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Hoofdstuk 7 

Fonologie: De fonologische processen 
bij schisis 

7.0. Inleiding 

Fonologische processen zijn in deze studie de vereenvoudigingen in letter
greep en woordvorm die kinderen maken, zolang zij de fonologie van de 
moedertaal nog niet beheersen. In Hoofdstuk 6 is de fonologie bestudeerd in 
het licht van de systematisch verlopende verwerving van correct gerealiseerde 
fonemen en hiërarchisch georganiseerde contrasten. De fonologie kent echter 
ook een verwerving van de fonotactische structuur, die van de seriële organi
satie van klanken in de lettergreep en het woord. In het realiseren van de 
lettergreep en het woord zijn er fonotactische beperkingen die eigen zijn aan 
de moedertaal en die het kind worden opgelegd. Niet alle fonemen kunnen 
immers in het Nederlands in elke positie in de lettergreep worden geplaatst en 
ook de wijze waarop klanken onderling verbindingen aangaan is taalspecifiek. 
Daarnaast beheerst het kind in de ene fase van taalverwerving minder 
contrasten en fonemen dan in de andere. Dit beïnvloedt de expressie van de 
fonotactische structuur. Kinderen maken gebruikelijke en systematische 
vereenvoudigingen van de woordvorm óf zij gebruiken ongebruikelijke 
processen of hoogst individuele (idiosyncratische) vormen. Naarmate het kind 
vordert in zijn taalverwerving neemt het aantal processen af. De woordvorm 
wordt geleidelijk aan die van de moedertaal. 

Kinderen kunnen een gebruikelijk proces tonen in de gebruikelijke frequentie 
ervan in de tijd en in de volgorde van voorkomen van deze processen (In
gram, 1976; Weiner, 1979; Grunwell, 1981 en 1987; Beers, 1995), maar ze 
kunnen ook een ongebruikelijk proces tonen. Ingram (1976) en Crystal (1982) 
noemen dit normaal, maar ongewoon. Zo kan een normaal geboren kind een 
ongebruikelijk proces tonen dat niet voorkomt bij andere kinderen. Grunwell 
(1981) spreekt in dat geval van idiosyncratisch. Pathologie inzake de fonolo
gische processen betreft het volgende: 
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— een ongebruikelijk proces wordt door het kind te frequent toegepast 
(Ingram, 1976); 

— idiosyncratische (individuele) processen komen te frequent voor (Grun-
well, 1981); 

— een gebruikelijk proces blijft te lang bestaan en verdwijnt niet of te laat 
(Grunwell, 1981); 

— een kind breidt de fonotactische structuur niet uit en persisteert in zijn 
klankweglatingen (Grunwell, 1981). Vaak is het bestand aan typen fone
men gereduceerd. 

Auteurs die fonologische processen bij schisis bestuderen (Estrem & Broen, 
1989; Chapman & Hardin, 1992; Osawa e.a., 1997) vinden dat ongebruikelijke 
processen zoals backing (het posterieur (velair, faryngaal of glottaal) realise
ren van labiale en coronale explosieven en fricatieven) en nasale assimilatie 
juist bij schisis frequent voorkomen. Deze auteurs leggen een relatie met de 
afwijkende spraakmotoriek, maar leggen geen relatie met de graad in de 
verwerving van de contrasten, wat wel is bestudeerd door Beers (1995). 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of kinderen met schisis voorspelbare 
gebruikelijke processen tonen om de woordvorm te vereenvoudigen, verge
lijkbaar met die van kinderen zonder schisis. Ook wordt onderzocht hoe 
voorkomen en frequentie ervan samenhangt met de verworven contrastgraad 
en het aantal typen fonemen (zie Hoofdstuk 6). De groep kinderen met schisis 
zal, naar verwachting, meer fonologische processen hebben dan kinderen in 
de referentiegroep vanwege hun afwijkende spraakmotoriek en afwijkende 
spraakwaarneming door gehoorverlies. In Hoofdstuk 6 is aangetoond dat 
kinderen met schisis bij FAN-analyse (Beers, 1995) een afwijkend of vertraagd 
beeld kunnen tonen. 

7.1. Methode van onderzoek 

De gebruikelijke processen, beschreven in de internationale literatuur 
(Ingram, 1976; Weiner, 1979; Grunwell, 1981 en 1987; Beers, 1995) en 
specifiek bij schisis voorkomende processen (Estrem & Broen, 1989; Chapman 
& Hardin, 1992; Osawa e.a., 1997) zijn onderwerp van onze studie. De proces
sen worden in het algemeen onderzocht door naar drie niveaus te kijken: naar 
de formatie van de lettergreep (zie §7.2.1), naar de consonantharmonie of 
assimilatie (zie § 7.2.2) en naar de klanksubstituties (zie § 7.2.3). 

Opnieuw doen alleen die 19 kinderen met schisis in de analyse mee, die 
eerder ook voor FAN in aanmerking kwamen. Honderd glossen (of doel-
woorden) van het kind (zie § 4.6.2) worden geanalyseerd in het licht van de 
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fonologische regels die het kind toepast om zijn woord vorm te geven. De 
woordkeuze (selectie) door het kind in de spontane communicatie is volgens 
de literatuur niet willekeurig. Kinderen vermijden vroeg in hun lexicale 
ontwikkeling die woorden uit te spreken, waarvan zij de klanken articulato-
risch nog niet kunnen realiseren (Schwartz & Leonard, 1982; Schwartz, e.a., 
1987). Estrem & Broen (1989) menen dat hier de oorzaak van de problemen 
in de lexicale expressie bij schisis ligt. In dit hoofdstuk worden de processen 
van kinderen met schisis óók onderzocht in relatie tot selectie, waarbij 
opnieuw zowel de invloed van de afwijkende spraakmotoriek als die van de 
afwijkende spraakwaarneming via het gehoor wordt onderzocht. 
Beers (1995) beschrijft naast gebruikelijke, ook ongebruikelijke processen, 
maar kwantitatieve gegevens van de ongebruikelijke processen ontbreken. 
Onze referentiegroep dient daarom als norm. Deze groep van zeven kinderen 
zonder gehoorverlies (de R0(7)-groep) komt (zie §6.3) in verworven typen 
fonemen en contrasten overeen met de controlegroep van Beers (1995), echter 
— in onze studie — als ook de finale woordpositie in de verwerving van 
contrasten en fonemen wordt erkend. 

