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Hoofdstuk 9 

Conclusie en discussie 

9.0. Inleiding 

Spraak en taal van tweejarige kinderen met schisis is het onderwerp van deze 
studie. Drie onderzoeksvragen zijn beantwoord. In dit hoofdstuk worden deze 
nogmaals nagelopen en worden de belangrijkste bevindingen samengevat en 
nader besproken. In de discussie wordt tevens ingegaan op vragen die nog 
rijzen ten aanzien van de spraak- en taalproblemen bij schisis. 

9.1. Twee jaar spraak en taal bij schisis 

9.1.1. In hoeverre wijken spraak en taal bij twee jaar af van de norm? 

Beoordeeld als totale groep en niet in subgroepen van schisis en gehoor 
blijken kinderen met schisis te verschillen van de referentiegroep in verstaan
baarheid, het voorkomen van schisis-spraaksymptomen, in lexicale en in 
fonologische vaardigheid. De kinderen met schisis verschillen van die in de 
referentiegroep in aantal inhouds- en functiewoorden, zowel in aantal typen 
als in aantal tokens. Kinderen met schisis hebben ook fonologische proble
men, vastgesteld volgens FAN (Beers, 1995). Op de leeftijd van twee jaar zijn 
alleen /m/, /n/ en /k/ in de groep verworven, terwijl het kind zonder aangebo
ren afwijkingen daarnaast ook /p/, /t/, / j / en /h/ bezit. Kinderen met schisis 
zijn minder verstaanbaar. 

Kinderen met schisis zijn zeer heterogeen in spraak- en taalvaardigheid. De 
totale groep valt in drie subgroepen uiteen: er zijn kinderen die niet of 
nauwelijks spreken (N=ll, 37% van de groep) en onvoldoende woorden uiten, 
waardoor zij grammaticaal en fonologisch niet te analyseren zijn; er zijn 
kinderen die voldoende lexicale en grammaticale vaardigheid bezitten, maar 
die bij fonologische analyse geen verwachte verwerving in de contrasten 
tonen (N=9, 30% van de groep) en er zijn kinderen met een voldoende spraak-
en taalvaardigheid (N=10, 33% van de groep). Ieder kind toont echter een 
hoogst individuele articulatie en opbouw in aantal verworven typen fonemen. 
Het kenmerk [sonorant] ligt bij schisis aan de basis van het klanksysteem en 
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hierbinnen moet dit type spraakklank worden onderscheiden in [consonan-
tisch] (de nasalen en de liquidae) en [niet-consonantisch] (de halfklinkers). 
Kinderen met schisis volgen dan een normaal spoor in de verwerving van de 
contrasten van articulatieplaats. Er zijn grote onderlinge verschillen in de 
verwerving van contrasten van wijze van articulatie. Een kenmerk dat bij 
kinderen met schisis onvoldoende kan voorkomen is [explosief]. In de groep 
van kinderen met een niet-verwachte fonologie ontbreekt dit kenmerk vaak. 
Kinderen met een verwachte verwerving hebben daarentegen allen [explosief] 
verworven. 
Wanneer in de groep kinderen met schisis het contrast [explosief] en/of 
[dorsaal] niet is verworven, is het bestand aan verworven typen fonemen 
ernstig gereduceerd; er zijn in dat geval eveneens minder typen functiewoor
den; de maximale zinslengte (MLUL) is kleiner en de spreektijd van het kind 
is korter. Een ogenschijnlijk fonetisch probleem (het niet correct kunnen 
produceren van [explosief] en/of [dorsaal]) hangt samen met taalvaardigheid 
(namelijk de verwerving van fonemen, de expressie van typen van functie
woorden en de zinslengte). Ook tast dit de communicatie aan; de kinderen 
spreken minder. 
Kan een afwijkend functionerend spraakapparaat de cognitief-linguïstische 
kennis op een hoger, mentaal georganiseerd niveau negatief beïnvloeden? Dat 
lijkt hier te worden bewezen, maar is toch niet het geval. In onze studie wordt 
steeds gewezen op de rol van de vroege spraakwaarneming (bij schisis vooral 
oraal en auditief) voor de opbouw van spraak en taal in het brein en de 
kwaliteit van de spraakproductie. 

