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Hoofdstuk 6 

Fonologie: Verworven fonemen en 
contrasten bij schisis 

6.0. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is gevonden dat kinderen met schisis behalve articula
tieproblemen (uitgedrukt in de CP-score) óók lexicale problemen hebben. De 
fonologie, het mentale en cognitief-linguïstisch beregelde klanksysteem van 
het kind, heeft in het spreekmodel van Levelt (1985) een relatie met het 
lexicon en met de articulatie. Hebben kinderen met schisis dan niet als 
vanzelfsprekend behalve articulatorische óók fonologische problemen en zo 
ja, welke rol speelt de afwijkende spraakmotoriek daarbij en welke de afwij
kende spraakwaarneming bij schisis? Deze vragen worden in dit hoofdstuk 
onderzocht. 

6.1. De verwerving van fonemen en contrasten bij FAN 

Als standaardtest voor het onderzoek van de fonologie wordt het instrument 
FAN gebruikt (Beers, 1995) (zie §3.3.1). Op grond van een analyse van 
spontane taal doet FAN een uitspraak over de complexiteit van het fonologisch 
systeem van het kind en of het kind al dan niet een probleem in de klankontwik
keling vertoont. FAN is toepasbaar bij kinderen van 1;3 tot 4;0 jaar of ouder, 
als de ontwikkeling afwijkend is of vertraagd. De kinderen die Beers (1995) 
onderzocht, zijn afkomstig uit West- en Midden-Nederland. Ze spreken dezelf
de variant van het Nederlands als de kinderen in dit onderzoek. Hier wordt 
slechts die informatie over FAN gegeven, die noodzakelijk is voor het volgen 
van dit onderzoek. Voor overige informatie wordt verwezen naar Beers (1995). 

Een kind heeft volgens FAN een foneem "verworven", als het in initiële 
woordpositie van tenminste drie verschillende woorden of variaties van een 
woord — bijvoorbeeld bij de woordkeus poes: behalve poe ook de variatie poet 
of poes uitspreekt — dit foneem voor 75% of hoger correct realiseert ten 
opzichte van het doelwoord (de woordkeuze of hierna: de selectie). Een 
voorbeeld van transcriptie en eerste analyse geeft schema 6.1. 
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Schema 6 .1 . 

Voorbeeld van transcriptie e n analyse van spraak volgens FAN (Beers, 1995). In vergelijking 

met het vo lwassen w o o r d kan een kind in zijn woordproduct i e een klank correct realiseren, 

vervangen of weglaten. 

Bedoeld woord Realisatie van het kind in Initiële consonant 

het oor van de volwassene; notatie van productie 

goed vervangen weglaten 

Finale consonant 

notatie van productie 

goed vervangen weglaten 

1 p u S poes p u O 

2 m au mauw m au 

3 p u -J 3 poesje p u - p u 

4 ai - a aaien ai-00 

5 au au au 

6 p a ^ k - 3 pakken p a = 0 - 00 

7 m a = m - a mama m a = m - a 

8 j a ja (2x) n a (2x) 

9 p u s poes OuO 

totaal tot 100 

verschillende ] realisaties 

J>p 

p 

m 

j > n (2x) 

P s 

Totaal telling per klank Totaal telling per klank 

per categorie en bepaling per categorie en bepaling 

van de verwerving van van de verwerving van 

fonemen en contrasten fonemen en contrasten 

Notatie - lettergreepstreepje = C - aanduiding mediale consonant; hier /k/ en /m/ 

0 consonantdeletie 00 lettergreepdeletie 

Wanneer kinderen bepaalde fonemen niet in hun woorden kiezen (selecteren) 
en er ook geen sprake is van enige productie ervan, worden deze fonemen 
genoteerd als nul qua selectie of realisatie. Op deze wijze kan een mogelijke 
vermijding van het kind worden gesignaleerd (Schwartz & Leonard, 1982; 
Schwartz e.a., 1987). In FAN blijken de /ƒ/ (de palatale stemloze fricatief) en 
/n/ (de velaire nasaal) niet te kunnen worden beschreven qua tijdstip van 
verwerving binnen een leeftijdsgroep, omdat deze fonemen te weinig voorko
men in het Nederlands. Dit geldt ook voor /f/ in de finale positie. 
Bij FAN staat de verwerving van contrastieve kenmerken van fonemen van het 
kind centraal. Een foneem bestaat uit een bundel van contrasten die tezamen 
één en maar één standaardklank vormen. Deze contrasten zijn georganiseerd 
in een hiërarchie (zie Figuur 6.1). Deze hiërarchie is gebaseerd op theoretische 
inzichten van de relaties tussen contrasten (zie voor de theorie Beers, 1995). 
De contrasten die het kind verworven heeft, bepalen hoe complex zijn 
fonologische systeem is en welke mogelijkheden het heeft, om contrasten te 
bundelen tot een foneem. Een contrast typeert (specificeert) daarmee een 
foneem. In de figuur bevindt zich onder de zogenaamde wortel enerzijds een 
laryngaal deel dat het contrast stem van het foneem definieert; anderzijds is 
er een supralaryngaal deel (zie § 1.5) met kenmerken van articulatie die boven 
de stemspleet zijn gelegen. Hier bevinden zich alle aspecten van wijze en 
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Wortel 

Laryngaal Supralaryngaal 

[stem] Wijze Plaats 

[consonantisch] sonorant] [fricatief] 

[nasaal] [lateraal] [rhotisch] 
5 

[labiaal] [coronaal] [dorsaal] 

[gerond] [voor] 

Figuur 6.1 
Hierarchie van kenmerken (contrasten) van de consonanten, welke het kind zonder 
aangeboren afwijkingen systematisch verwerft in zijn fonologische ontwikkeling, 
weergegeven met aanduiding van de hieraan toegekende graden in de contrasthiërarchie 
(Beers, 1995) 

plaats van articulatie. Plaatskenmerken zijn bij Beers (1995) impliciet gekop
peld aan het kenmerk [explosief], waarmee gecontrasteerd wordt. Het plaats-
kenmerk [labiaal] specificeert in eerste instantie de fonemen /p/ en /m/, 
waarbij sonorant /m/ contrasteert met explosief /p/; de later te verwerven 
labialen /b/, /f/, /v/, /u/, /w/ drukken als ze worden verworven complexere 
contrasten dan [labiaal] uit, zoals [stem] bij /b/, [fricatief] bij /f/ en /v/, en 
[gerond] bij /u/ en /w/. Het plaatskenmerk [coronaal] specificeert bij Beers 
(1995) in eerste instantie de fonemen /f/, /n/ en 1)1; de coronale fonemen /d/, 
/s/, /z/, /J/, iy komen later in de verwerving voor en worden in eerste instan
tie gespecificeerd met andere, meer complexe contrasten. De coronale 
sonorant / j / met zijn klinkereigenschappen wordt later opnieuw gespecifi
ceerd met het klinkerkenmerk [voor] als deze met /w/, /v/ contrasteert. Het 
plaatskenmerk [dorsaal] specificeert in eerste instantie het foneem /k/. De 
dorsale fonemen /YV en /y/ worden later verworven. De /r)/ komt bij Beers 
(1995) weinig frequent voor. Het kenmerk [sonorant] betreft /m/, /n/, /n/, /v/, 
/w/, / j / , IM en /r/. In eerste instantie verwerft het kind [sonorant] via /m/ en 
/n/, maar daarmee nog niet [nasaal]. In de fonologische verwerving komt dit 
onderscheid pas later. Pas wanneer /1/ en /r/ worden verworven, domineert 
[sonorant], eerder verworven via /m/ en /n/ de kenmerken [lateraal], 
[rhotisch] en [nasaal]. Kenmerken die afhankelijk zijn van een hoofdkenmerk, 
zoals bijvoorbeeld het kenmerk [nasaal], [lateraal] en [rhotisch] van [sono
rant], zijn complexer in de hiërarchie van kenmerken dan kenmerken die 
direct onder een aspect van wijze en plaats van articulatie zitten, zoals 
bijvoorbeeld [labiaal] en [explosief]. Het fonologische materiaal van Beers 
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(1995) onderbouwt haar hypothese dat het kenmerk [fricatief] wordt verworven 
nadat [explosief] is verworven. Kinderen verwerven in eerste instantie 
contrasten die niet complex zijn en bouwen in de fase van woordvorming 
systematisch meer en meer hun bestand met complexere contrasten uit. Beers 
(1995) kent aan deze systematische verwerving van de contrasten graden toe. 
Hoe hoger de graad, des te complexer de fonologische structuur van de 
contrasten in een foneem. Deze volgorde in de verwerving wordt in Figuur 6.1 
aangegeven met de contrastgraden 1 tot en met 5. 
Als meer dan 50% van de kinderen in een leeftijdsgroep in de initiële woord
positie voor 75% of meer de contrasten correct produceren en als ook in een 
volgende leeftijdsgroep deze contrasten blijken te zijn verworven, is de 
verwerving verwacht. Het merendeel van de door Beers (1995) onderzochte 
kinderen volgt zo'n verwacht spoor. Er zijn echter kinderen die eerst een 
complexer contrast verwerven, bijvoorbeeld [lateraal] via /1/ en daarna pas het 
contrast [fricatief] of [gerond]. Dit is een normale, maar ongewone verwer
ving. Binnen de normale verwerving treft Beers (1995) bij acht kinderen een 
verworven /n/ en /r/ aan, waarbij, door het nog niet verworven zijn van /1/ , 
wel het [nasaal]-[rhotisch] contrast aanwezig is, maar niet het [nasaal]-[late
raal] contrast. Twee typen graad 5 worden dan door haar onderscheiden, die 
even valide zijn in de beoordeling. Er is een contrastgraad 5 met /r/ en een 
contrastgraad 5a zonder /r/. Later, in de leeftijdsgroep van 2;6-2;8 jaar is 
echter zowel /1/ als /r/ verworven. Omdat Beers (1995) geen specifieke 
volgorde in de verwerving van /1/ en /r/ in haar materiaal vindt, kan de 
aanwezigheid van /r/ niet gelden als een indicatie van een meer geavanceerd 
klanksysteem. In onze studie doet zich ook voor dat een graad 5a wordt 
toegekend. 