7.2. Processen van de lettergreepstructuur 

De processen van de lettergreepstructuur betreffen de weglating (deletie) van 
lettergrepen, van enkelvoudige consonanten of clusters, zoals in '[patu]' voor 
'paddestoel', alsmede overige processen van clusterformatie. Ook betreffen 
deze de reduplicatie van een lettergreep, de insertie en de additie van een 
klank in een lettergreep. In Tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van 
processen die werken op de structuur van de lettergreep. 

Tabel 7.1. 

Processen van de lettergreepstructuur: deletie en andere aspecten (Beers, 1995) 

Selectie van Processen 

Gebruikelijke: 

Meerlettergrepig woord Reduplicaties van een lettergreep 
Lettergreep Deletie van de onbeklemtoonde lettergreep 

Deletie van de finale consonant 

7.2.1. Deleties 

Kinderen met schisis hebben hetzelfde aantal lettergrepen per uiting in hun 
selectie (de keuze van woord, lettergreep of klank conform het volwassen 
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Tabel 7.2. 
Lettergreepstructuur: Aantal geselecteerde aspecten en het percentage deleties bij schisis 
(N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test * p<.05; ** p<.01 

Selectie (aantallen) en proces Schisis (N=19) Referentie (RO) (N=7) 

(percentage) verschil med gem sd range med gem sd range 

N lettergrepen 1.7 1.7 1.9 1.1-2.0 1.9 2.0 3.0 1.6-2.5 

Percentage deletie 

van de lettergreep ns 5.0 5.9 3.7 2.0-16 4.0 4.9 2.6 1.0-8.0 

N consonanten /lettergr. * * 1.8 1.8 0.2 1.1-2.2 2.3 2.2 2.4 1.7-2.5 

Percentage 

finale C-deletie 13.0 14.9 3.4 5.0-32 8.0 8.9 4.1 3.0-15 

initiële C-deletie ns 10.0 10.0 4.5 2.0-18 6.0 6.4 2.5 4.0-11 

model) als kinderen in de referentiegroep (zie Tabel 7.2). Beide groepen 
verschillen percentueel evenmin in de weglating van onbeklemtoonde 
lettergrepen in de productie ervan. Deze bevinding is conform Chapman & 
Hardin (1992). In onze studie selecteren kinderen met schisis op lexicaal 
niveau echter lettergrepen met minder consonanten (exclusief clusters; zie 
hiervoor § 7.2.2) per lettergreep (p<.01) dan kinderen in de referentiegroep. 
Dit is een interessante uitslag. In Hoofdstuk 6 werd immers gevonden dat 
kinderen met schisis en een niet-verwachte verwerving een reductie in aantal 
typen verworven fonemen tonen. Desondanks bleken zij lexicaal voldoende 
vaardig om deel te nemen aan een FAN-analyse. Het is de vraag of deze groep 
kinderen verantwoordelijk is voor dit groepsverschil in de selectie. Dit is 
echter niet nader onderzocht. Evenmin is in onze studie onderzocht of 
kinderen met schisis vaker in hun selectie een woordstructuur kiezen met 
alleen een vocaal (als 'au'), een consonant-klinker (als 'mauw', 'nou' en 'die') 
en/of een klinker-consonant (als bij 'ook', 'op' en 'uit') dan kinderen zonder 
aangeboren afwijkingen, wat het verschil in selectie kan verklaren. In de 
literatuur wordt dit verschil in selectie van totaal aantal consonanten niet 
beschreven. 

De deletie van de finale consonanten is een gebruikelijk fonologisch proces. 
In een eerste stadium worden vooral de obstruenten (met name explosieven) 
finaal weggelaten en in latere stadia fricatieven en sonoranten (Fikkert, 1994). 
Nasalen en liquidae worden finaal vooral in een onbeklemtoonde lettergreep 
weggelaten. Jonge kinderen nemen de finale consonant auditief minder goed 
waar (Vihman e.a., 1986). Gehoor speelt inderdaad een rol. Vroeg en laat doof 
geworden kinderen van 4;0 tot 8;0 jaar, die qua fonologische kennis worden 
vergeleken met horende kinderen van 3;6 tot 4;0 jaar, laten vaker de finale 



F O N O L O G I E : D E FONOLOGISCHE PROCESSEN BIJ SCHISIS 159 

consonant weg in vergelijking met de horende leeftijdgenootjes (Beers & 
Baker, 1998). Laat doof geworden kinderen doen dit in mindere mate (p<.05) 
dan vroeg doof geworden kinderen (p<.01). 
Kinderen met schisis verschillen in onze studie, evenals bij Estrem & Broen 
(1989), in het percentage finale consonantdeleties (p<.05) ten opzichte van de 
referentiegroep. Chapman & Hardin (1992) vinden hier geen groepsverschil. 
In hun studie zijn de kinderen met schisis gemiddeld 2;2 jaar, twee maanden 
ouder dan onze kinderen. Het is mogelijk dat leeftijd en een hoger niveau van 
taalvaardigheid bij de kinderen van Chapman & Hardin (1992) een rol speelt. 
De weglating van de initiële consonant is volgens de literatuur een onge
bruikelijk proces. Kinderen met schisis zouden initieel vaak obstruenten 
weglaten (Estrem & Broen, 1989). Toch komt dit proces ook in onze referen
tiegroep (nog) voor 6% voor. Kinderen met schisis verschillen niet van 
kinderen zonder aangeboren afwijking in het percentage initiële deleties van 
consonanten (zie Tabel 7.2). Dit komt niet overeen met de bevindingen van 
Estrem & Broen (1989), maar wel met die van Chapman & Hardin (1992). 
De deletie van het cluster wordt besproken bij de processen van het cluster 
(§7.3.2). 

Reduplicatie (de herhaling van de eerdere lettergreep in een meerlettergrepig 
woord, 'wawa' voor water bijvoorbeeld) is een gebruikelijk fonologisch proces 
dat noch bij schisis noch in de referentiegroep bij 2;0 jarigen voorkomt. Ook 
bij Schaerlaekens en Gillis (1987) neemt bij tweejarigen de reduplicatie sterk 
af. Wat in ons materiaal wel voorkomt, maar niet is beschreven bij Beers 
(1995) is de additie van een consonant (bijvoorbeeld 'tuit' voor uit). 