9.1.2. De rol van de afwijkende spraakmotoriek en het gehoorverlies 

De literatuur over spraak- en taalvaardigheid bij schisis kent nauwelijks 
studies die de relatie onderzoeken van gehoorkwaliteit op de spraak- en 
taalvaardigheid. De literatuur (zie §1.3.3.) wijst op het voorkomen van 
chronische OME bij schisis, maar de methodologie om deze effecten te 
onderzoeken is moeilijk. Wisselende geleidingsverliezen onttrekken zich aan 
onze aandacht en zo deze periodiek kunnen worden gemeten, zijn de uitsla
gen ervan niet consistent. De duur en ernst van het verlies laat zich slecht 
beoordelen, zeker bij jonge kinderen. In onze groep kinderen van 2,0 jaar is 
het gehoor slechts eenmalig onderzocht. Dit gebeurde tijdens spelaudiome-
trie, waarbij een schatting werd gegeven van het gehoorverlies. Van de 
kinderen met een geschat verlies van 40-55 dB is onbekend in hoeverre het 
slechter horen ook sensorineuraal gehoorverlies betreft. Van de elf kinderen 
met schisis die niet of nauwelijks (betekenisvol) spreken, heeft de helft ervan 
dit ernstiger gehoorverlies. 
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Onze studie onderzoekt niet alleen de invloed van de afwijkende motoriek en 
spraakwaameming op spraakvariabelen, maar ook op die van de taal. Beide 
aspecten zijn onderling verweven bij schisis. Het is bijzonder moeilijk om de 
invloed van het een op het ander te onderscheiden. Bovendien zijn de kinde
ren in ontwikkeling en verschuift het beeld al naar hun fase in de taalverwer
ving (zie §5.6) en neurologische ontwikkeling. Kinderen zijn in deze studie 
onderling vergeleken op basis van hun kalenderleeftijd en niet op basis van 
hun taalleeftijd. 

Er zijn in de totale groep kinderen spraak- en taaivariabelen die specifiek 
beïnvloed worden door de afwijkende spraakmotoriek, zoals de verstaanbaar
heid en de CP-score. Dit is de score van schisis-spraakaspecten zoals de 
hypemasaliteit, de nasale emissie en de posterieur gerealiseerde articulatie. 
Wanneer kinderen met schisis onderzocht worden in subgroepen van gehoor-
verlies en interventie ervan, blijken zowel de verstaanbaarheid als de CP-score, 
overwegend door de afwijkende motoriek beïnvloed, óók gevoelig te zijn voor 
de mate van gehoorverlies en de interventie van het gehoor. 
Kinderen met schisis, gecontroleerd voor het gehoor, verschillen van kinderen 
in de referentiegroep in spreektijd. De kinderen met schisis spreken korter. De 
oorzaak hiervan is de afwijkende spraakmotoriek en niet het gehoorverlies bij 
schisis. Het aantal typen en tokens van inhoudswoorden en het aantal tokens 
van functiewoorden daarentegen wordt in eerste instantie beïnvloed door de 
kwaliteit van de spraakwaameming via het gehoor, zowel bij schisis als in de 
referentiegroep. Ook de MLUL toont invloed van de kwaliteit van de gehoor-
scherpte. Bij beter horen is deze maat hoger dan bij ernstiger gehoorverlies. 
Voorts blijken kinderen met een goede gehoorscherpte of met mild gehoor
verlies en vroege middenoordrainage een hoge graad in de com-plexiteit van 
de contrasten en een hoog aantal verworven typen fonemen te bezitten. 
Beide goed horende kinderen met schisis verstoren dit positieve beeld. Zij 
hebben de contrasten [explosief] en [dorsaal] niet verworven, waardoor hun 
fonologie afwijkt en getypeerd wordt als niet-verwacht. Beide kinderen 
bezitten bij nadere analyse echter tóch een hogere contrastgraad en meer 
verworven fonemen dan de kinderen met geleidingsverlies van niveau 1 
zonder drainage of kinderen met een gehoorverlies van niveau 2 (40-55 dB 
gehoorverlies) en een niet-verwachte fonologie. Het gehoor heeft ook bij hen 
een compenserende invloed gehad en de fonologie bevorderd. Wordt er bij 
kinderen met schisis drainage van het middenoor uitgevoerd, dan verbetert 
niet alleen de productie van fonemen, maar ook de selectie van [explosief] en 
[dorsaal] in de woordkeuze significant. De invloed van het gehoor op de 
kwaliteit van spraakwaameming en spraakproductie is daarmee niet te 
ontkennen. 
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9.1.3. De rol van de interventie op spraak en taal bij twee jaar 