In alle andere gevallen is de verwerving bij Beers (1995) abnormaal. Tabel 6.2 
en Tabel 6.3 tonen de volgorde van de verwerving van fonemen en contrasten 
in respectievelijk initiële en finale woordpositie volgens Beers (1995), waarbij 
gegeven eerder verworven contrasten (bijvoorbeeld [sonorant] en [coronaal]) 
alleen dat contrast wordt genoemd dat het foneem nader specificeert. Bij /1/ 
is dat alleen [lateraal], omdat [sonorant] en [coronaal] reeds door andere fone
men zijn gespecificeerd. 

Kinderen uit West- en Midden-Nederland, die door Beers (1995) zijn onder-zocht, 
realiseren de /v/ en /y/ niet; deze fonemen worden in FAN niet beschreven. 
Kinderen verwerven eerst,- door haar materiaal onderbouwd — initieel fone
men (en contrasten) die vervolgens spreiden naar de finale positie. Geen 
graden van complexiteit worden finaal toegekend. Het contrast [dorsaal] 
wordt verworven door het verwerven van de initiële dorsale explosief /k-/, 
contrasterend met [labiaal] /p/ en [coronaal] /t/, en niet via de dorsale 
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Tabel 6.1. 
Specificatie (contrasten) van Nederlandse medeklinkers volgens Beers (1995) 

Foneem plaats wijze laryngaal 

/p/ labiaal 
/b/ labiaal 

/t/ coronaal 

/d/ coronaal 

/k/ dorsaal 

/f/ labiaal fricatief 

/v/ labiaal fricatief 

/s/ coronaal fricatief 

/z/ coronaal fricatief 

nu dorsaal fricatief 

/y/ dorsaal fricatief 

/J/ voor fricatief 

/3 /* voor fricatief 

/h/ fricatief 

/m/ labiaal nasaal 

/n/ coronaal nasaal 

/ 1 / dorsaal nasaal 

/f/ en /w/ gerond sonorant 

/ j / voor sonorant 

/1/ lateraal 

/r/ rhotisch 

stem 

stem 

stem 

stem 

stem 

stem 

Tabel 6.2. 
Verworven fonemen, contrasten en graden van complexiteit in bepaalde leeftijdsgroepen in 
initiële woordpositie (volgens Beers, 1995). * Het contrast [stem] kan bij Beers niet duidelijk 
aan leeftijd worden gerelateerd. 

Initiële positie; leeftijdsgroep Verworven fonemen 
labiaal coronaal dorsaal 

Contrastspecificatie en 

graad 

1;3 tot 1;8 jaar 

l;9tot 1,11 jaar 

2;0 tot 2;2 jaar 

2;3 tot 2;5 jaar 

2;6 tot 2;8 jaar 

2;9 tot2;ll jaar 

p- t-
m- n- j -

k-

s- x- h 

b-* 
f- w/u-

1-r-
d-* 

[labiaal] 
[coronaal] [sonorant] 
[dorsaal] 

[fricatief] 

[gerond] [voor] 4 
[lateraal], [nasaal] [rhot] 5 

[fricatief] /Vy. Het contrast [fricatief] wordt verworven, nadat alle plaatsken-
merken met het kenmerk [explosief] zijn verworven. Ook hierbij geldt dat 
eerst de initiële positie wordt verworven. Het contrast [stem] verschijnt als de 
stemloze obstruenten zijn verworven. Het contrast [stem] blijkt niet duidelijk 



[labiaal] 

-k [dorsaal] 

•t [coronaal 

s -X [fricatief] 

•n [nasaal] 
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Tabel 6.3. 
Verworven fonemen en contrasten in leeftijdsgroepen in finale woordpositie (Beers, 1995). 
Bij Beers heeft de finale positie geen contrastgraden. 

Finale positie; leeftijdsgroep Verworven fonemen Aspecten van plaats en 
labiaal coronaal dorsaal wijze van articulatie 

1;3 tot 1;8 jaar -p 
l ;9 to t 1,11 jaar 
2;0 tot 2;2 jaar 

2;3 tot 2;5 jaar -m 

De verwerving van -f, -1, -r en -n is onduidelijk. 

aan leeftijd gerelateerd te kunnen worden; het wordt in de graden van 
complexiteit niet genoemd. Dit is een interessant verschijnsel, waarbij men 
zich kan afvragen of dit typerend is voor het kind uit West- en Midden 
Nederland dat minder vaak [stem] gebruikt dan het kind in Zuid Nederland en 
Vlaanderen. Eerstgenoemde kinderen gebruiken /v/ en /y/ niet of nauwelijks. 

Bij Beers (1995) is de verwerving van 80% van de door haar onderzochte 
kinderen zonder aangeboren afwijkingen te categoriseren als verwacht. Er is 
een systematisch georganiseerde volgorde in de verwerving van de contrasten 
die de grootste gemene deler van volgorde representeert door alle leeftijds
groepen heen. Bij 18% van de kinderen wordt een "ongewone" verwerving 
vastgesteld met individuele variatie. De volgorde van verwerving van contras
ten blijft echter binnen de grenzen van de hiërarchie van kenmerken. Bij 2% 
van de kinderen vindt Beers (1995) een individuele variatie met een abnorma
le volgorde in de verwerving van de contrasten, waarbij de kinderen niet de 
hiërarchie van contrasten in de opbouw van hun klanksysteem volgen. Beers 
(1995) noemt niet de vertraagde verwerving die bij haar valt onder abnor
maal. In onze studie kunnen kinderen echter wel vertraagd zijn (zie bijvoor
beeld Tabel 6.7). Een vertraagde verwerving is die welke overeenstemt met het 
fonologische beeld van een jongere leeftijdsgroep; een abnormale verwerving 
stemt daar echter niet mee overeen. 

6.2. De fonologische verwerving in onze referentiegroep 

6.2.1. De verwerving van de fonologie: initieel 

In Paragraaf 5.5 bleek dat onze referentiegroep goed overeenstemt met de 
normen van de standaardtest GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988). In hoeverre 
stemt onze referentiegroep ook overeen met de normen van FAN? 
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De verwachting is dat de verwerving van fonemen, contrasten en graden van 
complexiteit van de contrasten in de leeftijdsgroepen 1;9 tot 1;11 en 2;0 tot 
2;2 jaar van Beers (1995) (zie 6.2 en 3) overeenkomt met de verwerving van 
fonemen en contrasten in onze referentiegroep. Het contrast [fricatief] is op 
deze leeftijd verworven en daarmee hebben de tweejarige kinderen zonder 
schisis graad 3 in de complexiteit van hun contrasten bereikt. 
Twee kinderen zonder schisis (de Rl-groep) hebben op de leeftijd van 2;0 jaar 
geleidingsverlies van niveau 1. De literatuur wijst erop dat door OME de 
fonologische verwerving wordt gedupeerd (zie §1.3.3; Torremans & Strauss, 
1998). Beide normaal geboren kinderen (kind 31 en 33) worden uitgesloten 
van de fonologische analyse, omdat zij wellicht afwijken van de "norm" en 
dan niet als referentie kunnen dienen. Alleen de kinderen zonder gehoorver-
lies in de referentiegroep (de RO (N=7)-groep; zie tabel 4.9) doen mee aan de 
analyse. 