7.2.2. Cluster processen 

Kinderen met schisis selecteren clusters in dezelfde mate als kinderen in de 
referentiegroep, namelijk 0.3 cluster per lettergreep (zie Tabel 7.4). De plaats 
van het cluster in het woord is hier niet nader onderzocht. 
Clusterformatie wordt in fasen beschreven (zie Tabel 7.3) en is gerelateerd aan 
de verwerving van typen fonemen. Deletie van het cluster (bijvoorbeeld [brot] 
(brood) > [OOot] (ood) komt voor op het moment dat een kind geen van beide 
fonemen /b/ en /r/ correct kan produceren. In deze fase van de verwerving is 
echter /-t/ wél verworven. Kinderen met schisis verschillen in clusterdeletie 
niet van kinderen zonder aangeboren afwijkingen (zie Tabel 7.4). Ingram 
(1976) noemt dit een stadium 1-proces in de clusterformatie, maar betwijfelt 
de gebruikelijkheid ervan. Bij Beers (1995) is dit proces ongebruikelijk. 

Clusterreductie betreft de deletie van het gemarkeerde element, het element 
dat uiteindelijk het cluster vorm geeft en meestal het laatste wordt verworven. 



160 HOOFDSTUK 7 

Tabel 7.3. 

Processen van de lettergreepstructuur: Het cluster (Beers, 1995). * De consonant, die het 

cluster vorm geeft en meestal later in de ontwikkeling wordt verworven. 

Selectie Processen 

Lettergreep 

Aantal clusters in een lettergreep 

Aantal clusters in een lettergreep 

Gebruikelijke: 

Deletie gemarkeerde* consonant 

Ongebruikelijke: 

Deletie van het cluster 

Substitutie van de gemarkeerde* consonant 
Insertie van /a/ in het cluster 

Clustercreatie 

Tabel 7.4. 

Clusterprocessen: Aantal geselecteerde clusters en het percentage van Clusterprocessen bij 

schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test *: p<.05 

Selectie (N) en percentage Schisis (N=19) Referentie (R0) (N=7) 
processen clusters verschil med gem sd range med gem sd range 

N clusters/lettergreep ns 0.3 0.3 0.7 0.1-0.8 0.3 0.3 0.1 0.1-0.5 
Percentage 
clusterdeletie ns 9.0 15.0 14.7 0-43 4.0 4.6 4.2 0-12 
clusterreductie * 33.5 35.9 12.5 10-70 6.0 15.3 22.0 0^62 
klanksubstitutie ns 28.0 29.7 13.6 9-64 64.0 48.4 29.0 3-73 
insertie met /a/ ns 0.0 1.3 1.7 0-7 0.0 0.3 0.8 0-2 
clustercreatie ns 7.5 5.9 8.0 0-60 3.0 6.0 9.5 0-27 

Percentage correcte cluster * 3.0 5.9 8.0 0-50 16.0 25.2 26.1 0-76 

Dit is een algemene regel in de fonologie van het cluster in de kindertaal. 
Vaak is dit de liquida (/1/ of /r/) of een labiale glijklank (zoals /u/ en /w/). Een 
voorbeeld is [brot] (brood) > [bOot] (bood), waarbij het "gemarkeerde" 
foneem /r-/, later verworven dan /b-/, nog wordt weggelaten. Ook komt voor 
dat als ongemarkeerd element [sonorant] wél aanwezig is, maar niet het er aan 
voorafgaande foneem met [fricatief] dat later wordt verworven (bijvoorbeeld 
[snup] (snoep)> [Onup] (noep). Dit proces noemt Beers (1995) gebruikelijk. 
Vroeg en laat doof geworden kinderen van 3;6 tot 4;0 jaar reduceren vaker het 
cluster in vergelijking met normaal horende leeftijdgenoten (p<.001) (Beers 
& Baker, 1998). Kinderen met schisis verschillen in clusterreductie in onze 
studie van leeftijdgenootjes zonder schisis (p<.05). Bij schisis is de mediaan 
33.5% versus 6% in de referentiegroep. Er is hierbij sprake van een spiegelef
fect met het correct realiseren van clusters. In de referentiegroep komen vaker 
correcte clusters voor dan bij schisis (p<.05). 
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De volgende fase in de clusterformatie betreft de substitutie van een element 
door een gemarkeerd foneem dat wél is verworven, zoals in [brot] (brood) > 
[buot] (bwood). De /r-/ wordt gesubstitueerd door /v-I en "glijdt" (zie ook 
hieronder gliding). De mediaan bij schisis is lager dan in de groep kinderen 
zonder aangeboren afwijkingen. Er wordt echter geen verschil gevonden (zie 
Tabel 7.4). Bij Beers (1995) is dit een ongebruikelijk proces. De waarden in 
onze referentiegroep (mediaan 64%) wijzen echter op een zeer gebruikelijk 
proces. Clusterinsertie met een schwa (/a/) kan daarna optreden: bijvoorbeeld 
[brot] (brood) > [ba"wot] (bewood). Het kind vergemakkelijkt met deze /a/ de 
uitspraak van het cluster. Beers (1995) noemt dit een ongebruikelijk proces. 
Kinderen met schisis tonen hierin geen verschil met kinderen zonder schisis 
(zie Tabel 7.4). Het proces komt vrijwel niet voor. 
Clustercreatie is bij Beers (1995) een ongebruikelijk proces, waarbij generalisa
tie van het cluster optreedt naar een positie met een enkelvoudig foneem 
(bijvoorbeeld [banan] (banaan) > [bwctnan] (bwanaan). In onze studie treedt 
geen groepsverschil op. 
Kinderen met schisis maken minder correcte clusters dan kinderen zonder 
schisis (p<.05). Er is een mediaan van 16% in de referentiegroep versus een 
van 3% bij schisis. Er is — zoals eerder gezegd — sprake van een spiegeleffect. 
Waar de groep met schisis nog opvallende reducties van het cluster toont, 
produceert de referentiegroep vaker een correcte cluster. Bij Chapman & 
Hardin (1992) die bij 2;2 jaar kinderen onderzochten, worden geen groepsver-
schillen in Clusterprocessen gevonden. 

