 

7.5 

5.5 

4.5 

3.5 

0.5 
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- A - M l 

- • - Cl 

- » M2 
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ROenRl: de referentiegroep van goed horende kinderen (N=7) en kinderen met mild gehoorverlies (N^2). CO: de 
goed horende schisisgroep (N=2); Ml: de schisisgroep met mild gehoorverlies en drainage (N=7); Cl: de 
sehisisgroep met mild gehoorverlies zonder drainage (N=7); M2: de schisisgroep met ernstig verlies met drainage 
(N=2); C2: de schisisgroep met ernstig verlies zonder drainage (N=2) (zie ook Tabel 4.9 en 4.10). 

Figuur S. 10. 
De MLUL-waarden (y-as), oplopend van laag naar hoog, voor individuele kinderen (x-as), 
respectievelijk binnen subgroepen van schisis en gehoorverlies 

Deze uitkomst geeft aanleiding te onderzoeken of beide kinderen met schisis 
die buiten de norm vallen, misschien kinderen zijn met gehoorverlies van 
niveau 2. Eén kind hoort inderdaad hiertoe, maar het andere kind dat in fase 
I scoort niet. Die heeft een gehoorverlies van niveau 1 met late interventie van 
het gehoor. Speelt de gehoorscherpte dan misschien een rol bij de 12 kinde
ren die op basis van het strikte criterium van 100 grammaticaal analyseerbare 
uitingen niet in aanmerking konden komen voor een GRAMAT-analyse? Er 
lijkt zeker enige relatie: 
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— van de kinderen met ernstiger gehoorverlies van niveau 2 (N=9) komt 67% 
(N=6) niet in aanmerking voor GRAMAT; 

— van de kinderen met gehoorverlies van niveau 1 zonder drainage (N=10) 
komt 32% (N=3) niet in aanmerking voor GRAMAT; 

— Van de kinderen met gehoorverlies van niveau 1 met late drainage (N=4) 
komt 75% (N=3) niet in aanmerking voor GRAMAT. 

Beide kinderen met schisis en een goed gehoor, geclassificeerd als niveau 0 en 
alle zes kinderen met schisis en een gehoorverlies van niveau 1 met vroege 
drainage van het gehoor (de MV1-groep) komen wél in aanmerking voor een 
GRAMAT-analyse (zie Tabel 22 in de bijlage). De kwaliteit van het gehoor 
speelt een rol, maar er zijn ook andere factoren (zie hierna § 5.6) 

5.5.2. Minors en zelfherhalingen 

In aantal lexicale uitingen verschilt de groep met schisis niet van de referen
tiegroep (zie § 5.3.3, Tabel 5.7), maar in het gebruik van inhouds- en functie
woorden wél (zie Tabel 5.8). Eerder werd in Paragraaf 5.3.3. ter verklaring 
opgemerkt dat kinderen zonder schisis waarschijnlijk al meer meerwoordzin-
nen gebruiken en dat kinderen met schisis waarschijnlijk meer minors 
(sociale, niet grammaticale, woorden) nog uiten. Onze veronderstelling is dat 
minors voorafgaan aan de productie van inhoudswoorden en functiewoorden 
en starters zijn van de communicatieve uitwisselingen tussen kind en ouder. 
Naarmate het kind in grammaticale vaardigheid groeit, vermindert immers 
het aantal minors (Bol & Kuiken, 1988). Gebruiken kinderen met schisis 
inderdaad nog veel minors en zijn dat er méér dan die van kinderen zonder 
schisis? 

Tabel 5.12. 
Verdeling van het aantal minors van kinderen met schisis (N=20) over fasen en interquartiel 
ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAT (zie Tabel 5.9 
alsmede Bol & Kuiken, 1988). * Een is een GRAMAT50-kind. 

Minors Fase I Fase II Fase 111 Niet in te delen 

Ie mediaan 4e I e mediaan 4e Ie mediaan Te hoog aantal 

21 48 73 12 42 66 29 43 106 en 82 

Schisis N=20 2* 2 8 3 3 2* 

De kinderen, op grond van hun MLU en MLUL in een specifieke fase van 
taalvaardigheid, ingedeeld, worden nu in dat licht bestudeerd. 
Kinderen met schisis uiten niet méér minors dan behorend tot hun taaifase, 
geanalyseerd volgens GRAMAT (zie Tabel 5.12), op twee kinderen na die 
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uitzonderlijk veel minors gebruiken. Onze verwachting dat kinderen met 
schisis meer minors gebruiken dan kinderen zonder schisis wordt niet 
bevestigd. 

Wordt de verwachting wél bevestigd ten aanzien van het aantal zelfherha
lingen? Verwacht wordt dat de kinderen met schisis hun uitingen nog vaak 
herhalen. 