In de literatuur wordt erop gewezen dat de groep kinderen met schisis niet 
normaal is verdeeld. Deze observatie betreft niet alleen de scores op de 
algemene variabelen van taal (zie Hoofdstuk 5), maar geldt ook de articulatie 
(CP-score) en de fonologische realisaties (zie Hoofdstuk 6 en 7). 
Als de interventie bestaat uit: 

— een vroeg (direct na de geboorte) aangepast en langdurig (in onze studie 
tot het tweede jaar) gedragen gehemelteplaatje; 

— een vroege correctie van het gehemelte door middel van een plastisch 
chirurgische operatie; 

— en een vroege, in het eerste levensjaar uitgevoerde, drainage van het 
middenoor, waarbij het gehoorverlies — mede dankzij medisch actieve 
behandeling — mild is gebleven, 

dan is de fonologie, de lexicale en grammaticale vaardigheid als normaal. 
Kinderen met een dergelijke optimale behandeling hebben waarden van de 
mediaan op taalvariabelen die met die van de referentiegroep overeen komen. 
De schisis-spraaksymptomen zijn minder aanwezig en de kinderen zijn beter 
verstaanbaar. Dit is een zeer belangrijke uitslag in het licht van preventie, 
effect van de behandeling en prognose van spraak- en taalproblemen bij 
schisis. Daarmee ondersteunt onze studie de mening dat spraak en taal vroeg, 
in het eerste levensjaar, mentaal wordt aangelegd. Vroege interventie van de 
spraakwaarneming heeft betere resultaten dan latere, uitgevoerd in het tweede 
levensjaar. Deze bevinding past in onze opvattingen betreffende de vroege 
spraak- en taalverwerving. In eerste instantie zijn direct na de geboorte de 
orale sensorische waarnemingen en ervaringen belangrijk die automatisch 
leiden tot een motorische reactie (Ungeheuer, 1993). In de eerste helft van het 
eerste levensjaar, als het kind nog niet in staat is om zich om te rollen en weg 
te kruipen, is de kwaliteit van de visuele en auditieve spraakwaarneming 
belangrijk. Het kind zit nog dichtbij de ouder en heeft aandacht voor de 
opvallende gezichts- en spreekbewegingen van de volwassene en diens 
melodische spraak. Als het kind in de tweede helft van het eerste levensjaar 
brabbelt, produceert het steeds meer de klankpatronen van de moedertaal, die 
het waarnam uit het taalaanbod van de volwassenen. Rond het eerste jaar 
neemt het kind het voortouw in de communicatie en praat het meer dan de 
ouder. 

Hoe sluit de interventie van het kind met schisis hierbij aan? Het gehemelte
plaatje wordt direct vanaf de geboorte aangemeten. De vroege waarneming 
van de spreekbeweging verloopt via de tast, de kinesthesie (het bewegings- en 
richtingsgevoel) en de proprioceptie (de diepere spierzin). Het gehemelte-
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plaatje bevordert een meer normaal patroon van spraakfysiologie met betere 
voorwaarden van transglottale en intra-orale druk dan het geval is bij de 
behandeling zonder plaatje. Het plaatje bevordert een normalere verankering 
van de tongpunt op een kunstmatige kaakwal, waar coronale spraakklanken 
worden gemaakt. Het dragen van het plaatje blijkt op de leeftijd van 2;0 jaar 
de fonologie te hebben begunstigd. De met een plaatje behandelde kinderen 
hebben een hoger percentage correcte realisaties van [explosief], een contrast, 
waarmee kinderen met schisis doorgaans veel problemen hebben (zie Hoofd
stuk 2). Het plaatje bevordert een meer correcte productie van [coronaal], een 
contrast dat door het kind met schisis te weinig wordt geproduceerd. Stemloze 
consonanten worden door het kind vaker geselecteerd. Ook komen er bij de 
met een plaatje behandelde kinderen in de selectie vaker meerlettergrepige 
woorden voor. Bij lang dragen van een plaatje zijn er meer tokens van 
inhoudswoorden. 
Wanneer door middenoordrainage de auditieve spraakwaarneming vroeg 
wordt genormaliseerd, hebben de kinderen met een mild gehoorverlies van 
20-40 dB, dankzij een vroegtijdig adequaat opgebouwd innerlijk beeld van 
spraak en taal, meer fonemen en contrasten verworven dan wanneer deze 
interventie niet is uitgevoerd. Ook bij hen is het kenmerk [explosief] aanwe
zig. Er is een hoger aantal inhouds- en functiewoorden in de spraak van de 
kinderen en een langere zinslengte wordt gebruikt. Beide vormen van spraak
waarneming, oraal en auditief, versterken elkaar, zoals ook uit de selectie van 
klanken blijkt. 
Wanneer ook het spreekapparaat tijdig is gecorrigeerd, kan het kind met 
schisis zijn mentale kennis uiten in de spraakproductie. Het kind voldoet 
beter aan de "norm" en het is voor zijn omgeving beter verstaanbaar. Schisis-
spraakaspecten zoals nasale emissie en posterieure articulatie, waaronder 
backing, een opvallend ongewoon en afwijkend fonologische proces, komen 
in mindere mate voor bij tijdige sluiting van het gehemelte. 