7.3. Consonantharmonie 

Consonantharmonie is het proces, waarbij een klank gelijk wordt aan of qua 
contrast wordt beïnvloed door een andersoortige naburige klank of contrast 
in de lettergreep of het woord. Enerzijds is er een totale assimilatie als het hele 
foneem spreidt (banaan > nanaan); anderzijds is er sprake van gedeeltelijke 
assimilatie op contrastniveau (banaan > manaan), als slechts één contrast 
spreidt. Bij schisis is het moeilijk te bepalen welke vervanging consonanthar
monie betreft en welke tot de categorie substitutie behoort; de kinderen 
hebben immers articulatieproblemen ten gevolge van de afwijkende spraak-
motoriek met compenserende substituties. In deze studie worden de proces
sen van consonantharmonie niet beschreven, maar wel de substitutieproces
sen. In de toekomst zal getracht worden wel onderscheid te maken tussen 
consonantharmonie en substitutieprocessen. 
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7.4. Substitutieprocessen 

Substitutieprocessen zijn processen die niet de volgorde van fonemen in een 
woord aantasten, zoals bij de processen van de lettergreepstructuur, maar te 
beschouwen zijn als een vereenvoudiging in de complexiteit van de constras-
ten van het foneem. Als een contrast nog niet is verworven, wordt het foneem 
weggelaten of wordt het contrast vervangen. De vervangingsklank verschilt in 
contrasten minimaal van de geselecteerde klank. Een voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld '[tip]' (tip) voor '[kip]' (kip); '[panastul]' (pannestoel) voor 
'[padastul]' (paddestoel). Fonemen en contrasten die verworven zijn, worden 
vaker correct gerealiseerd en minder vaak vervangen. 

Is er verschil tussen kinderen met schisis en kinderen zonder aangeboren 
afwijkingen in de frequentie van voorkomen van substitutieprocessen? De 
processen betreffende de obstruenten (explosieven én fricatieven) worden 
eerst besproken (zie Tabel 7.5, 7.6 en 7.7). 

7.4.1. De obstruenten 

Beers (1995) kent betreffende de obstruenten gebruikelijke en ongebruikelijke 
processen (zie Tabel 7.5). Van de ongebruikelijke worden in onze studie 
backing, gliding van fricatieven, fricatie en nasalisatie onderzocht. Voorbeel
den van gebruikelijke processen zijn '[tip]' voor 'kip' (fronting), '[tis]' voor 
'vis' (stopping), '[pest]' (peest) voor 'beest' (devoicing), '[zak]' voor 'sok' 
(voicing). Voorbeelden van de ongebruikelijke processen zijn '[ganke]' voor 
'tante' (backing), '[jis]' voor 'vis' (gliding van een fricatief), '[hau]' voor 'kaas' 
(fricatie) of '[r)as]' voor 'kaas' (nasalisatie). 

Tabel 7.5. 

Substitutieprocessen betreffende de obstruenten (Beers, 1995). 

Selectie Processen 

N orale consonanten 

N obstruenten per lettergreep 

N fricatieven per lettergreep 

N stemhebbende obstruenten /lettergreep 

N stemloze obstruenten/lettergreep 

N obstruenten per lettergreep 
Aantal fricatieven per lettergreep 
Aantal explosieven per lettergreep 
Aantal orale consonanten per lettergreep 

Gebruikelijke 

Fronting [+ dorsaal] >[-dorsaal] 
Stopping [+fricatief] >[+explosief] 
Devoicing [+stem] > [-stem] 
Voicing [-stem] > [+stem] 

Ongebruikelijke 

Backing [-dorsaal] > [+dorsaal] 

Gliding [fricatief] > [glijklank] 
Fricatie [explosief] > [fricatief] 
Nasalisatie: [-nasaal] > [+nasaal] 
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Bij kinderen zonder aangeboren afwijkingen worden minder substitutie
processen verwacht dan bij kinderen met schisis. Kinderen in de referentie
groep hebben allen een verwachte verwerving; 9 van de 19 kinderen met 
schisis niet (zie §6.2). Kinderen met schisis hebben problemen met [explo
sief]. Dat contrast zal het kind met schisis vaak kunnen substitueren. 

Tabel 7.6. 

Substitutieprocessen betreffende de obstruenten: Aantal geselecteerde aspecten en het 
percentage van processen bij schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test * 
p<05, ** p<01; *** p<.001 

Selectie (N) en percentage Schisis (N=19) Referentie (R0) (N=7) 
processen verschil med gem sd range med gem sd range 

N obstruent/lettergreep * * * 1.2 1.1 0.2 0.4-1.4 1.5 1.4 0.2 1.1-1.6 
Percentage 

fronting ns 2.0 2.3 2.0 0-7 2.0 2.4 2.2 0-7 
backing * * * 26.5 23.0 12.1 6-70 3.0 2.9 1.6 1-5 

N fricatief/lettergreep ns 0.3 0.3 0.1 0.1-0.4 0.3 0.3 0.1 0.3-0.4 
Percentage 

stopping ns 6.5 11.2 10.6 0-37 15.0 10.1 7.7 0-17 
gliding ns 4.5 5.0 5.3 0-23 0.0 2.7 6.0 0-16 

N explosief/lettergreep * 0.9 0.9 0.2 0.3-1.1 1.1 1.0 0.2 0.8-1.2 
Percentage 
f ricatie * * 4.0 4.4 3.4 0-29 0.0 0.9 1.2 0-3 

Kinderen met schisis hebben minder obstruenten in hun lettergrepen geselec
teerd vergeleken met de referentiegroep (p<001) (zie Tabel 7.6). Er is een 
mediaan van 1.2 obstruent per lettergreep bij schisis versus 1.5 in de referen
tiegroep. Bij vergelijking van Tabel 6.5 en Tabel 6.6 (zie § 6.3) is te zien dat er 
eveneens verschil is in de verwerving van obstruenten bij schisis. Een pro
bleem in de productie blijkt te leiden tot een reductie ervan in de selectie, wat 
Estrem & Broen (1989) ook eerder aantoonden. 