Tabel 5.13. 

Verdeling van het aantal zelfherhalingen van kinderen met schisis (N=20) over fasen en 
interquartiel ranges van grammaticale vaardigheid conform de waarden van GRAMAT (zie 
Tabel 5.9 alsmede Bol & Kuiken, 1988). * Een GRAMAT504dnd. 

Zelfherhaling Fase I Fase II Fase III Niet in te delen 
Ie mediaan 4e Ie mediaan 4e le mediaan Te hoog aantal 
5 8 23 6 9 24 3 5 30 

Schisis N=20 1* 1 7 2 S 2 1 1* 

Kinderen met schisis uiten niet méér zelfherhalingen dan voor hun taaifase 
volgens GRAMAT als norm wordt aangegeven (zie Tabel 5.13). Een GRA-
MAT50-kind dat eerder qua minors een uitbijter was met liefst 106 minors, 
heeft eveneens een zeer hoog aantal zelfherhalingen (30). Dit kind valt buiten 
de indeling volgens GRAMAT. De onderzochte kinderen met schisis (N=20) 
hebben niet méér minors en zelfherhalingen dan kinderen in de controle
groep van GRAMAT (op twee uitbijters na). Ze zijn binnen de interquartiel 
ranges van GRAMAT onder te brengen. 

Het gebruik van minors bij schisis blijft intrigeren. Hoe hoog is het aantal bij 
de groep kinderen met schisis die uitvalt voor een GRAMAT-analyse. Zijn dit 
kinderen die wél communicatief zijn en een hoog aantal minors bezitten 
ondanks onvoldoende lexicale vaardigheid óf betreft dit een groep kinderen, 
waarbij de communicatie niet of onvoldoende op gang komt en die weinig 
minors gebruiken? Hieronder, in Paragraaf 5.6, waar de samenhang wordt 
onderzocht tussen variabelen van spraak en taal, wordt dit nader besproken. 

5.6. Onderlinge samenhang van variabelen 

Nu beide groepen kinderen in algemene variabelen zijn bestudeerd, is het 
belangrijk om de onderlinge samenhang van variabelen te bestuderen. In 
hoeverre hangen variabelen die spreken, verstaanbaarheid en schisis-spraak 
betreffen bijvoorbeeld samen met de taaivariabelen? Ook is het belangrijk te 
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onderzoeken in hoeverre de interactie wordt beïnvloed door de taalvaardig
heid en het spreekgedrag van het kind. 

In Paragraaf 5.1 zijn gegevens gepresenteerd betreffende de spreektijd van 
kind en moeder alsmede over hun beider aantal spraakuitingen. Kinderen met 
schisis en kinderen in de referentiegroep, die in gehoorscherpte met elkaar 
overeenkomen, verschilden onderling in spreektijd. De kinderen met schisis 
spraken minder (p<.05). Het verschil bleek een effect van schisis en niet van 
het gehoorverlies. Voorts is gevonden dat moeders van laat gedraineerde 
kinderen meer spraakuitingen in de communicatie uitwisselden dan moeders 
van vroeg gedraineerde kinderen (p<.05). Deze bevindingen vragen om nader 
onderzoek. Er zijn kinderen met schisis die niet of nauwelijks betekenisvol 
spreken (N=ll; hierna de OT-groep (van onvoldoende taalvaardige kinderen) 
en er zijn kinderen met schisis die woorden en zinnetjes uiten en meer 
taalvaardig zijn (N=19; hierna de VT-groep (van voldoende taalvaardige 
kinderen). Wanneer deze splitsing in groepen wordt gemaakt, zijn er signifi
cante correlaties tussen variabelen (zie Tabel 5.14). 

Tabel S.14. 

Samenhang van variabelen van spreektijd en aantal spraakuitingen van moeder en kind in de 

totale groep met schisis, de subgroep onvoldoende taalvaardige kinderen (OT-groep) (N=ll), 

de subgroep voldoende taalvaardige kinderen (VT-groep) (N=19) en in de referentiegroep 

(N=9). Significant is de samenhang bij * p< .05, * * p<.01 en * * * p<.001 

Variabelen Schisis N= 30 OT N=ll VT N=19 Referentie N=9 

rho tau P rho tau p rho tau p rho tau p 

Spreektijd K M ns .69 2.89 * ns ns 

Spreektijd K .90 10.72 ». .91 6.72 *** .79 5.32 ** ns 

Spraakuiting K 

Spraakuitg K M ns ns ns ns 

Spraakuitg K ns ns ns ns 

Spreektijd M 

Spreektijd K ns .62 2.32 * ns ns 

Spraakuitng M 

De spreektijd van het kind en zijn aantal uitingen hangt samen, maar dan 
alleen in de groepen van kinderen met schisis en niet (meer) in de referen
tiegroep. Het is mogelijk dat de kinderen in de referentiegroep sneller spreken 
en/of dat hun spraakuitingen langer zijn dan die in de groep van kinderen 
met schisis. Dit aspect verdient nader onderzoek; deze vermoedens kunnen 
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- O - REFKIND 