In Tabel 6.4 worden de resultaten in de afgeslankte referentiegroep (N=7), 
gepresenteerd. De kinderen in de referentiegroep hebben aan fonemen 
verworven /m/, /p/, /n/, 1)1, /t/, /k/, /h/. De aanwezige contrasten zijn [sono-
rant], [labiaal], [coronaal], [dorsaal], [fricatief]. Daarmee is in de groep graad 
3 verworven. Twee van de zeven kinderen zonder aangeboren afwijkingen 
(kind 37 en 32) blijken een abnormale verwerving in de fonologie te hebben, 
geanalyseerd volgens Beers (1995). De abnormale verwerving van kind 37 is 
te typeren als vertraagd. De /m-/, /n-/, /p7 en /k-/ en daarmee de contrasten 
[sonorant] [labiaal] [coronaal] en [dorsaal] zijn verworven. Deze contrasten 
vormen tezamen contrastgraad 2, horend bij 1;9 tot 1,11 jaar. Graad 3 met 
[fricatief] ontbreekt. Deze graad diende bij 2,0 jaar te zijn verworven. Bij kind 
32 zijn verworven de /m-/, /n-/, /p-/, /h-/ en /1-/, waarmee [sonorant] [labiaal] 
[coronaal] en daarmee graad 1, horend bij 1;3 tot 1;9 jaar, zijn behaald. Er is 
echter ook een contrast van een hogere orde aanwezig door het verwerven van 
[fricatief], terwijl het contrast van een lagere orde [dorsaal] nog ontbreekt. 
Onder de contrastknoop [sonorant] zijn bij dit kind de dieptecontrasten 
[lateraal] en [nasaal] van graad 5a aanwezig, terwijl graad 4, uitgedrukt door 
het contrast [gerond] en [voor] nog ontbreekt. De verwerving van dit kind is 
abnormaal. 

6.2.2. De verwerving betreffende de finale positie 

Beers (1995) vindt in haar materiaal dat finale fonemen pas verworven 
worden, als deze eerst verworven zijn in de initiële positie. Bernhardt en Stoel-
Gammon (1994) vinden daarentegen dat sommige fonemen eerder in finale 
positie dan in initiële positie correct verschijnen en noemen /k/ en de 
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Tabel 6.4. 
Verworven fonemen en contrasten in initiële en aanvullend finale woordpositie in de 
referentiegroep. Kinderen genummerd van laagst naar hoogst in aantal initiële fonemen. 

Initieel Aanvullend finaal 

kind fonemen 

m n p k 

contrasten 

son lab 

afwezig graad aanvullend N fonemen graad 

37 

fonemen 

m n p k 

contrasten 

son lab fricatief 2 -t, -X fric 6 3 

cor dor 

32 m n p h 

1 

son lab 
cor, fric 
lat nas 

dor, vooi 
gerond 

• 1 -X -s dor 7 3 

38 p t j k 

h y s 
son lab 
cor dor 
fric 

3 -m -1 lat 9 3 

39 m n p 
t k h y 
V 

son lab 
cor dor 
fric voor 

3 -s-f lat 11 . 

-1 

3 

40 n p t ) k 

gerond 

son lab 
cor dor fric 

4 -X io 4 

34 n p t j k 

h * f v 

voor gerond 

son lab cor 

dor fric 

4 9 4 

36 m n p t 

j kf vb 

1 

voor, gerond 

son lab cor 

dor fric voor 

gerond stem 

lat nas 

5a X n 5a 

N=7 son lab cor 
dor fric 

3 9 3 

fricatieven. Bij Fikkert (1994) verschijnt een fricatief in de finale positie eerder 
dan in de initiële, bij haar in de substituties. In onze studie wordt deze lijn 
gevolgd; een foneem kan ook in de finale positie worden verworven. Dit is 
een methodologisch verschil met Beers (1995). Bij kind 37 wordt in de finale 
positie /-"X/ verworven, waardoor graad 3 in de verwerving van de contrasten 
wél aanwezig is. Kind 32 toont eveneens een dergelijk beeld. In finale positie 
wordt /-p/, /-X/ en /-s/ verworven. Ook deze verwerving normaliseert. Alle 
kinderen in onze referentiegroep zonder gehoorverlies beantwoorden nu wel 
aan de norm dat zij op de leeftijd van 2;0 jaar [sonorant] [labiaal] [coronaal] 
[dorsaal] en [fricatief] hebben verworven en daarmee contrastgraad 3 bezitten. 
Onze referentiegroep stemt met Beers (1995) overeen. Finaal zijn /yv en /s/ 
verworven, waarmee in deze groep gemiddeld 9 verschillende fonemen 
verworven zijn. 
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6.3. De verwerving van fonemen en contrasten bij schisis 

Hoe staat het nu met de fonologische ontwikkeling van kinderen mét schisis? 
In Hoofdstuk 5 is melding gemaakt van het feit dat elf van de 30 kinderen met 
schisis niet of nauwelijks (betekenisvol) spreken. Deze kinderen nemen geen 
deel aan de GRAMAT-analyse en ook niet aan die volgens FAN. Zij bezitten 
voor een fonologische analyse te weinig woorden. Deze groep blijkt daarmee 
niet alleen een ernstige lexicale en grammaticale vertraging te hebben, maar 
ook een ernstige fonologische. Van de totale groep kinderen met schisis wijkt 
37% enkel en alleen af, omdat zij fonologisch niet analyseerbaar is. Hebben 
nu de overige 19 kinderen met schisis die wél aan FAN meedoen, hetzelfde 
niveau van fonologische vaardigheid als die van de leeftijdgenootjes in de 
referentiegroep? De verwachting is dat kinderen met schisis op grond van de 
afwijkende spraakwaarneming een sterk gereduceerd bestand aan verworven 
fonemen tonen, waarmee minder contrasten worden gerealiseerd. Er wordt 
tevens verwacht dat de kinderen wel contrasten verwerven, maar minder en 
in een andere volgorde op grond van de afwijkende spraakmotoriek (zie 
§ 2.4). Ook wordt verwacht dat bij hen klanken in finale positie eerder worden 
verworven dan initieel. Estrem & Broen (1989) vinden bij schisis immers 
vaker de weglating van initiële obstruenten. 

De kinderen met schisis hebben, onderzocht als groep volgens het criterium 
van FAN, alleen /m-/, /n-/ en /k-/ verworven (zie Tabel 6.5). Gemiddeld zijn er 
3 fonemen aanwezig, waarmee graad 2 in de complexiteit van de contrasten 
wordt bereikt. Dit staat in schril contrast met Tabel 6.4, waar de kinderen in 
de referentiegroep graad 3 en hoger behalen en gemiddeld 7 fonemen initieel 
en 9 fonemen initieel én finaal bezitten. 

Tabel 6.5. 

Overzicht van de verworven fonemen, contrasten en de contrastgraad bij >50% van de 19 

tweejarige kinderen met schisis die aan een FAN-analyse meedoen 

Schisis N=19 Initieel Finaal Contrasten en graad 

lab cor dor 

m n k geen [son] [lab] [cor] [dor] 

2 

In de groep kinderen met schisis contrasteert een [explosief] element /k-/ met 
een [consonantische sonorant] /m-/ en /n-/. Er zijn de voor graad 2 gewenste 
plaatskenmerken [labiaal] [coronaal] en [dorsaal] die onderling contrasteren. 
In tegenstelling tot de groep kinderen bij Beers (1995) met graad 2 zijn de 
fonemen /p-/, /t-/ en /]-/ niet verworven (zie Tabel 6.3); ook ontbreekt graad 
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3 met [fricatief]. Daarmee is de verwerving inzake de contrasten als vertraagd 
te typeren. De kwaliteit van de fonologie, beoordeeld naar het aantal en de 
soort verworven typen fonemen, is echter afwijkend. 
In dit hoofdstuk worden kinderen met schisis individueel bestudeerd, omdat 
een groepsanalyse onvoldoende de specifieke lijn in de verwerving bij schisis 
toont. Kinderen met schisis zijn heterogeen verdeeld in hun taalvaardigheid 
(zie Hoofdstuk 5) en zullen ook variëren in de kwaliteit van hun fonologie. 

Op basis van de fonologische analyse van de individuele kinderen (zie Tabel 
6.6, waarin de kinderen zijn geordend van meest naar minst verworven 
fonemen in initiële positie en zie in de bijlage de Tabellen 30 en 31) zijn er 
ten aanzien van de fonologische verwerving van kinderen met schisis de 
volgende observaties en conclusies te trekken. 

Het natuurlijke kenmerk [explosief] 
Bij Beers (1995) start de fonologische analyse bij 1;3 jaar, waarbij kinderen in 
hun eerste woorden het kenmerk [consonantisch] reeds hebben verworven. In 
de theorie van de kinderfonologie en ook bij Beers (1995) is het kenmerk [ex
plosief] een basiskenmerk van [consonantisch] en een zogenaamde default, 
een ongespecificeerd element dat aan de basis ligt van het klanksysteem, 
waarmee een gespecificeerd element contrasteert. Bij schisis is het contrast 
[sonorant] frequenter aanwezig dan [explosief]; laatstgenoemd kenmerk is in 
de groep met schisis verworven door /k-/ of /-k/, aanwezig bij 10 van de 19 
kinderen met schisis, wat conform het > 50% groepscriterium van FAN 
beschouwd moet worden als verworven in de groep. Sonorant is echter bij 
Beers (1995) geen kenmerk waarmee gecontrasteerd wordt. 