De 30 kinderen in de onderzoeksgroep, uit vier teams afkomstig, ondergingen 
allen verschillende vormen van interventie, zelfs als in het team een specifiek 
behandelbeleid gold. Te weinig kinderen kregen tijdig een goed geclusterde 
interventie, zoals hierboven is beschreven. In eerste instantie mogen dus niet 
de ouders verantwoordelijk worden gesteld voor een slecht verlopende spraak-
en taalverwerving van hun kind. Onze studie neemt dat vooroordeel weg. 

De interventie, maar ook de kwaliteit van het gehoor verklaart de heterogeni
teit in de groep van kinderen met schisis voor het grootste deel. In onze studie 
is niet de kwaliteit van het taalaanbod van de moeder geanalyseerd, welke 
zeker een belangrijke factor is voor de opbouw van spraak en taal van het 
kind, vooral als dit ernstige auditieve beperkingen heeft. Dit aspect zal in 
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toekomstig onderzoek nader worden onderzocht. In de groep van niet of 
nauwelijks (betekenisvol) sprekende kinderen wijkt de moeder communicatief 
immers af vergeleken met moeders in overige groepen kinderen (zie § 5.6). 

9.2. Overige uitslagen van dit onderzoek 

Een nieuw verworven inzicht in onze studie betreft de selectie. Met selectie 
wordt de spontane woordkeuze van het kind in de communicatie bedoeld, 
zoals volwassenen die waarnemen. In onze studie is in eerste instantie de 
moeder onze referent om de spraak van het kind te verduidelijken. Ook de 
onderzoeker die kindertaal transcribeert speelt een rol bij het bepalen van de 
woordkeuze (zie § 4.4.2.2 en § 5.3). Het geselecteerde, bedoelde woord wordt 
vergeleken met de feitelijke realisatie van het kind. Klanken die het kind wel 
selecteert, maar niet produceert, blijken een interessant onderwerp van studie. 
In de literatuur bestaat een zogenaamde selectie- en vermijdingstheorie 
(Schwartz & Leonard, 1982; Schwartz e.a., 1987) betreffende normaal geboren 
kinderen aan het begin van de periode van hun lexicale expressie, als zij nog 
geen 50 woorden beheersen. De kinderen blijken in het kiezen van hun eerste 
woorden selectief die woordvormen te kiezen, waarvan zij de klankpatronen 
articulatorisch beheersen en ze blijken die woordvormen in hun woordkeuze 
te vermijden, waarvan zij de klankvorm nog niet kunnen produceren. Daar
mee is deze selectie- en vermijdingstheorie interessant in relatie tot schisis. 
Estrem & Broen (1989) die problemen in de lexicale vaardigheid bij kinderen 
met schisis vinden, veronderstellen dat deze theorie de lexicale problemen 
van het kind met schisis verklaart. In onze studie zien wij eveneens bewijzen 
hiervoor, echter niet alleen in de vroegste fasen van lexicale expressie, maar 
juist ook later, als kinderen 100 woorden bezitten voor een fonologische 
analyse volgens FAN. 