•O- OTKIND 

o VTKIND 

Figuur 5.11. 
Aantal minuten spreektijd kind (y-as) oplopend van kort naar lang in de referentiegroep 
(N=9), de schisisgroep van onvoldoende taalvaardige kinderen (OT-groep; N=ll) en in die van 
voldoende taalvaardige kinderen (VT-groep; N=19). 

hier, in deze studie, niet worden bewezen. Bij vergelijking van de totale 
schisisgroep en de VT-groep met de referentiegroep blijkt geen of weinig 
verschil aanwezig te zijn tussen de groepen kinderen en hun moeders ener
zijds en — binnen deze groepen kinderen — de manier waarop moeder en kind 
de twintig-minuten opname in spreektijd en uitingen vullen anderzijds. De 
variatie bij schisis is groot (zie § 5.1). In de OT-groep wordt echter wel degelijk 
een verband tussen de variabelen spreektijd kind en moeder en haar aantal 
spraakuitingen gevonden. Een niet of nauwelijks sprekend kind en zijn 
moeder laten een andersoortige interactie zien, dan die in de andere groepen. 

Dit laat Figuur 5.12 echter niet duidelijk zien. De verschillen in spreektijden 
van beide groepen moeders verschillen niet sterk en de onterechte indruk 
wordt gewekt dat moeders en kinderen paarsgewijs worden afgebeeld. 
De moeders van de kinderen in de OT-groep hoeven niet in de pas te lopen 
met hun weinig sprekende kinderen. Een moeder die minder spreekt dan 
andere moeders kan haar kind immers juist meer beurtkansen tot spreken 
geven. De variabelen spreektijd en aantal spraakuitingen van de moeder in 
relatie tot de spreektijd van het kind verdienen nader onderzoek. 
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- o - OT kind t i jd 

••°-- VT kind t i jd 

"~ • - OT moeder t i jd 
_ Ä - VT moeder t i jd 

Figuur 5.12. 
De spreektijd van kind met schisis en moeder (y-as) oplopend van laag naar hoog, in de groep 
met onvoldoende (OT-groep; N=ll) en voldoende taalvaardigheid (VT-groep; N=19) 

In Paragraaf 5.2 werden verstaanbaarheid en schisis-spraakproblemen (de CP-
score) bestudeerd. In Tabel 5.15 zijn er opnieuw verbanden tussen deze 
variabelen te zien, zowel betreffende de totale groep met schisis, als de 
subgroepen van kinderen met schisis en/of de referentiegroep. In de totale 
groep schisis is verstaanbaarheid van het kind gecorreleerd met de spreektijd 
van het kind en die van de moeder, maar ook met beider aantal spraakuitin-
gen. Verstaanbaar zijn beïnvloedt hier niet alleen het communicatieve gedrag 
van het kind, maar ook dat van de moeder. Dit is echter een effect van de niet 
of nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen (de OT-groep). Dit verband 
wordt in de groep van kinderen met schisis met voldoende taalvaardigheid 
(de VT-groep) niet gevonden. Ook in de referentiegroep wordt geen samen
hang gevonden op deze interactieve aspecten. Wel blijkt in de referentiegroep 
dat bij een meer verstaanbaar kind de spreektijd eerder lager dan hoger ligt, 
terwijl in de schisisgroep een hogere score op verstaanbaarheid juist tot meer 
minuten spreektijd leidt. Misschien is hier sprake van een effect van de fase 
van de communicatieve ontwikkeling van het kind zonder schisis of mis
schien van een specifiek schisis-effect. De beter verstaanbare referentiegroep 
lijkt geneigd minder te spreken en kan wellicht selectiever zijn gaan luisteren, 
wat zou kunnen blijken uit de reductie van de spreektijd die in deze groep 
wordt gevonden. Ook zou het volgende invloed kunnen hebben. Een kind 
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Tabel 5.15. 
Samenhang van variabelen van verstaanbaarheid van het kind, spreektijd en aantal spraak-
uitingen van moeder en kind in de totale groep kinderen met schisis (N=30), in de subgroep 
onvoldoende taalvaardige kinderen (OT-groep) (N=ll), in de subgroep voldoende taal
vaardige kinderen (VT-groep) (N=19) en in de referentiegroep (N=9). Significant is de samen
hang bij een kansniveau van * p<.05, ** p<.01 en *** pS.001. 