Fronting is het gebruikelijke proces, waarbij obstruenten die dorsaal worden 
gearticuleerd (zoals /k/ en /)£/) worden vervangen door obstruenten die 
labiaal en eventueel coronaal worden geproduceerd (zoals /p/ en /f/, respectie
velijk /t/ en /s/). Het percentage fronting toont geen groepsverschil, maar 
backing, het omgekeerde en ongebruikelijke proces, wel (p<001). Labiale en 
coronale obstruenten worden in dit geval posterieur (dorsaal, faryngaal of 
glottaal) gearticuleerd. Er is een mediaan van 26.5% backing bij schisis versus 
een van 3.0% in de referentiegroep. Ook bij kinderen met schisis in de studie 
van Chapman & Hardin (1992) en Osawa e.a. (1997) is het proces backing 
ongewoon frequent aanwezig. 
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Kinderen met schisis selecteren in hun lettergrepen even vaak fricatieven, als 
kinderen in de referentiegroep (zie Tabel 7.6). Kinderen met schisis selecteren 
echter minder explosieven in hun lettergrepen in vergelijking met de kinde
ren in de referentiegroep (p<05). Bij schisis is er een mediaan van 0.9 explo
sief per lettergreep versus een van 1.1 in de referentiegroep. De range laat een 
minimum zien dat beneden het niveau van de referentiegroep ligt. 

Stopping is het gebruikelijke proces dat fricatieven door explosieven worden 
vervangen ([fis] (vis) > [tis] (tis). Verwacht wordt dat kinderen met schisis dit 
proces minder gebruiken. 

Dit is niet het geval. Kinderen met en zonder schisis verschillen onderling niet 
in het percentage stopping. 

Gliding van fricatieven, een niet gebruikelijk proces, toont evenmin verschil. 

Fricatie, een ongebruikelijk proces, wordt bij schisis verwacht. Dit komt bij 
schisis inderdaad frequenter voor dan in de referentiegroep (p<01). De 
mediaan bij schisis is 4% versus 0% in de referentiegroep. Osawa e.a. (1997) 
die 20 kinderen met schisis in de leeftijd van 2;0 tot 6;0 jaar onderzochten in 
vergelijking met een referentiegroep, vinden dat het proces stopping minder 
vaak bij schisis voorkomt. Onze bevindingen betreffende fricatie (het spiegel-
proces van stopping) sluiten hierbij aan. 

Tabel 7.7. 

Substitutieprocessen betreffende de obstruenten (vervolg): Aantal geselecteerde aspecten en 
het percentage processen bij schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). 
M-W U-test * p<05; * * * p<.001 

Selectie (N) en percentage Schisis (N=19) Referentie (RO) (N=7) 
processen verschil med gem sd range med gem sd range 

N stemhebbende 
obstruenten/lettergreep ns 0.3 0.3 0.1 0.1-0.4 0.3 0.3 0.1 0.2-0.4 
Percentage devoicing ns 29.0 28.9 16.2 0-72 25.0 30.3 14.7 9-57 

N stemloze 
obstruenten/lettergreep * * * 0.9 0.9 0.2 0-1.1 1.1 1.1 0.2 0.1-1.4 
Percentage voicing ns 0.5 1.6 1.9 0-10 0.0 0.3 0.5 0-1 

N orale consonant/letterg * * * 1.6 1.4 0.2 0.7-1.9 1.9 1.8 0.2 1.5-1.9 
Percentage nasalisatie * 3.0 3.4 2.9 0-14 1.0 0.9 1.0 0-3 

Zoals in Tabel 7.7 is te zien, verschillen beide groepen kinderen niet in de 
selectie van stemhebbende obstruenten per lettergreep. Kinderen met schisis 
realiseren articulatorisch makkelijker de stemhebbende dan de stemloze 
explosieven. In de selectie komt dit tot uiting (zie Tabel 7.7). Het aantal 
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geselecteerde stemloze obstruenten verschilt wél vergeleken met de referentie
groep (p<.001). Bij schisis is er een mediaan van 0.9 stemloze obstruent per 
lettergreep versus een van 1.1 per lettergreep in de referentiegroep. 

Voicing is bij Beers (1995) een gebruikelijk proces, waarbij stemloze conso
nanten voorafgaand aan een vocaal stemhebbend worden gerealiseerd. In 
Tabel 7.7 wordt geen groepsverschil gevonden. Voicing blijkt in de referen
tiegroep geen gebruikelijk proces te zijn. Devoicing is wel een gebruikelijk 
proces. Stemhebbende consonanten, gevolgd door een vocaal, worden 
stemloos gerealiseerd. Het proces van devoicing van stemhebbende explosie
ven toont geen groepsverschil. 

Kinderen met schisis hebben geen problemen met de productie van nasalen 
(zie § 6.3), maar wel met die van orale obstruenten. Het aantal orale conso
nanten (obstruenten én orale sonoranten /w/, /u/, / j / , /1/, en /r/) per letter
greep verschilt bij groepsvergelijking (p<.001). De schisisgroep selecteert 
minder orale consonanten (mediaan 1.6) dan de referentiegroep (mediaan 
1.9). 
Nasalisatie is een ongebruikelijk proces, waarbij orale obstruenten nasaal 
worden. Het zal, naar verwachting, bij schisis vaker voorkomen op grond van 
de velofaryngale insufficiëntie. 

Inderdaad treedt er verschil op in nasalisatie (p<.05). De kinderen met schisis 
hebben een mediaan van 3% nasalisatie versus een mediaan van 1% in de 
referentiegroep. Dit ligt op een lijn met het te frequent voorkomen van nasale 
assimilatie bij Chapman & Hardin (1992). 

7.4.2. Sonoranten 

Kinderen met schisis hebben geen problemen met de verwerving van sonoran
ten (nasalen, halfklinkers of glijklanken en /1/) (zie §6.3 en Tabel 6.6 en 6.6 
vervolg). Evenals bij kinderen zonder aangeboren afwijkingen wordt /r/ het 
laatste verworven en komt deze klank bij 2;0 jaar nog nauwelijks voor in de 
productie. 