Sonorant als natuurlijk kenmerk en onderverdeling ervan 
Binnen [sonorant] contrasteert echter [consonantisch] versus [niet-conso-
nantisch] op grond van het feit dat er binnen sonorant halfklinkers aanwezig 
zijn die niet-consonantisch zijn. Dit onderscheid is bij schisis van groot belang 
om de fonologische verwerving te typeren en, waar mogelijk, te normaliseren. 
Door [consonantisch] (en niet [explosief]) te introduceren als basiskenmerk 
van wijze van articulatie, worden — net als in de normale verwerving — ook bij 
schisis, allereerst de plaatskenmerken [labiaal], [coronaal] en [dorsaal] 
verworven. De fonologie van een kind met schisis wordt dankzij dit onder
scheid niet a priori als abnormaal getypeerd, maar is qua verwerving van 
contrasten op een verwachte lijn van verwerving te plaatsen. In Tabel 6.6 en 
vervolg is te zien dat door dit onderscheid binnen [sonorant] diverse kinderen 
met schisis contrastgraad 1 verwerven en getypeerd kunnen worden als 
vertraagd, afgezien van het volledig ontbreken van [explosief]. 
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De verwerving van de plaatscontrasten 
Er zijn kinderen met schisis die binnen de categorie [sonorant] /v-I of /1-/ 
hebben verworven welke in dit geval niet de contrasten zijn van een hogere 
orde [gerond] (graad 4) respectievelijk [lateraal] (graad 5a) onder een contrast-
knoop van [sonorant], zoals Beers (1995) deze specificeert (zie Tabel 6.1). 
Het kind met schisis verwerft in eerste instantie een plaatskenmerk [labiaal] 
respectievelijk [coronaal]. Kind 27 verwerft alleen /m-/, /v-I en /1-/ . Een niet-
consonantische [sonorant] /v-I contrasteert hier met een consonantische 
[sonorant] /ra-/. Het plaatskenmerk [labiaal] in /ra-/ en /v-I contrasteert met 
[coronaal], uitgedrukt door /1-/. Bij Beers (1995) is de /1-/ een segment dat 
voor plaats ongespecificeerd is (zie Tabel 6.1), omdat eerder /t-/ contrasterend 
met /n-/ het plaatskenmerk [coronaal] specificeerde. Dit gaat bij veel kinderen 
met schisis niet op; er is bij kind 27 geen /t/ verworven en /1-/ is in eerste 
instantie het contrast [coronaal] dat contrasteert met de labiale /ra-/. 

De status van /h/: Fricatief of halfklinker? 
Bij Beers (1995) is /h/ een laryngaal met een zogenaamde nul-plaats die in 
Tabel 6.1 de specificatie [fricatief] krijgt. Het is de eerste [fricatief] die het 
kind verwerft. Bij Rietveld & Van Heuven (1997) is /h/ een halfklinker, 
evenals de /u/, /w/ en / j / dat zijn. Op basis van andere inzichten over de status 
van een klank of contrast kunnen kinderen met een pathologisch spraakbeeld, 
zoals bij schisis, anders worden ingedeeld en meer van de norm afwijken. 
Wanneer Rietveld & Van Heuven (1997) worden gevolgd en /h/ als halfklink
er wordt getypeerd, dan moeten veel kinderen met schisis, geanalyseerd 
volgens FAN, getypeerd worden als abnormaal in hun verwerving. De /h/ met 
het contrast [fricatief] bezorgt in onze studie 7 kinderen met schisis een 
verwachte verwerving in de contrasten met graad 3. Onze analyse baseert zich 
echter op FAN (Beers, 1995). 

De volgorde van contrasten in de verwerving 
In de normale verwerving volgens Beers (1995) wordt [fricatief] verworven, 
als [explosief] en [dorsaal] zijn verworven. Bij schisis is [sonorant] vaker 
verworven. Het kenmerk [fricatief] kan bij schisis, getuige de verwerving van 
kinderen in onze studie, eerder zijn verworven dan [explosief]. Ook treden 
[fricatief] en [explosief] gelijktijdig contrastief op. Als kinderen in de onder
zoeksgroep van FAN (Beers, 1995) [fricatief] verwerven loopt het 'plaats'spoor 
van [dorsaal] naar [coronaal] naar [labiaal]. Ook de kinderen met schisis 
volgen dit spoor, als zij [fricatief] verwerven, maar doen hetzelfde bij [explo
sief]. De verwerving ervan loopt van [dorsaal] naar [coronaal] en [labiaal]. Een 
voorbeeld van deze verwerving geeft Tabel 6.6. Enerzijds kan op basis van 
verworven en bijna verworven fonemen bij een individueel kind een dergelijk 
beeld worden waargenomen (zie in de bijlage Tabel 30 en 31). Anderzijds kan 
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deze lijn worden gezien, als zowel de kinderen met vertraging en abnormali
teit (zie Tabel 6.6) als die met een verwachte verwerving (zie Tabel 6.6 
vervolg) worden bestudeerd. In Paragraaf 6.4 wordt hier nader op ingegaan. 

De verwerving van [dorsaal] 
Het valt op dat bij schisis het contrast [dorsaal] te vaak nog niet voorkomt, 
wat de lijn van de normale verwerving volgens FAN verstoort. De reden dat 
[dorsaal] niet verschijnt kan zijn dat het contrast visueel niet is af te lezen en 
dat het kind alleen op basis van zijn gehoor en tactiel-kinesthetische ervarin
gen de karakteristieken ervan moet leren kennen. Bij Rietveld & Van Heuven 
(1997) wordt niet gevonden dat [dorsaal] auditief moeilijker waarneembaar 
zou zijn dan [labiaal] of [coronaal]. Estrem & Broen (1989) en Jansonius-
Schultheiss (1994) vinden in hun studies dat [dorsaal] voor kinderen met 
schisis beslist niet een makkelijke plaats van articulatie is. Kinderen met 
schisis gebruiken deze articulatieplaats allerminst frequent in het brabbelen 
en in de fonologie van hun eerste woorden (Jansonius-Schultheiss, 1994). 

De verwerving van [fricatief] 
Bij Beers (1995) kan [fricatief] zich pas ontwikkelen als eerst [explosief] en 
[dorsaal] via /k/ in initiële woordpositie zijn verworven. Deze eis gaat niet op 
bij schisis. Het contrast [fricatief], komt bijvoorbeeld voor bij kind 1 en kind 
11 die zowel [explosief] als [dorsaal] missen en daarmee zich volstrekt tegen 
de theorie van de normale verwachte verwerving volgens FAN ontwikkelen. 
Deze kinderen verwerven [fricatief] via de bij Beers (1995) voor plaats 
ongespecificeerde /h/. 

De verwerving van [stem] 
In de normale verwerving (Beers, 1995) verwerven de kinderen dankzij 
[explosief] eerst [-stem] (stemloos) en pas later, als afgeleid contrast, [stem] 
(stemhebbend). In Paragraaf 1.4 is uitgelegd dat [stem] voor kinderen met 
schisis op spraakmotorische gronden makkelijker is te realiseren dan stem
loos. Kinderen met schisis blijken inderdaad eerst stemhebbende obstruenten 
te verwerven, voordat zij stemloze kunnen realiseren. Er zijn echter ook 
kinderen die eerst [-stem] verwerven, zoals de kinderen met een verwachte 
verwerving in de fonologie, kind 4, 17, 26, 19 en 13 (zie Tabel 6.6 vervolg-
blad). Ook als gekeken wordt naar fonemen die bijna zijn verworven (zie in de 
bijlage Tabel 30 en 31) blijkt [stem] voorkeur eveneens. Bij kind 26, 9 en 14 
is /b/ wel en /p/ niet aanwezig, als gekeken wordt de "verwerving" van 
fonemen bij een lager criterium van correctheid (namelijk bij >50% correct en 
niet >75%). Bij kind 11 verschijnen /b/ en /p/ gelijktijdig. Bij kind 13, 1, 23 en 
5 verschijnt /d/ voordat /t/ wordt verworven, terwijl bij kind 18 /d/ en /t/ 
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tezamen optreden. Het spoor van de verwerving van fonemen loopt bij schisis 
qua plaatsaspecten normaal, maar beslist niet qua wijzen van articulatie. 