Variabelen Schisis N=30 OT N=ll VT N=19 Referentie N=9 

rho tau p rho tau P rho tau p rho tau p 

Verstaanbrhd K .47 2.80 ** .91 6.84 . . . ns -.67 -2.42 * 

Spreektijd K 

Verstaanbrhd K .37 2.13 .70 2.99 „ ns ns 

Spreektijd M 

Verstaanbrhd K .52 3.24 ** ns ns ns 

Spraakuitingn K . 
Verstaanbrhd K .53 3.23 .77 3.64 , . ns ns 

Spraakuitingn M 

zonder schisis en zonder spraakproblemen wordt makkelijker verstaan dan 
een kind met schisis en met spraakproblemen. Het kind zonder aangeboren 
afwijkingen hoeft niet méér te spreken of extra zijn best te doen om verstaan
baar te zijn. Wellicht moet een kind met schisis, ook bij voldoende taalvaar
digheid, nog altijd nét iets meer zeggen om verstaanbaar te zijn. Daarmee wordt 
dan verklaard dat er in deze groep voldoende taalvaardige kinderen met schisis 
geen verband wordt gevonden. Deze interpretaties zijn echter hypothetisch. 

Verstaanbaar zijn beïnvloedt hier niet alleen het communicatieve gedrag van 
het kind, maar ook dat van de moeder. Dit is echter een effect van de niet of 
nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen (de OT-groep). Dit verband 
wordt in de groep van kinderen met schisis met voldoende taalvaardigheid 
(de VT-groep) niet gevonden. Ook in de referentiegroep wordt geen samen
hang gevonden op deze interactieve aspecten. 

Behalve de relatie van spreektijd, spraakuitingen onderling en verstaan
baarheid is de samenhang van andere variabelen bestudeerd. Hangt bijvoor
beeld de CP-score (de score van specifieke schisis-spraakproblemen door de 
afwijkende spraakmotoriek) samen met de verstaanbaarheid? Bij berekening 
over de hele groep kinderen met schisis wordt dit niet gevonden en evenmin 
over de afgeslankte groep, als bovengenoemde elf niet of nauwelijks spreken
de (OT-) kinderen met schisis zijn geëlimineerd. De gevonden maten zijn 
r .01, t .029 en p .978, hetgeen op geen samenhang duidt. De mate van schi-
sis-spraak van het tweejarige kind is niet verantwoordelijk voor de mate van 
zijn verstaanbaarheid. Maar wat draagt op deze leeftijd dan wél bij aan de ver-
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staanbaarheid? Dit is op deze leeftijd de mate van taalvaardigheid. Tussen 
verstaanbaarheid en het aantal lexicale uitingen wordt bij schisis wel samen
hang gevonden (r .65, t 4.53, p<.001). De samenhang is sterk. Een voldoende 
taalvaardig kind, zelfs als deze ernstige articulatieproblemen heeft, is beter 
verstaanbaar dan een minder taalvaardig kind. Dit is een belangrijke bevin
ding in het licht van de cognitieve-interactionele theorie van de spraak- en 
taalverwerving. Het meer verstaanbare kind wordt beter gehoord, krijgt 
weerwoord en kan dankzij dit taalaanbod opnieuw kennis opbouwen over de 
structuur en de inhoud van zijn moedertaal. Het meer verstaanbare kind 
bouwt in de communicatie op een interactief makkelijker manier verder aan 
zijn taal in vergelijking met het onverstaanbare kind. 

Welke samenhang is er vervolgens tussen de typen inhoudswoorden, de 
typen functiewoorden, de verstaanbaarheid en de CP-score? 
Tussen verstaanbaarheid en typen inhoudswoorden wordt samenhang 
gevonden (r .74, t 5.82, p<.001) alsmede tussen verstaanbaarheid en typen 
functiewoorden (r .73, t 5.62, p<001). Ook het aantal tokens van beide 
woordtypen hangt hiermee samen. Verstaanbaarheid op de leeftijd van 2;0 
jaar bij schisis hangt duidelijk samen met de mate van lexicale vaardigheid. Er 
is opnieuw geen relatie met de CP-score te vinden. 
Ook hangen verstaanbaarheid en MLU samen bij de 20 kinderen die voor een 
GRAMAT50-analyse in aanmerking komen (r .60, t 3.17, p<.01). Verstaan
baarheid stoelt naast de lexicale ook op de grammaticale vaardigheid, de mate 
waarin het kind in zinnen een betekenis kan overdragen. 
De CP-score werd eerder berekend over een afgeslankte groep van 19 voldoen
de taalvaardige (VT-) kinderen (zie § 5.2), die allen ook aan GRAMAT deelna
men. In deze groep worden eveneens de verbanden berekend tussen CP-score, 
MLU en MLUL. Er is opnieuw geen samenhang tussen de CP-score en de 
waarden van de MLU of MLUL. De veronderstelling dat een spraakmotorisch 
(articulatie-) probleem de cognitief-linguïstische kennis op hoger mentaal 
niveau zou "aantasten", wordt bij 2;0 jaar niet vastgesteld. De afwijkende 
spraakproductie heeft geen invloed op de taalkennis. 