Processen betreffende de sonoranten die volgens Beers (1995) gebruikelijk 
zijn, zijn denasalisatie van nasalen ('[ban]' (baan) voor 'maan'), gliding van 
liquidae ('[jok]' (jeuk) voor 'leuk'; '[wot]' (wood) voor 'rood') en vocalisatie 
van liquidae ('[tafaO]' (tafe) voor 'tafel') (zie Tabel 7.8). Vocalisatie van 
liquidae is in onze studie niet geanalyseerd. Dit werd beschouwd als een finale 
consonantdeletie van een foneem (een liquida) dat laat wordt verworven en 
daarom bij 2;0 jaar finaal nog wordt weggelaten. 
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Tabel 7.8. 
Substitutieprocessen betreffende de sonoranten (Beers, 1995). 

Selectie Processen 

Aantal nasalen per lettergreep Gebruikelijke: 
Aantal liquidae per lettergreep Denasalisatie [+nasaal] > [-nasaal] 

Gliding [lateraal] > [glijklank] 
[rhotisch] > [glijklank] 

Kinderen met een schisis hebben articulatorisch geen problemen met de 
productie van de nasalen. Het aantal nasale consonanten per lettergreep in de 
selectie verschilt bij schisis niet van dat bij de referentiegroep. Ook denasalisa
tie geeft geen groepsverschil te zien. 

De liquidae (/1/ en /r/) komen bij kinderen zonder aangeboren afwijkingen 
laat in de verwerving voor. Het zijn klanken waarop normaal geboren kinde
ren niet of weinig brabbelen (Jansonius-Schultheiss, 1994). In de fonologie 
worden ze beschouwd als klanken met een complexe geometrie van de 
contrasten (Beers, 1995). Het zijn afgeleide klanken die worden verworven op 
basis van de verwerving van andere contrasten. De verwachting is dat kinde
ren met schisis in selectie en productie van liquidae verschillen van de 
referentiegroep, omdat bij hen eerder /1/ dan /t/ in de verwerving verschijnt 
(zie §6.3). Kinderen met een schisis zullen, naar verwachting, vaker /1/ 
selecteren en produceren. 

Tabel 7.9. 
Substitutieprocessen: Sonoranten. Aantal geselecteerde aspecten en het percentage van 
processen bij schisis (N=19) en in de referentiegroep (N=7). M-W U-test * p< .05; *** p<.001 

Selectie (N) en percentage 

processen verschil med 

Schisis (N=19) 

gem sd range 

Referentie 

med gem 

(RO) (N=7) 

sd range 

N nasalen/lettergreep 

Percentage denasalisatie 

N liquidae/lettergreep 

Percentage gliding 

ns 

ns 

* * * 
ns 

Ü.4 

4.0 

0.2 

10.5 

0.4 

4.4 

0.2 

12.4 

0.1 0.2-0.7 

3.5 0-15 

0.1 0-0.5 

8.5 1-27 

0.4 

0.0 

0.3 

6.0 

0.4 
1.7 

0.3 
6.4 

0.1 0.2-0.6 

2.2 0-5 

0.1 0.3-0.5 
4.3 1-14 

Er is op lexicaal niveau inderdaad verschil (zie Tabel 7.9) in de selectie van 
liquidae per lettergreep tussen beide groepen kinderen (p<.001). Kinderen met 
schisis selecteren niet meer, maar juist minder liquidae per lettergreep 
(mediaan 0.2) dan kinderen in de referentiegroep (mediaan 0.3). 
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Kinderen zonder aangeboren afwijkingen zijn verder gevorderd in hun 
fonologie en hebben waarschijnlijk meer oor gekregen voor woorden met 
liquidae en gebruiken die kennis in hun selectie. De kinderen met schisis 
doen dit (nog) niet (zie ook in de bijlage Tabel 30 en 31). Verschil in de 
productie van de liquidae en niet in de selectie ervan, wordt gevonden bij 
Chapman & Hardin (1992) (p<.05), die oudere kinderen van 2;2 jaar onder
zochten. 

7.4.3. Overige processen 

Alle overige ongebruikelijke processen bij Beers (1995) of individuele proces
sen van het kind worden in één restgroep ondergebracht. Groepsverschil 
wordt niet verwacht. Dit is conform de literatuur (Estrem & Broen, 1989; 
Chapman & Hardin, 1992). 

Tabel 7.10. 
Overige ongebruikelijke processen: Het percentage van processen bij schisis (N=19) en 
referentiegroep zonder gehoorverlies (RO) (N=7) 

Processen 
verschil 

Schisis (N=19) 

med gem sd range 

Referentie (RO) (N=7) 
med gem sd range 

Percentage overig ns 5.6 3.2 2.6 1-12 3.0 5.3 4.5 2-15 

Inderdaad is er geen verschil vast te stellen tussen beide groepen kinderen in 
percentage overige processen (bijvoorbeeld '[ham]' (haam) voor raam) (zie 
Tabel 7.10). 

7.5. Fonologische processen in het licht van de contrastgraad 

Kinderen met schisis en een verwachte verwerving hebben percentsgewijs 
minder gebruikelijke en meer ongebruikelijke processen dan de kinderen in 
de referentiegroep (zie Tabel 7.11). 

In de groep met schisis is de fonologie minder gevorderd dan in de referentie
groep, waardoor er gemiddeld in absolute frequentie eerder meer dan minder 
processen verschijnen; de processen nemen immers bij een hogere taalvaar
digheid af (Beers, 1995). In de referentiegroep ligt het gemiddelde op 53 
gebruikelijke en 45 ongebruikelijke processen. Bij de kinderen met schisis zijn 
er meer ongebruikelijk processen (N=82) dan gebruikelijke (N=71). Ook is bij 
schisis het percentage ongebruikelijke processen hoger (53%) dan het percentage 
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Tabel 7.11. 
Gemiddelde frequentie, standaarddeviatie en percentuele verhouding van gebruikelijke en 
ongebruikelijke processen in de referentiegroep zonder gehoorverlies (N=7) en bij schisis, 
gegeven kinderen met een verwachte verwerving (N=10). 

Fonologische processen Schisis (N=10) 
Wel Niet-gebruikelijk 

m sd % m sd % 

Bij een verwachte verwerving 
in de contrasten 71 17 47 82 31 53 

Referentiegroep (RO) (N=7) 
Wel Niet-gebruikelijk 

m sd % m sd % 

53 18 54 45 12 46 

gebruikelijke (47%). Het verschil in het voorkomen van de processen in beide 
groepen is echter niet significant. 