De verwerving van contrasten in initiële en finale positie 
In de referentiegroep kregen twee kinderen het etiket van een verwachte, 
normale, verwerving, omdat fonemen en contrasten in de finale positie waren 
verworven, die initieel niet waren verworven. Ook bij schisis is dit het geval. 
Kind 9 met finaal /-m/ en /-k/ bezit graad 2 door /-m/ te beschouwen als een 
labiale consonantische sonorant, waarmee de explosieve dorsaal /-k/ contras
teert. Uitgaande van de theorie van de verwerving van de fonologie volgens 
Beers (1995) kan er geen sprake zijn van verwerving van contrasten op basis 
van twee fonemen in verschillende woordposities. Wanneer nu een kind met 
schisis /k-/ heeft verworven, kan volgens Beers (1995) niet /-"X/ worden 
verworven dankzij /k-/. Naar onze mening heeft dit kind echter een mentale 
representatie van [dorsaal] en [explosief] en verwerft het op grond daarvan 
het contrast [dorsaal] en [fricatief]. Dit gebeurt nu echter niet in één specifie
ke woordpositie, maar in twee verschillende. Onze argumenten om niet te 
strikt te zijn qua woordpositie zijn de volgende: 

— kinderen zonder aangeboren afwijkingen laten door middel van een 
normaal fonologisch proces als klankverwisselingen in het woord (meta
thesis) horen dat ze een later komend element initieel realiseren en een 
eerder voorkomend element finaal produceren. Ze laten klanken qua 
woordpositie scharen; 

— kinderen zonder aangeboren afwijkingen laten in de assimilaties (bijvoor
beeld pip voor kip) horen dat een finaal element ook initieel verschijnt. Er 
worden in de productie qua woordpositie sprongen gemaakt; 

— kinderen met schisis laten hierna (in §6.4 en zie de bijlage Tabel 30 en 31) 
zien dat een verworven foneem in finale positie op het punt van verwer
ving staat te komen in initiële positie. Er zijn niet altijd voorspelbare 
fonologische ontwikkelingssprongen van eerst een verwerving initieel en 
daarna finaal. 

Op grond van deze argumentatie wordt de fonologie van kind 4 verwacht. 
Anders is zij te beschouwen als vertraagd, met een behaalde contrastgraad 2. 
In onze studie is echter getracht de afwijkingen bij schisis volgens FAN in 
beeld te brengen, maar ook om waar mogelijk wegen te zoeken om de 
fonologie van het kind met schisis te normaliseren. Ook in dit geval is een 
zogenaamde "speciële toekenning" gegeven. 

Fonemen in de finale positie 
Terwijl er klanken zijn die eerder finaal dan initieel in het woord verschijnen 
(bij schisis behalve /X/ bijvoorbeeld ook /p/, /t/ en /m/) blijken kinderen met 
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schisis toch te vaak de finale positie nog niet in te vullen. Zeven van de 19 
kinderen in de groep met schisis hebben in finale positie nog helemaal geen 
foneem verworven, ook als er initieel sprake is van een verwachte verwerving. 
Dit beeld komt bij FAN niet voor en evenmin in de jongste leeftijdsgroepen. 
Daar is wel sprake van verworven finale fonemen. Als de relatie fonologie en 
gehoor wordt behandeld (zie §6.5) komt deze bevinding opnieuw aan de 
orde. 

Wordt bij schisis de fonologie door de afwijkende spraakmotoriek 
gefixeerd? 
In Hoofdstuk 5 is de articulatie van kinderen met schisis beoordeeld op basis 
van hun CP-score, een score verkregen op basis van een luistertest. In dit 
hoofdstuk is er sprake van een beoordeling van de articulatie door aanwezige 
kenmerken van plaats en wijze van articulatie in verworven fonemen te bestu
deren. Als kinderen voor meer dan 75% (het frequentiecriterium van verwor
ven bij Beers (1995) een klank in een specifieke woordpositie correct articule
ren, is de spraakmotoriek (de articulatie) in staat om voldoende stabiel die 
spreekbewegingen van contrasten te maken, die mentaal via de spraakwaar-
neming zijn gerepresenteerd. McNeillage & Davis (1990) en McNeillage 
(1994) zijn van mening dat de spraakverwerving (de fonologische) langs de 
meest makkelijke sporen van articulatie (de spraakmotoriek) loopt en dat de 
spraakproductie bepaalt wat het kind lexicaal en fonologisch produceert. Het 
kind ontwikkelt zijn spraak dan ook zonder enige moeite, luidt hun oordeel, 
omdat de articulatie bepaalt wat wordt geuit. Geldt dit beeld misschien juist 
voor schisis, waar de spraakmotoriek de lijn van de verwerving lijkt te 
dicteren (zie de kinderen met de niet-verwachte verwerving in onze studie) of 
zou een kind misschien toch dat laten horen wat eerder via de spraakwaarne-
ming mentaal is opgebouwd en wat in de spraakproductie dankzij deze 
innerlijke representatie wordt gecontroleerd? Het eerste lijkt ogenschijnlijk 
het geval. De kinderen met schisis verwerven immers in eerste instantie niet 
de articulatorisch moeilijk te produceren labiale en coronale, stemloze 
explosieven. Zij uiten overwegend sonoranten. De gedachte van McNeillage 
& Davis (1990) en McNeillage (1994) wordt bij 2;0 jaar ogenschijnlijk 
ondersteund. De gegevens van onze studie wijzen echter ook in een andere 
richting; er moeten toch kanttekeningen worden geplaatst bij een dergelijke 
visie. In dit geval verwijzen wij naar de bevindingen in Paragraaf 5.2., waar de 
spraakwaarneming via het gehoor de CP-score significant beïnvloedt. Het 
normaal geboren kind zal dankzij zijn goede orale (tactiel, kinesthetisch, 
proprioceptief), visuele en auditieve spraakwaarneming al heel jong zonder de 
minste moeite die verbale representaties mentaal opbouwen, die tot zijn 
moedertaal behoren. Het beeld dat de buitenwereld hem daarvan aandraagt, 
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kan steeds weer worden vergeleken met zijn innerlijk opgebouwde kennis. 
Door selectief zijn visuele en auditieve aandacht te richten op klanken met 
specifieke contrasten die het nog onvoldoende kent of beheerst, zal het zijn 
spraakmotoriek in overeenstemming brengen met het waargenomen en 
innerlijk opgebouwde en georganiseerde (fonologische) spraakbeeld ervan. Bij 
minder gehoorverlies en verbeterde spraakwaarneming door vroege midden-
oordrainage uit het kind immers niet alleen meer typen, maar ook meer 
tokens van inhoudswoorden (zie §5.4). Waar McNeillage & Davis (1990) en 
McNeillage (1994) accent leggen op de spraakproductie als basis voor wat het 
kind met de minste moeite uit, wijzen wij op het belang van de kwaliteit van 
de spraakwaarneming en sensomotorische integratie van spraak in het 
kinderlijke brein. Dankzij de door de spraakwaarneming degelijk opgebouwde 
mentale representaties van de spraak wordt de spraakmotoriek met de minste 
moeite bestuurd. 

De typering van de verwerving 

Geanalyseerd volgens FAN (Beers (1995) is de groep kinderen met schisis 
heterogeen verdeeld inzake hun fonologische verwerving. Sommige kinderen 
met schisis hebben een verwachte verwerving (N=10, 52.6% van de 19 
kinderen met een FAN-analyse), sommige hebben een vertraagde (N=6, 31.6% 
van de 19 kinderen met FAN) en sommige tonen een abnormale (N=3, 15.8% 
van de kinderen met FAN). Bij deze opsomming mogen de elf kinderen niet 
worden vergeten die uitgesloten zijn van een FAN-analyse op basis van 
onvoldoende lexicale vaardigheid. Dan zijn de percentages respectievelijk 
33% met een verwachte verwerving, 20% met een vertraagde verwerving, 10% 
met een abnormale verwerving en 37% met een ernstig taalprobleem en een 
fonologische verwerving, die niet is te beoordelen. Tweederde van de totale 
groep (67%) heeft daarmee een afwijkende fonologie. Eenderde van de 
kinderen met schisis echter niet. 

De rol van het aantal verworven fonemen in de verwerving 
In de analyse volgens FAN (Beers, 1995) wordt veel nadruk gelegd op de 
verwerving van de contrasten die de ontwikkeling van andere contrasten en 
typen fonemen vergemakkelijkt. Tien kinderen met schisis hebben qua 
opbouw van de contrasten een verwacht beeld, al dan niet via een speciële 
toekenning verkregen. Zijn zij ook verwacht inzake het aantal verworven 
typen fonemen? Eenzelfde variatie is er in de groep met schisis, als niet de 
graden van contrasten, maar het aantal verworven fonemen wordt bestudeerd 
(vergelijk Tabel 6.6 en 6.6 vervolg): 
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- bij schisis en contrastgraad 3 (N=7) worden er gemiddeld 6 fonemen 
verworven (sd 2, range 4-10); in de referentiegroep (N=4) zijn dat gemid
deld 8 fonemen (sd 2, range 6-11). Er is bij schisis sprake van een reductie; 

- bij schisis en contrastgraad 4 (N=2) worden er gemiddeld 8 fonemen 
verworven; in de referentiegroep zijn dat er 9. Er is bij schisis enige reductie; 

- het kind met schisis en contrastgraad 5a heeft evenveel typen fonemen 
verworven als het kind in de referentiegroep met contrastgraad 5a, name
lijk 11 fonemen. Hier is geen reductie aanwezig; 

Bij bestudering van het materiaal van Beers (leeftijdsgroep 1;9 tot 1,11 en 2,0 
tot 2;2 jaar) bezitten haar kinderen met contrastgraad 3 gemiddeld 9 typen 
fonemen (sd 2, range 6-12). 