De volgende variabelen van algemene taalvaardigheid zijn die van lexicale en 
grammaticale vaardigheid. In Paragraaf 5.5 werd vastgesteld dat de 2;0 jarige 
kinderen met schisis, op twee vertraagde kinderen na, niet afweken van de 
GRAMAT-norm. 
Wanneer er wordt gekeken naar de lexicale productie van individuele 
kinderen en de samenhang ervan met de MLU(L), dan verschillen de groepen 
onderling (zie Tabel 5.16). In de referentiegroep is er geen relatie van typen of 
tokens van inhoudswoorden met de MLU of MLUL. Bij schisis is die er wel, 
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Tabel 5.16. 

Samenhang van variabelen van lexicale en grammaticale vaardigheid (zinslengte) in de 

schisisgroep (N=20) en in de referentiegroep (N=9) De samenhang is significant bij * p<.05, 

** p<.01, *** p<001 en **** p<0001. 

Schisis (N=20) Referentiegroep N=9 

MLU MLUL MLU MLUL 
rho tau p rho tau p rho tau p rho tau P 

Inhoudswoord 
Aantal typen .47 2.25 * ns ns ns 
Aantal tokens ns ns ns ns 

Functiewoord 

Aantal typen .76 4.90 **** .71 4.26 *** .89 5.13 .95 8.36 . . . . 
Aantal tokens .54 2.72 * .54 2.74 * ns ns 

echter alleen ten aanzien van de MLU en de samenhang betreft alleen het 
aantal typen inhoudswoorden. In Paragraaf 6.6 wordt hierop nader ingegaan. 
Beide groepen kinderen laten zien dat het aantal typen functiewoorden 
belangrijk is voor zowel de MLU als voor de MLUL. Bij schisis is er bij de MLU 
en MLUL ook een samenhang te vinden met het aantal tokens van functie
woorden. In de referentiegroep toont het aantal tokens van functiewoorden 
geen samenhang, niet met de MLU en ook niet met de MLUL. 
Het verschil in samenhang in de referentiegroep kan wellicht verklaard 
worden door de hogere taalvaardigheid, waarbij meer typen van functie
woorden worden gebruikt. Het is —hypothetisch —ook mogelijk dat kinderen 
in de referentiegroep daarmee laten zien dat hun brein cognitief-linguïstisch 
meer is gespecialiseerd of reeds anders is georganiseerd. Dat zou de reden 
kunnen zijn dat er in de schisisgroep van kinderen met een voldoende 
taalvaardigheid (nog) wel samenhang tussen deze variabelen aanwezig is en 
in de referentiegroep niet (meer). 

Vervolgens wordt gekeken naar de samenhang in de groep kinderen met 
schisis tussen de minors en de typen en tokens van inhouds- en functie
woorden. Er wordt samenhang gevonden. Deze betreft zowel de typen van de 
inhoudswoorden (r .74, t 3.48, p<.01), de tokens ervan (r .76, t 3.74, p<.01) als 
de typen van de functiewoorden (r .57, t 2.19, p<05). Het effect betreft niet 
de tokens van de functiewoorden. 
Eenzelfde beeld verschijnt bij de zelfherhalingen, die ook samenhang verto
nen met de typen en de tokens van de inhoudswoorden (r .85, t 5.04, p<.001 
respectievelijk r .86,15.46, p<.001) alsmede met de typen van de functiewoor
den (r .60, t 2.36, p<.05). Deze verbanden zijn interessant. Minors zijn beslist 
géén starters van de communicatie. Ze gaan niet vooraf aan de vroege lexicale 
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expressie, maar ze vergezellen deze juist. Kinderen met weinig minors mogen 
beslist niet worden bestempeld als onvoldoende communicatief; ze hebben 
daarentegen weinig lexicale mogelijkheden. 
Minors zoals ja en nee zijn meestal geen spontane uitingen. Zij kunnen 
worden opgevat als "antwoorden" die uitdrukken dat de boodschap is begre
pen. Evenals het aantal zelfherhalingen, die ook samenhangen met de lexicale 
expressie, kunnen ze de erop volgende spontane uiting vergemakkelijken. 