In de studie van Beers (1995) wordt de afname in de tijd van de gebruikelijke 
processen in kaart gebracht per leeftijdsgroep, hier gelijkgesteld met een 
behaalde contrastgraad, aangezien onze studie alleen 2;0 jaar betreft. 

Tabel 7.12. 
Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikelijke processen in absolute 
frequentie ingedeeld leeftijdsgroepen en daarmee contrastgraden (Beers, 1995). 

Gebruikelijke 1;3-1;11 jaar N=20 2;0-2;5 jaar N=20 2;6-2;ll jaar N=20 

processen (Beers, 1995) m range m range m range 

Lettergreepdeletie 7 2-19 8 1-56 4 1-7 

Finale C-deletie 14 6-32 11 5-20 11 5-20 

Clusterreductie 14 3-24 14 5-30 8 2-17 

Fronting 2 1-4 21 1-8 3 1-8 

Stopping 3 1-7 2 1-5 6 1-17 

Gliding liquidae 3 1-7 4 1-8 4 1-7 

Devoicing 9 1-21 7 2-18 6 1-17 

Voicing 3 1-6 2 1-8 2 1-4 

Vocalisatie 2 1-4 2 1-5 2 1-3 

Op basis van het aantal observaties van een gebruikelijk proces in de leeftijds
groepen 1;3-1;11 jaar en die van 2;0-2;5 jaar (Beers, 1995) (zie Tabel 7.12) 
wordt eerst het aantal observaties van een specifiek proces bij de kinderen in 
de referentiegroep onderzocht (zie Tabel 7.13), voordat de groep met schisis 
in de analyse wordt betrokken (zie Tabel 7.14). 
Opnieuw komt onze referentiegroep goed met de gegevens van FAN 
(Beers, 1995) overeen, echter op één uitzondering na; het gemiddelde van de 
finale consonantdeletie (20 in onze studie versus 14 respectievelijk 11 bij 
Beers (1995). Ook het maximum van de range in onze studie (35) overschrijdt 
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Tabel 7.13. 
Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikelijke processen in absolute 
frequentie ingedeeld naar behaalde contrastgraad in onze referentiegroep (RO; N=7) bij 2;0 
jaar. Bij 2;0 jaar dienen de waarden van de leeftijdsgroepen l;3-2;5 jaar van Beers (1995) als 
norm. 'Verschil met Beers (1995). 

Gebruikelijk proces Graad 1 en 2 N=0 Graad 3 en 4 N=6 Graad 5 N=l 

Referentiegroep m range N observaties 

Lettergreepdeletie 10 7-15 2 

Finale C-deletie niet aanwezig in de 20 7-35* 11 

Clusterreductie referentiegroep 6 2-22 0 

Fronting 3 0-8 1 

Stopping 3 0-6 1 

Gliding liquidae 3 0-5 0 

Devoicing 7 3-11 5 

Voicing 0 0-1* 0* 

Tabel 7.14. 
Gemiddelde waarde en range van voorkomen van gebruikelijke processen in absolute 
frequentie ingedeeld naar behaalde contrastgraad bij 2;0 jaar bij schisis (N=19). * Verschil met 
Beers (1995) (zie Tabel 7.12) en onze referentiegroep (zie Tabel 7.13). 

Gebruikelijk proces Graad 1 en 2 N=9 Graad 3 en 4 N=9 Graad 5 N=l 

Schisis m range m range N observaties 

Lettergreepdeletie 12 3-27* 9 6-12 4 

Finale C-deletie 28 11-48* 27* 9-45* 37* 

Clusterreductie 12 6-21 8 1-21 3 

Fronting 2 0-3 2 0-6 7 

Stopping 2 0-5 4 1-11* 0 

Gliding liquidae 4 1-7 2 0-6 0 

Devoicing 5 1-12 9 2-19* 1 

Voicing 1 0-5 1 0-6 0 

de gevonden waarden bij Beers (1995) (bij haar 32 respectievelijk 20). De 
oorzaak hiervan kan een verschil in analyse zijn; wij beschouwden immers de 
deletie van de finale /n/, /1/ en /r/ in een onbeklemtoonde lettergreep na /a/ 
niet als een vocalisatie (zie § 7.4.2), maar als een finale consonantdeletie. 

Kinderen met schisis hebben gemiddeld (en qua maximumwaarde van de 
range) meer finale consonantdeleties dan kinderen in de referentiegroep. 
Waarom wijken kinderen met schisis met eenzelfde contrastgraad als de 
kinderen in de referentiegroep zo opvallend af in het proces van finale conso
nantdeletie? 
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Beers & Baker (1998) treffen dit proces ongewoon vaak aan bij dove kinderen. 
De kwaliteit van de auditieve spraakwaarneming speelt een belangrijke rol 
betreffende het voorkomen van dit proces. Kinderen met schisis, bekend met 
chronische OME, kunnen daarom dit proces opvallend vaker tonen dan 
kinderen zonder gehoorverlies. Gehoorverlies en interventie van het gehoor 
bleek eerder invloed te hebben op het aantal typen verworven fonemen (zie 
Tabel 6.8 en 6.9). Finale consonantdeletie kan daarmee samenhangen. Dat is 
inderdaad het geval. Correlatieberekeningen, uitgevoerd bij de subgroep 
kinderen met schisis met alleen contrastgraad 3 en 4, laten een verband zien 
tussen het aantal verworven fonemen en het percentage deletie van de finale 
consonant (p<.05). Wat de overige gebruikelijke processen betreft voldoet het 
kind met schisis aan de normen die gelden voor kinderen zonder aangeboren 
afwijkingen; het kind functioneert cognitief-linguïstisch hoogst normaal. 
Incidenteel kan een kind de maximumwaarde van de range van een gebruike
lijk proces overschrijden. Het gemiddelde blijft echter dat van de referentie
groep. 

7.6. Fonologische processen en de spraakwaarneming via het gehoor 

Bij kinderen met auditieve beperkingen wordt de finale consonantdeletie 
opvallend vaak gevonden (Beers & Baker, 1998). In hun studie is er bij 
vergelijking van vroeg en laat doof geworden kinderen van 4;0 tot 8;0 jaar, die 
qua fonologie worden vergeleken met horende kinderen van 3;6 tot 4;0 jaar, 
een verschil op een kansniveau van p<.001 ten gunste van de groep die op 
latere leeftijd doof werd. Ook in ons onderzoek is er invloed van het gehoor 
bij onderzoek naar het ongewoon frequent voorkomen van processen in 
relatie tot de mate van gehoorverlies. Bij mild verlies van niveau 1 (20-40 dB; 
M l - e n Cl-groep) zijn er, vergeleken met de groepen van ernstiger verlies van 
niveau 2 (40-55 dB; M2- en C2-groep) minder processen van de finale conso
nantdeletie (p<.05), maar ook van clusterreductie (p<05) en devoicing 
(p<05). 