6.4. Het verloop van de fonologie bij schisis 

Als de spraakwaarneming bij een kind is aangedaan, kan er sprake zijn van een 
vertraagde fonologische verwerving, omdat het kind door langdurig gehoor-
verlies het taalaanbod van de volwassene onvoldoende heeft kunnen waarne
men. Als de spraakmotoriek afwijkend is, is de fonologische productie 
abnormaal. In het geval van vertraging zal de productie na verloop van tijd 
bijtrekken en normaliseren. Is dit het geval in onze groep kinderen en hoe zou 
dit in een eenmalige video-opname te onderzoeken zijn? 

Beers (1995) beschrijft fonemen die correct zijn bij een criterium van 
>50-75%. Deze fonemen zijn bijna verworven. Door deze methode van 
analyse te gebruiken, is er in onze referentiegroep bij >50% correctheid 
inderdaad een beeld van de verwachte verwerving, zoals FAN die beschrijft 
voor de er op volgende leeftijdsgroep van kinderen (zie bijlage Tabel 29). Op 
basis hiervan wordt ook in de groep met schisis gekeken naar de verwerving 
bij een lager criterium van correctheid. Ook nu is er groei naar een verwachte 
verwerving (zie Tabel 6.7 en vervolg, gebaseerd op Tabel 30 en 31 in de 
bijlage). Practisch alle eerder fonologisch afwijkende kinderen met schisis zijn 
bijgetrokken, zo niet qua contrastgraad dan wel qua uitbreiding van correct 
aantal geproduceerde fonemen. De kinderen met een verwachte verwerving 
breiden hun foneembestand uit en halen hogere contrastgraden (zie Tabel 6.7 
vervolg). Het beeld bij een analyse van >50%-75% correct rechtvaardigt de 
mening dat kinderen met schisis behalve spraakmotorische problemen ook 
een fonologische vertraging tonen. 

Ondanks een overwegend normale verwerving bij >50%-75% correct blijft het 
klanksysteem van het kind met schisis echter zeer individueel van opbouw en 
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blijft het nodig een kind een speciële toekenning te geven om zijn fonologi
sche verwerving te normaliseren. Geen kind ontwikkelt het klanksysteem op 
dezelfde wijze en met dezelfde fonemen zoals binnen een stramien van de 
verwachte verwerving van de fonologie volgens Beers (1995). Dankzij de 
analyse op basis van een lager criterium van (>50%-75%) correctheid is er 
inzicht in de mate van vertraging, de toekomstige lijn van de verwerving en 
de eventuele hardnekkigheid van de spraakpathologie. 

6.5. Gehoorverlies en fonologie bij schisis 

Van de 30 kinderen met schisis zijn er elf kinderen die niet in aanmerking 
komen voor een analyse volgens FAN vanwege onvoldoende lexicale vaardig
heid. In Hoofdstuk 5 is aangetoond dat gehoorverlies de lexicale vaardigheid 
vermindert. Ook bleken overwegend kinderen met ernstig gehoorverlies van 
niveau 2 niet in aanmerking te komen voor een grammaticale analyse volgens 
GRAMAT (Bol & Kuiken, 1988). De literatuur (§ 1.3.3) wijst op fonologische 
problemen bij langdurige OME. Is de mate van gehoorverlies bij kinderen met 
schisis een factor die de verwachte en niet-verwachte verwerving in de 
fonologie verklaart? 

De verdeling van kinderen met schisis over de groepen van gehoor (zie Tabel 
4.9 en 4.10) en uitval om aan FAN mee te doen, is als volgt: 

— vijf van de 9 kinderen (56%) met ernstiger gehoorverlies van niveau 2 
(40-55 dB) komen niet voor FAN in aanmerking; de overige vier wel; 

— zes van de 19 kinderen (32%) met mild geleidingsverlies van niveau 1 
(20-40 dB) komen niet voor FAN in aanmerking; de overige 13 kinderen 
wel. 

Alle goed horende kinderen (N=2) en alle kinderen met vroege drainage bij 
mild geleidingsverlies van niveau 1 (N=6) doen mee aan FAN. 
De kwaliteit van het gehoor speelt een rol bij kinderen met schisis en een 
verwachte verwerving. Dit is te zien in Tabel 6.8 betreffende kinderen die aan 
FAN deelnemen en een verwachte verwerving bezitten. Er is effect van het 
gehoor op de hoogte van de contrastgraad en het aantal verworven fonemen. 
Opnieuw haalt de groep met vroege drainage van het middenoor en een 
gehoorverlies van niveau 1 (20 tot 40 dB) (N=5) de hoogste waarden. De 
kinderen in deze groep hebben gemiddeld contrastgraad 4 behaald (sd 1) en 
bezitten een uitgebreid bestand aan typen fonemen (gemiddeld 7 met een 
standaarddeviatie van 3). In deze groep is [explosief] aanwezig (zie Tabel 6.6 
vervolg). 
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Tabel 6.8. 
Kinderen met schisis met een verwachte verwerving (N=10) in groepen van gehoor en 
interventie van gehoor; waarbij hun fonologie (de behaalde contrastgraad en het aantal 
verworven typen fonemen) is beoordeeld op basis van het criterium (>75% correctheid van 
fonemen (typen) initieel en finaal. Inclusief kinderen met een verwachte verwerving door een 
speciële toekenning. 

CO N=0 Ml N=5 Cl N=4 M2N=1 C2 N=0 

Geen enkel zie kind 6, 13, zie kind 10, zie kind 2 Geen enkel 
kind 19, 26 en 9 17, 7 en 4 kind 

Graad m 4 s d l m 3 s d 0 3 

N fonemen m 7 s d 3 m 6 s d 3 4 

Tabel 6.9. 

Kinderen met schisis met een niet-verwachte verwerving (N=9) in groepen van gehoor en 
interventie van gehoor; waarbij hun fonologie (de behaalde contrastgraad en het aantal 
verworven typen fonemen) is beoordeeld op basis van het criterium (> 75% correctheid en 
van fonemen (typen) initieel en finaal 

CO N=2 Ml N=l Cl N=3 M2N=1 C2N=2 
zie kind 1, 11 zie kind 27 zie kind 14, 

18 en 23 
zie kind 5 zie kind 

15, 16 

Graad m l sdO 1 mO sdO 0 mO sd 1 
N fonemen m 3 sd 1 3 m 3 sd 1 2 m 2 sd 3 

Vreemd is echter, dat beide goed horende kinderen met schisis géén verwach
te verwerving bezitten. Zij hadden met hun goede gehoor dan toch ook een 
gunstige fonologie moeten tonen. 
De kwaliteit van het gehoor speelt echter óók een rol bij de fonologie van 
kinderen met een niet-verwachte verwerving. De beide goed horende kinde
ren en het ene kind met een vroege drainage bij mild gehoorverlies van 
niveau 1 blijken hoger uit te komen in contrastgraad en aantal verworven 
typen fonemen dan elders het geval is (zie Tabel 6.9). 
Wanneer met een Mann-Whitney U-test effect wordt gemeten tussen de groep 
met drainage (Ml en M2) en die zonder drainage (Cl en C2) wordt eveneens 
bevestigd dat de kwaliteit van het gehoor een grote rol speelt bij de verwer
ving van de fonologie. Vaker is in de groep met drainage, ongeacht ernst van 
het gehoorverlies, het contrast [labiaal] goed (p<.05); minder vaak wordt 
[coronaal] (p<.05) gesubstitueerd en bij [explosief] treden minder substituties 
op (p<.05). Ook wanneer er in de subgroepen van schisis en gehoor wordt 
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gekeken naar de invloed van het gehoor op het aantal verworven fonemen, is 
deze invloed niet te ontkennen (zie Figuur 6.2). 

aantal verworven fonemen 

RO de goed horende referentiegroep (N=7); CO: de goed horende kinderen met schisis (N=2); Ml: de schisisgroep 
met mild verlies en met drainage (N=5); Cl: de schisisgroep met mild verlies zonder drainage (N=7); M2: de 
schisisgroep met ernstiger verlies met drainage (N=2); C2: de schisisgroep met ernstiger verlies zonder drainage 
(N=2). 