Voor de zelfherhalingen geldt dat het kind daarmee zijn mogelijkheden tot 
orale en auditieve feedback toont. 

5.7. Alle gegevens in kaart gebracht: Samenvatting 

Aan de hand van aspecten die bij de normale spraak- en taalverwerving een 
rol spelen (zie Hoofdstuk 2 en 3) zijn in dit hoofdstuk algemene variabelen 
van spraak en taal bij schisis bestudeerd. Maar wat zeggen al deze uitkomsten 
nu? In welk opzicht en in welke mate wijken bij schisis bij 2;0 jaar spraak en 
taal af van de norm? 

Kinderen met schisis verschillen op tweejarige leeftijd van de referentiegroep 
op een aantal variabelen (Tabel 5.17, linkerkolom). Deze variabelen betreffen 
de hele onderzoeksgroep. Andere variabelen zijn bestudeerd in afgeslankte 
groepen, omdat kinderen met schisis niet voldoen aan instapcriteria voor 
standaardtests in lexicale of grammaticale vaardigheid. Dit betreft eenderde 
van de onderzoeksgroep, wat een aanzienlijk deel is en nader onderzoek 
vereist. Of nu de hele groep of een subgroep van kinderen met schisis wordt 
bestudeerd, steeds is er sprake van een aanzienlijke heterogeniteit. Het spraak-
en taalgedrag in de referentiegroep is daarentegen meer homogeen. 
Zijn er effecten die specifiek voor de groep schisis gelden en niet in de 
referentiegroep voorkomen? Dat is zeker het geval. Als er op de leeftijd van 
2;0 jaar verschil wordt gevonden ten nadele van schisis, betreft dit de ver
staanbaarheid, de schisis-spraaksymptomen (de CP-score) en de lexicale 
vaardigheid (het aantal inhouds- en functiewoorden). Deze aspecten zijn in de 
totale groep kinderen onderzocht. De grammaticale vaardigheid is niet in de 
totale onderzoeksgroep onderzocht, maar in een daarvoor geselecteerde 
subgroep kinderen (N=20) die voldoende grammaticaal analyseerbare uitin
gen hadden. Er is een aanzienlijk aantal kinderen (10 van de 30) met nog 
onvoldoende grammaticale mogelijkheden. De beide GRAMAT50 kinderen 
laten trouwens zien dat zij met minder uitingen (geen 100, maar 50 voor een 
analyse) grammaticaal beslist niet hoog scoren. Kinderen met schisis hebben 
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een verhoogd risico voor taalproblemen. Het is een onjuiste gedachte dat er 
bij schisis alleen articulatieproblemen aanwezig zouden zijn. 
En hierbij is het steeds de vraag wat ten laste komt van de afwijkende spraak-
motoriek en wat van de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor. 

In dit hoofdstuk is nader gekeken naar de invloed van de spraak- en taalvaar
digheid van het kind met schisis op de interactie. Bestudeerd in de totale 
groep kinderen wordt geen verschil gevonden in spreektijd en evenmin in 
aantal uitingen in de twintig-minuten opname tussen beide groepen kinderen 
en evenmin tussen die van de moeders. Dit is in overeenstemming met de 
literatuur over de moeder-kindinteractie bij schisis (zie §1.3.1). Bij schisis 
blijkt de ouder-kindinteractie niet bedreigd te zijn. Als een subgroep van 
kinderen met schisis wordt bestudeerd, die in gehoorscherpte overeenkomt 
met kinderen in de referentiegroep — allen zonder interventie vo'or eventueel 
gehoorverlies — (zie Tabel 4.9), dan blijken kinderen met schisis wel degelijk 
van de referentiegroep te verschillen in spreektijd, maar niet in aantal 
uitingen (zie Tabel 5.17, derde kolom). Met name de afwijkende spraakmo-
toriek heeft hierop een negatieve invloed, en niet de spraakwaarneming via 
het gehoor. 

Een andere factor betreft echter de mate van taalvaardigheid van het kind. Dat 
is de reden dat bij de variabelen van spreektijd, spraakuitingen en verstaan
baarheid de schisisgroep is opgesplitst in een groep niet of nauwelijks 
betekenisvol sprekende kinderen (de OT-groep, N=ll) en in een groep 
kinderen met voldoende taalvaardigheid (de VT-groep, N=19). Bij de kinderen 
in de OT-groep wordt samenhang gevonden tussen de spreektijd van de 
kinderen en die van hun moeders. Welke interpretatie hieraan gegeven moet 
worden verdient echter nader onderzoek (zie Figuur 5.12). Eerder is vastge
steld dat hoofdzakelijk kinderen met ernstiger gehoorverlies deel uitmaken 
van de OT-groep. De moeders mogen — mocht hun interactie met hun kind 
inderdaad afwijken —niet in eerste instantie verantwoordelijk worden gesteld 
voor onvoldoende taalvaardigheid van hun kinderen. De ernst van de 
functionele stoornissen bij schisis speelt waarschijnlijk (tevens) een rol. 