In onze studie wordt óók verschil gevonden als de groep met interventie van 
het gehoor (de M l - en M2-groep) wordt vergeleken met de groep zonder 
middenoordrainage (zie Tabel 7.15). Vooral de selectie profiteert van de 
interventie van het gehoor. Hiermee wordt in onze studie aangetoond dat 
selectie niet wordt beïnvloed door onvoldoende articulatie, zoals de vermij
dingstheorie (Schwartz & Leonard, 1982; Schwartz e.a., 1987) veronderstelt, 
maar dat de kwaliteit van de spraakwaarneming de selectie beïnvloedt. 
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Tabel 7.15. 
Overzicht van de invloed van middenoordrainage (MOD), ongeacht ernst van het gehoor-
verlies, op de selectie en fonologische processen bij kinderen met schisis die aan FAN 
meedoen (N=17), uitgezonderd de kinderen uit de CO-groep. M-W U-test * p<.05. 

Fonologische proces Ml en M2 (N=8) versus Cl en C2 (N=9) 

Lettergreepstructuur: 
Percentage finale -C deletie 

clusterreductie 
Substitutie: 
Selectie: N obstruenten 

N consonanten met [explosief] 
N consonanten met [dorsaal] 
N stemloze obstruenten 

Drainage middenoor (MOD) verschil 

bij MOD minder deleties * 

bij MOD minder reducties * 

bij MOD meer obstruenten * 

bij MOD meer explosieven * 

bij MOD meer dorsalen 
bij MOD meer stemloze obstruenten * 

7.7. Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de fonologische processen bestudeerd, die kinderen laten 
horen, als zij hun klanksysteem verwerven en bepaalde klanken nog onvol
doende correct realiseren. Laten kinderen met schisis die een andersoortig 
spoor in de verwerving van typen fonemen en contrasten bezaten (zie 
Hoofdstuk 6) vergeleken met de kinderen in de referentiegroep vaker onge
bruikelijke en gebruikelijke fonologische processen horen? Er zijn op grond 
van de woorden van 19 kinderen met schisis die aan de fonologische analyse 
meedoen, vier conclusies te trekken. 
De eerste conclusie is dat de 19 kinderen met schisis een zeer normaal beeld 
geven qua voorkomen van de gebruikelijke processen en de frequentie ervan. 
Ondanks een niet-verwachte fonologische verwerving (9 kinderen) met 
individueel aanwezige reducties in aantal verworven fonemen en ondanks 
verschillende spraakmotorische sporen om fonemen en contrasten te verwer
ven (zie § 6.3), volgen kinderen met schisis overwegend de normale systema
tiek in het vereenvoudigen van lettergrepen en woorden. Alle gebruikelijke 
processen komen bij schisis voor en hierin verschillen kinderen met schisis 
niet van kinderen in de referentiegroep. Kinderen met schisis verschillen 
echter wel van die in de referentiegroep in de mate, waarin zij ongebruikelijk 
processen gebruiken. Dit zijn de substitutieprocessen backing fricatie en 
nasalisatie. Ook is er verschil in de mate van voorkomen van finale conso
nantdeletie en clusterreductie,. processen van de lettergreepstructuur. 
Een tweede conclusie is dat de afwijkende spraakmotoriek een rol speelt in het 
ongewoon frequent voorkomen van de ongebruikelijke processen backing, 
nasalisatie en fricatie. Backing en nasalisatie zijn ook bij Chapman & Hardin 
(1992) ongewoon frequent aanwezig. Bij Osawa e.a. (1997) wordt het proces 
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van stopping (het spiegelproces van fricatie) bij schisis ongewoon weinig 
gebruikt. Fricatie komt daarentegen in onze studie ongewoon frequent voor. 
Deze drie ongebruikelijke processen worden volgens de literatuur veroorzaakt 
door de afwijkende spraakmotoriek. 
Een derde conclusie is dat de afwijkende spraakwaarneming via het gehoor bij 
schisis invloed heeft op de mate waarin de fonologische processen voorko
men. Als gebruikelijk proces komt bij schisis vaker finale consonantdeletie 
voor dan in de referentiegroep. Dit blijkt samen te hangen met gehoorscherpte en 
interventie van het gehoor door middel van middenoordrainage. Clusterre-
ductie toont eveneens verschil ten opzichte van de referentiegroep. Ook hier 
speelt de kwaliteit van het gehoor een rol; er wordt eveneens een gunstig 
effect gevonden bij interventie van het gehoor. 
Een vierde en laatste conclusie is dat groepsverschil tussen groepen kinderen 
met en zonder interventie meestal de selectie van klanken of clusters betreft. 
Dit is een zeer belangrijke uitslag in het licht van onze veronderstelling dat bij 
het jonge kind in eerste instantie de spraakwaarneming verantwoordelijk is 
voor zijn spraakproductie. De theorie dat kinderen woorden met articulato-
risch moeilijke klanken kunnen vermijden in hun selectie, wordt in onze 
studie ogenschijnlijk bevestigd. Kinderen met schisis selecteren immers 
minder vaak [explosief] in de lettergrepen op lexicaal niveau dan kinderen in 
de referentiegroep. Toch moet deze mening worden genuanceerd. Wanneer de 
kinderen met schisis drainage van het middenoor hebben ondergaan, worden 
er meer explosieven geselecteerd. Niet alleen een spraakmotorische onvermo
gen beïnvloedt daarmee het selectieverschil, maar juist ook de afwijkende 
spraakwaarneming via het gehoor. 

In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 8, wordt selectie eveneens bestudeerd. 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de interventie. Nader wordt hierin onderzocht 
welke interventie de afwijkende spraakmotoriek bevorderde en welke die van 
de spraakwaarneming. Daarbij wordt het tijdstip van de interventie allerminst 
vergeten. 