Figuur 6.2. 
Aantal verworven fonemen (y-as) bij individuele kinderen respectievelijk binnen subgroepen 
van schisis en gehoor (x-as) 

De goede spraakwaarneming bij 2;0 jaar van de twee goed horende kinderen 
met schisis in de CO-groep heeft echter allerminst geleid tot een verwachte 
verwerving. Dit werd eerder al opgemerkt. Deze beide kinderen hebben een 
niet-verwachte, abnormale, verwerving, waarbij [explosief] en [dorsaal] 
ontbreken. Hebben deze kinderen soms door hun goede gehoor een andere 
luisterstrategie aangewend en hun spraak minder adequaat aangepast aan het 
gehoorde spraakmodel of konden zij ondanks goed horen dit laatste toch niet 
vanwege hun afwijkende spraakmotoriek? Ook is er de vraag of beide kinde
ren vroeg in hun babytijd wel voldoende mogelijkheden hebben gehad om de 
fonologie voldoende te verwerven, bijvoorbeeld als er eertijds, in een tijd van 
aanleg van de fonologie, wel gehoorverlies is geweest, maar later niet meer. 
Beide kinderen horen bij 2;0 jaar goed, maar over de geschiedenis van hun 
horen is onvoldoende bekend en over hun interventies in het eerste levensjaar 
is nog niet gesproken. 
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Gehoorverlies in de referentiegroep 
Kinderen met schisis hebben doorgaans een gehoorverlies ten gevolge van 
chronische OME. Twee kinderen in de referentiegroep (de Rl-groep) toonden 
tijdens de gehoortest een mild gehoorverlies bij niet-chronische OME. Op 
basis van de literatuur (zie § 1.3.3) veroorzaakt OME overwegend fonologische 
problemen en leidt deze niet tot problemen in het taaibegrip. Wijkt bij beide 
kinderen zonder schisis met mild gehoorverlies (de Rl-groep) de fonologie af? 

Kind 31 met een matig gehoorverlies heeft een verwachte verwerving met de 
hoge graad 5a in de complexiteit van de contrasten. Tien fonemen heeft dit 
kind verworven. In de finale positie is er echter geen enkel foneem verworven. 
Dit is in de referentiegroep bij geen ander kind voorgekomen. Bij een criteri
um van >50% correctheid wordt de finale positie wel met "verworven" 
fonemen gevuld. 
Kind 33 heeft een verwachte verwerving met contrastgraad 3 behaald. Het 
contrast [dorsaal] ontbreekt initieel; het wordt echter via finaal verworven. 
Zeven typen fonemen heeft dit kind. Er zijn geen fonologische problemen. 
Het niet chronische, maar waarschijnlijk incidenteel aanwezige gehoorverlies 
heeft de fonologische verwerving van deze beide kinderen niet gedupeerd. 

6.6. De samenhang van fonologie met algemene variabelen van spraak en 
taal 

Met welke spraak- en taalvariabelen hangt de fonologie samen? Net zoals in 
Hoofdstuk 5 wordt ook nu gekeken naar de onderlinge samenhang van 
spraak- en taaivariabelen, alleen geldend voor de uitkomsten, behaald in de 
groep van 19 kinderen die aan FAN meedoen. In Hoofdstuk 5 is, met uitzon
dering van de grammaticale aspecten, de hele groep van kinderen bij de 
analyse betrokken. 

Uit Tabel 6.10 blijkt dat gegeven de 19 kinderen met schisis, die aan FAN 
meedoen, de verworven contrastgraad samenhangt met het aantal typen 
verworven fonemen (r .78, t 5.20, p<.001). De verworven contrastgraad hangt 
echter niet samen met de algemene variabelen van spraak en taal die in 
Hoofdstuk 5 aan de orde kwamen. Bij Bishop (1992) is het contrast (zij noemt 
dit de articulatievorm van een foneem) een intermediair tussen articulatie en 
fonologie en is er geen relatie van een contrast met het lexicon. Het uitblijven 
van samenhang van contrastgraad met overige variabelen van spraak en taal 
in onze studie bij 2;0 jaar ondersteunt haar visie. 
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Tabel 6.10. 
Samenhang van de fonologische met de algemene variabelen bij schisis. Significant was de 
samenhang op het kansniveau * p<.05, * * p<01 en * * * p<.001. 

Sprktijd CP-score Verstaan Inhwoord Functiew MLU (L) N typen 
Kind baarheid type toke type toke fonemen 

Graad ns ns ns ns ns ns ns ns ns * * * 
N fonem * ns ns ns ns * * * ns * nvt 
Spec.toe ns ns ns ns ns ns ns ns * * * 
Afwezig: 
[explos] * * ns ns ns ns * * ns ns * * * * 
[labiaal] ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
[coron] ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
[dorsaal] * ns ns ns ns * ns ns ** * * 
[fricatief] ns ns ns ns ns * ns ns ns ». 

Onder algemene variabelen wordt hier verstaan de spreektijd van het kind, zijn CP-score, zijn verstaanbaarheid 
het aantal typen en tokens van inhouds- en functiewoorden, zijn MLU(L) en het aantal verworven fonemen. 
Onder de fonologische variabelen wordt hier verstaan de behaalde contrastgraad, het aantal verworven fonemen 
(opnieuw genoemd), de speciële toekenning, het ontbreken van de kenmerken |explosief], [labiaal], [coronaal], 
[dorsaal] en [fricatief]. 

Bij 2;0 jaar wordt niet (meer) die sterke samenhang van articulatie en fonolo
gie gevonden die volgens vele auteurs (Locke, 1983; Stoel-Gammon & 
Cooper, 1984; Vihman e.a., 1986) op 1;0 jarige leeftijd en in de vroegste 
perioden van lexicale expressie (nog) wél aanwezig is; dan is er nog sprake 
van continuïteit tussen klankproductie in het brabbelen en de fonologie in de 
eerste woorden. De hersenorganisatie en specialisatie voor taal zal bij 2;0 jaar 
wellicht al zo zijn toegenomen (onze veronderstelling) dat de kinderen hun 
spraakproductie op andere wijze zijn gaan besturen, namelijk vanuit steeds 
meer gespecialiseerde taalkennis en specifieke processen van taalverwerking. 
De contrasten, bij uitstek aspecten van articulatie, hebben bij 2,0 jaar geen 
relatie (meer) met de taalvariabelen. 

Het aantal typen fonemen hebben echter wel samenhang met de algemene 
variabelen van spraak en taal (zie Hoofdstuk 5). Er wordt bij schisis samen
hang gevonden van het aantal typen verworven fonemen met de spreektijd 
van het kind (r .45, t 2.11, p<.05), met het aantal typen functiewoorden (r .63, 
t 3.36, p<.01), met de tokens ervan (r .50, t 2.36, p<05) en de MLUL (r .48, 
t 2.24, p<.05). Hoe meer verworven typen fonemen het kind heeft, des te 
meer typen en tokens van functiewoorden uit het, des te langer is zijn 
zinslengte en spreektijd. 
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Daar waar kinderen door een speciële toekenning het contrast [labiaal] of 
[coronaal] verwerven vanuit [sonorant] en niet vanuit [explosief], heeft deze 
toekenning geen samenhang met de algemene taalvariabelen. Dit bevestigt de 
mening dat een speciële toekenning de fonologie van de kinderen norma
liseert. 
Een speciële toekenning hangt wél samenhang met de MLUL, die in deze 
groep significant korter is (r -.50, t -2.30, p<.05). Deze samenhang loopt via 
het gereduceerde bestand aan verworven typen fonemen dat bij de kinderen 
met een speciële toekenning meer aanwezig is dan elders (r -.63, t -3.28, 
p<01) (zie Tabel 6.10). 

Er wordt samenhang gevonden tussen de algemene taaivariabelen en de 
afwezigheid van het kenmerk [explosief]. Spraakpathologie (het niet kunnen 
produceren van een contrast) kan nu wel degelijk de algemene taalvariabelen 
negatief beïnvloeden. Het afwezig zijn van dit —bij Beers (1995) voor de op
bouw van het klanksysteem zo fundamentele kenmerk — leidt tot reductie in 
het aantal verworven typen fonemen van het kind (r -.73, t -4.45, p<.001), tot 
het verminderd voorkomen van typen van functiewoorden (r -.56, t -2.79, 
p<.01), tot een korte uitingslengte, berekend in MLUL (r -.54, t -2.65, p<05) 
en tot een reductie in de spreektijd van het kind met schisis (r -.56, t -2.78, 
p<.01). Hieruit blijkt dat [explosief] voor de taalverwerving een fundamenteel 
contrast is. Het niet kunnen realiseren van dit contrast heeft verstrekkende 
gevolgen voor de opbouw van functiewoorden en mede daardoor voor de 
zinsbouw, uitgedrukt in de MLUL. Wanneer Morris (1962) bij kinderen met 
schisis van zeven jaar zinsreductie en minder spreken aantoont, wordt dit in 
onze studie bevestigt, echter reeds op jongere leeftijd, bij 2;0 jaar, en alleen in 
de subgroep van kinderen die [explosief] missen. 

Een theoretisch belangwekkende vraag is, waarom bij een gereduceerd 
foneembestand de in de fonotactische opbouw meer complexe inhouds
woorden niet en de in de fonotactische opbouw eenvoudiger functiewoorden 
wél zijn gereduceerd. De groep kinderen met een niet-verwachte verwerving 
in de fonologie bleek eerder overwegend fonologisch vertraagd bij een 
criterium van >50% correctheid van fonemen. Vooralsnog is er de verklaring 
dat er sprake kan zijn van een vertraagde ontwikkeling. 