Als groep produceren kinderen met schisis ongeveer evenveel uitingen als 
kinderen zonder schisis. In aantal spontane en niet-spontane uitingen 
verschillen zij niet van kinderen zonder aangeboren afwijkingen. Kinderen 
met schisis imiteren niet minder of vaker hun moeder dan kinderen in de 
referentiegroep. Op tweejarige leeftijd hebben kinderen met schisis hoofdza
kelijk lexicale uitingen. Het aantal prelexicale uitingen (vocalisaties) is niet 
groter voor de hele groep kinderen met schisis dan voor de referentiegroep. In 
de Cl-groep van kinderen met schisis en mild gehoorverlies zonder midden-
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Tabel S.17. 
Resultaten bij vergelijking op een aantal spraak- en taalaspecten van achtereenvolgens de 
referentiegroep en totale schisisgroep, de referentiegroepen en die van schisis die in gehoor-
scherpte overeenkomen, van schisisgroepen die onderling in ernst, in interventie en in 
tijdstip van interventie verschillen. Groepsvergelijking op grammaticaal niveau is hier niet 
opgenomen. Significant * p<.05; ** p<.01; *** p<.001. 

Spraak- en Referentie Gehoor Gehoor Ernst van Drainage Tijdstip 
taalvariabele versus R0+R1 R0+C0 het gehoor van gehoor MOD (M) 

schisis versus versus Cl+Ml vs M1+M2 vs MV1+MV2VS 
totaal C0+C1 Rl+Cl C2+M2 C1+C2 M1.1+ML2 
N=9 vs 30 N=9 vs 12 N=9 vs 12 N=19 vs 8 N=13 vs 14 N=8 vs 5 

Effect van Schisis Schisis Gehoor Gehoor MOD Tijdstip 

Spr.tijd M ns ns ns ns ns ns 
Spr.tijd K ns * ns ns ns ns 
N uiting M ns ns ns ns ns * 
N uiting K ns ns ns ns ns ns 

Verstaanbh . . . . . . ** * * * ns 
CP-score *** *** ** ** * ns 

N spontaan ns ns ns ns ns ns 
N imitatie ns ns ns ns ns ns 

Prelexicaal 

N simpel ns ns ns ns ns ns 
N gevarier ns . . . ns ns ns ». 
N enkelv. ns ns ns ns ns ** 
N brabbels ns ns ns ns ns ns 
Lexicaal ns ns ns ns ns ns 

Inhwrd typ . . * * * * * * ns 
Inhwrd tok . . . ». * * * ns 
Func.typen . . . ». * * ns ns 

Func.token ** ns ns ns ns ns 

oordrainage blijken prelexicale uitingen zoals de gevarieerde fonaties vaker 
voor te komen dan in de CO-groep van kinderen met schisis zonder gehoor-
verlies. In de groep met vroege drainage van het middenoor en mild gehoorverlies 
van niveau 1, de MVl-groep, komt dit type prelexicale uitingen niet voor. 

Kinderen met schisis vallen op door een verminderde lexicale vaardigheid; ze 
hebben in vergelijking met de kinderen in de referentiegroep minder typen en 
tokens van inhouds- en functiewoorden. Op zoek naar de oorzaak hiervan — 
is het een effect van de afwijkende spraakmotoriek of is het een effect van de 
afwijkende spraakwaarneming via het gehoor — laat de hoogte van het 
gevonden kansniveau van de significantie van het groepsverschil zien dat er 
hier overwegend effect is van het gehoorverlies en minder van de afwijkende 
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spraakmotoriek bij schisis, met uitzondering echter van het aantal typen van 
functiewoorden. 

Kinderen met schisis, en met een voldoende aantal grammaticaal analy
seerbare uitingen voor GRAMAT, verschillen niet of nauwelijks van kinderen 
in de referentiegroep in MLU en MLUL. Wordt het criterium voor GRAMAT 
verruimd van 100 grammaticaal analyseerbare uitingen (Bol & Kuiken, 1988) 
naar 50 (Wiegers, 1996) dan blijken slechts twee van de kinderen met schisis 
met een GRAMAT-analyse (N=20) niet de GRAMAT-norm te halen. Deze 
kinderen zijn vertraagd en scoren in taaifase I in plaats van II. 