Het ontbreken van [dorsaal] hangt samen met het ontbreken van [explosief], 
en hangt eveneens samen met een klein bestand aan fonemen (r -.66, t -3.59, 
p<.01), een verminderd aantal typen functiewoorden (r -.50, t -2.38, p<.05), 
een kortere MLUL (r -.56, t -2.79, p<01) en korter spreken (r -.48, t -2.25, 
p<05). 



F O N O L O G I E : VERWORVEN FONEMEN EN CONTRASTEN BIJ SCHISIS 151 

Kinderen met een niet-verwachte verwerving hebben [fricatief] nog niet 
verworven. Behalve reductie in aantal typen fonemen (r -.66, t -3.62, p<01) 
wordt een verminderd aantal typen functiewoorden gevonden (r -.46, t -3.62, 
p<01). 

Er werd in Hoofdstuk 5 een verschil in spreektijd gevonden als goed horende 
kinderen met schisis en die met een gehoorverlies van 20-40 dB zonder 
interventie van het gehoor werden vergeleken met de referentiegroep van 
goed horende kinderen en die met een mild gehoorverlies van niveau 1. Dit 
was een verschil dat niet optrad als de totale schisisgroep werd vergeleken met 
de referentiegroep. Nu blijkt dat groepsverschil in spreektijd vooral wordt 
veroorzaakt door kinderen met schisis en een niet-verwachte verwerving in de 
contrasten (vooral bij het ontbreken van [explosief] en [dorsaal]) en met een 
gereduceerd bestand aan verworven typen fonemen. 

6.7. Samenvatting 

De fonologische analyse volgens FAN (Beers, 1995) is slechts uit te voeren bij 
19 van de 30 kinderen met schisis. Eenderde van de totale groep van kinderen 
met schisis spreekt niet of nauwelijks (betekenisvol). Kinderen met schisis die 
wél aan de FAN-analyse deelnemen, verschillen in het algemeen niet van 
kinderen zonder schisis in de contrasten die plaatsaspecten uitdrukken; zij 
verschillen in wijzen van articulatie. Er is voorkeur voor [sonorant] dat een 
natuurlijker kenmerk is dan [explosief], een kenmerk dat bij Beers (1995) aan 
de basis ligt van het klanksysteem. In de normale, verwachte verwerving 
volgens Beers (1995) contrasteert een kind op basis van [consonantisch] 
[explosief] versus [sonorant]. Bij schisis contrasteert een kind binnen [sono
rant] echter [consonantisch] versus [niet-consonantisch]. De [niet-consonan-
tische] klanken zijn de halfklinkers /v/, /w/ en / j / , die het kind met schisis 
vroeg heeft verworven. Vervolgens is er het kenmerk [obstruent], uitgedrukt 
door zowel [explosief] als [fricatief] dat contrasteert met [sonorant]. Bij schisis 
kan binnen [obstruent] [fricatief] gelijktijdig verschijnen met [explosief]. 
Beide zijn bij schisis te beschouwen als afgeleide kenmerken. Zowel [explo
sief] als [fricatief] treden eerst [dorsaal] respectievelijk [laryngaal] en [dorsaal] 
op, waarna pas de coronale en labiale realisaties gaan verschijnen. Dit is een 
ontwikkeling die in FAN alleen wordt gevonden bij [fricatief]. 

Kinderen met schisis zijn heterogeen verdeeld. Labiale en coronale explo
sieven zijn op de leeftijd van 2;0 jaar bij sommige kinderen wél aanwezig, 
maar andere niet; zij komen bijvoorbeeld wél voor in de groep kinderen met 
schisis met een verwachte verwerving (Beers, 1995) (zie ook Figuur 6.2; zie 
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Tabel 6.7 vervolg en in de bijlage Tabel 30 en 31). Bij schisis wordt via andere 
wegen het klanksysteem opgebouwd dan bij kinderen zonder aangeboren 
afwijkingen; dit is afhankelijk van de mate van gehoorverlies en de mogelijk
heden van de spraakmotoriek. 
Een normale, verwachte verwerving in de contrasten volgens Beers (1995) 
wordt bij schisis gevonden, als niet, zoals bij Beers (1995) specifieke fonemen 
bepaalde contrasten typeren, bijvoorbeeld [lateraal] bij /1/, maar wanneer eerst 
wordt gekeken welk type foneem, welk ook maar, een nog niet verworven 
plaatsaspect van een lagere orde typeert. Zo wordt bij sommige kinderen met 
schisis [coronaal] door middel van /1/ uitgedrukt en niet door middel van /t/. 
Deze zogenaamde speciële toekenningen, omdat deze afwijken van de analyse 
volgens FAN (Beers, 1995), brengen het kind met schisis op een meer ver
wacht niveau in de verwerving van zijn fonologie. 
Kinderen met een niet-verwachte verwerving, die [explosief] missen, bezitten 
niet alleen onvoldoende typen fonemen (zie §6.7), maar hebben ook onvol
doende typen functiewoorden, een kortere MLUL en een kortere spreektijd. 
Morris (1962) vindt dat zeven jaar oude kinderen met schisis een kortere 
zinslengte hebben dan leeftijdgenootjes zonder aangeboren afwijkingen, maar 
ook minder spreken. In onze studie wordt dit reeds op jongere leeftijd 
vastgesteld. Het wordt echter alleen gevonden bij kinderen die [explosief] niet 
hebben verworven. 

Het hierboven geschetste beeld van een afwijkend klanksysteem gaat beslist 
niet op voor alle kinderen met schisis. Kinderen met schisis zijn fonologisch 
heterogeen verdeeld en in hun productie van verworven fonemen zijn zij niet 
uniform. Elk kind toont — zeer opvallend — een eigen beeld van fonologische 
verwerving. Tien kinderen hebben een verwachte verwerving in de contrasten 
volgens FAN (Beers, 1995) en negen kinderen hebben een niet verwachte 
ontwikkeling. Binnen deze beide groepen verschilt de omvang van het 
bestand aan verworven fonemen (in aantal en variatie). Wanneer er wordt 
gekeken naar de bijna verworven fonemen, geanalyseerd bij een lager criteri
um van correctheid in eenzelfde woordpositie (>50%), dan is de groep 
kinderen met schisis overwegend vertraagd. Op een lager niveau van cor
rectheid wordt het foneembestand gecompleteerd. 

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk de vraag gesteld, in hoeverre de afwijkende 
verwerving van fonemen en contrasten wordt beïnvloed door de afwijkende 
spraakwaarneming via het gehoor of door de afwijkende spraakmotoriek bij 
schisis. In de groep met de verwachte verwerving is er duidelijk effect van de 
kwaliteit van de spraakwaarneming via het gehoor. De verworven contrast
graad is voldoende tot hoog bij beter horen en het aantal verworven fonemen 
stijgt (zie Tabel 6.8). In de groep met de niet-verwachte verwerving lijkt de 
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afwijkende spraakmotoriek te domineren. De contrasten [explosief] en 
[dorsaal] zijn te vaak niet verworven. Ondanks deze negatieve invloed op de 
fonologie kan ook hier een effect van beter horen worden vastgesteld (zie 
Tabel 6.9). De uitkomsten liggen net even hoger als kinderen goed horen of 
als men vroeg drainage heeft ondergaan bij een gehoorverlies van niveau 1. 

De samenhang tussen fonologische en taaivariabelen toont interessante 
uitkomsten. Hierboven is reeds vermeld dat bij het ontbreken van [explosief] 
een klein bestand aan typen fonemen is verworven, er relatief weinig typen 
functiewoorden zijn, de MLUL kort is en het kind minder lang spreekt dan 
wanneer [explosief] wel aanwezig is. 

Zoals eerder de CP-score niet blijkt samen te hangen met taalvariabelen, zo 
blijkt ook nu de CP-score niet samen te hangen met de verworven contrast
graad of het aantal verworven typen fonemen. De afwijkende articulatie 
beïnvloedt de fonologische kennis, op hoger niveau georganiseerd, niet. Wel 
hangt de contrastgraad samen met het aantal verworven fonemen. Het aantal 
verworven fonemen blijkt bij 2;0 jaar een belangrijke variabele, die zowel 
samenhangt met de complexiteit in de verwerving van de contrasten als ook 
met de algemene variabelen van taal. 

In het volgende hoofdstuk wordt opnieuw de fonologie bestudeerd. Kinderen 
met een vertraagd of afwijkend fonologisch beeld kunnen wellicht afwijken 
in de organisatie van klanken in lettergrepen en woorden en daarmee meer 
gewone of afwijkende fonologische processen tonen. Fonologische processen 
zijn de vereenvoudigingen die kinderen maken als zij nog onvoldoende typen 
fonemen hebben verworven en langere woorden nog niet kunnen uitspreken. 
Ook wordt nader ingegaan op de selectie (de klank- en woordkeuze) die het 
kind maakt in het spontane spel met zijn moeder. Vervolgens komt de vraag 
aan de orde of de problemen betreffende de articulatie inderdaad de selectie 
aantasten, zoals Estrem & Broen (1989) veronderstellen. 