De twintig kinderen met schisis die voldoende lexicale vaardigheid hebben en 
in aanmerking komen voor een grammaticale analyse zijn op de leeftijd van 
2;0 jaar niet gereduceerd in hun zinslengte in vergelijking met de referentie
groep. Er is geen effect van schisis. Er blijven echter daarnaast nog altijd tien 
kinderen met schisis over die niet aan de GRAMAT-analyse deel nemen op 
grond van onvoldoende lexicale vaardigheid. In deze groep zitten overwegend 
kinderen met ernstiger gehoorverlies. Als kinderen met schisis grammaticaal 
vertraagd zijn, in onze studie te zien betreffende de MLUL, speelt de ernst van 
het gehoorverlies een rol. 

Kinderen met schisis gebruiken niet meer minors en zelfherhalingen dan 
kinderen in de referentiegroep. In deze studie vinden wij samenhang van 
minors en zelfherhalingen met het aantal inhoudswoorden (typen en tokens) 
en typen functiewoorden. Daarmee is het een onjuiste gedachte dat niet of 
nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen met weinig minors kinderen 
zijn met problemen om te communiceren; ze hebben problemen met de 
taalverwerving, vooral met de lexicale expressie. 
Verstaanbaarheid en grammaticale vaardigheid zijn gerelateerd aan de mate 
van lexicale vaardigheid, die evenals de grammaticale vaardigheid, door de 
kwaliteit van het gehoor wordt beïnvloed. 

Wanneer kinderen worden ingedeeld in subgroepen van al dan niet schisis, 
niveaus van gehoorscherpte en al dan niet (tijdige) interventie bij gehoor
verlies (als in Tabel 4.9 en 10) komen effecten van schisis en van de gehoor-
kwaliteit op de variabelen duidelijker naar voren dan bestudeerd in de totale 
(zeer heterogeen verdeelde) groep kinderen met schisis. Interessant is dan het 
feit dat bij een zo uitgesproken spraakmotorische variabele als de CP-score de 
mate van gehoorverlies óók een rol speelt. Het gehoor stuurt en controleert de 
spraakmotoriek, óók als deze afwijkend is, zoals bij schisis. 

De subgroepen van schisis en gehoorverlies bij schisis zijn vaak klein. Kinde
ren met schisis en een mild gehoorverlies niveau 1 en met vroege interventie 
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van het gehoor, uitgevoerd in het eerste levensjaar (zie in de bijlage Tabel 7 
tot en met 14, Tabel 17 en Tabel 18, Tabel 23 en Tabel 24 de MV1-groep), 
stemmen in scores van de mediaan opvallend vaak overeen met die van 
kinderen in de referentiegroep. Deze specifieke groep met schisis scoort meer 
homogeen dan de andere subgroepen bij schisis. De range van uitkomsten is 
in deze groep minder breed. De mening lijkt te worden ondersteund dat er 
voor taalaanleg een uitermate gevoelige periode is in het eerste levensjaar van 
het kind. Kinderen met schisis en dit niveau van gehoorverlies kregen immers 
hun interventie vroegtijdig, in hun eerste levensjaar, waarmee hun gehoor 
normaliseerde. De kinderen met schisis met een late of geen interventie zowel 
bij mild als bij ernstiger gehoorverlies laten een — soms zeer ernstige — 
vertraging zien. Een vervolgstudie naar de vroege spraak- en taalverwerving 
van kinderen met schisis vanaf de babytijd fijnmazig bestudeerd, is dan ook 
van groot belang. 

De kinderen in onze referentiegroep met hogere grammaticale waarden zijn 
niet dezelfde kinderen als die met een hoge verbale score op de intelligentie-
test volgens Bayley (zie §4.3.3). De discrepantie tussen de verbale score van 
de Bayley-test en de taaifase die het kind grammaticaal bereikt, is af te lezen 
in Tabel 19 in de bijlage. Ook in de groep kinderen met schisis sluiten de 
verbale scores van de Bayley-test allerminst naadloos aan bij de behaalde 
taaifase (zie Tabel 21 in de bijlage). De verbale taken van de intelligentietest 
geven op een leeftijd van 2;0 jaar onvoldoende inzicht in de spraak- en 
taalvaardigheid van een kind. Een beschrijvend onderzoek op basis van de 
spontane taal in de communicatie met de moeder, zoals in het huidige 
onderzoek, geeft een vollediger beeld van de spraak- en taalvaardigheid van 
het kind dan verkregen via gestructureerde tests. Taal wordt gebruikt in de 
communicatie, waarin taalkennis en taalverwerking voor functioneel gebruik 
zichtbaar wordt. 

In dit hoofdstuk zijn de algemene variabelen van spraak en taal beschreven. 
In de volgende Hoofdstukken 6 en 7 komen andere variabelen van spraak en 
taal aan bod, namelijk die van de fonologie. 