De selectie licht een tipje van de sluier op betreffende de representaties van 
spraak en taal in het brein. De selectie heeft daarmee een voorspellende 
waarde welke structuren het kind binnenkort verwerft. Kinderen met schisis 
selecteren in het algemeen (zie §7.2.1) opvallend minder orale fonemen in 
hun woorden dan kinderen in de referentiegroep. In Paragraaf 6.3 blijken 
kinderen met schisis vaak een spraakmotorisch spoor in hun verwerving te 
kiezen met minder orale klanken en meer nasalen. Dit wordt eerder ook 
gevonden bij Estrem & Broen (1989) en bij auteurs die de spraak van baby's 
met schisis beschrijven (zie §2.4). Als kinderen met schisis in onze studie 
echter drainage van het middenoor hebben ondergaan, selecteren zij vaker 
obstruenten (orale consonanten). Opnieuw is dit een bewijs dat de spraak-
waarneming via het (gecorrigeerde) gehoor bijdraagt aan een meer adequate 
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representatie van spraak en taal in het brein en dat, op een moment, waarop 
het kind deze klanken nog niet kan produceren, wel een mentaal beeld ervan 
kan zijn verkregen. 
Kinderen met schisis verschillen in de selectie significant van de leeftijdge
nootjes zonder schisis. Het verschil betreft ook de klanken die voor het kind 
spraakmotorisch moeilijk zijn. Kinderen met schisis selecteren minder 
explosieven en stemloze obstruenten. Ze selecteren woorden met minder 
consonanten in de woordvorm en minder liquidae. De interventie heeft 
invloed op deze selectie. Wanneer de kinderen met schisis vroegtijdig een 
gehemelteplaatje krijgen dat lang wordt gedragen, komen er meer explosieve 
klanken in hun selectie voor dan wanneer dit plaatje niet is aangepast of kort 
is gedragen. Het percentage correct van dit contrast [explosief] is in de 
productie hoger, als kinderen lang een plaatje dragen. Stemloze obstruenten 
worden vaker geselecteerd. De kinderen hebben langere woorden die uit meer 
lettergrepen bestaan. De kinderen selecteren vaker liquidae, die normaliter 
later in de verwerving optreden. Het kan geen toeval zijn dat deze uitkomsten 
worden gevonden. Deze gunstige aspecten zijn ons inziens geen effecten van 
verbeterde spraakmotoriek, maar van verbeterde spraakwaarneming. De 
kinderen met een gehemelteplaatje hebben immers vanaf hun geboorte via de 
orale spraakwaarneming van tast, kinesthesie (bewegings en richtingsgevoel) 
en proprioceptie (diepe spierzin) mentaal normalere representaties van 
spraakaspecten kunnen opbouwen dan kinderen zonder plaatje. Ze benutten 
dit als baby in hun eerste levensjaar fonetisch nog niet (Konst e.a., 1997). 
Deze onderzoekers vinden geen verschil in de variabelen van spraakproductie 
van baby's die met PSOT zijn behandeld en die welke PSOT niet kregen. Pas 
op de leeftijd van 3;0 jaar worden effecten van PSOT gevonden (Kuijpers-
Jagtman e.a., 1998). De kinderen zijn beter verstaanbaar. In onze studie wordt 
bij 2;0 jaar reeds effect van het plaatje op variabelen van de fonologie gevon
den. 

Een ander interessant aspect van dit onderzoek betreft de verstaanbaarheid. 
Deze blijkt op de leeftijd van 2;0 jaar gerelateerd aan taaivariabelen en niet 
aan de schisis-spraaksymptomen, hoe onverstaanbaar het kind in dat opzicht 
ook is. Wanneer het gehoorverlies mild is en kinderen middenoordrainage 
hebben ondergaan, is de verstaanbaarheid hoger dan elders bij schisis. Deze 
observatie zal zeker ook communicatieve consequenties hebben. Het verstaan
bare kind geeft de ouder immers handvatten om te communiceren en het 
taalaanbod op maat aan te leveren, waaruit het kind zijn nieuwe kennis van 
spraak en taal opdoet. 

De uitslagen van dit onderzoek bevestigen eveneens de literatuur dat ouders 
van kinderen met schisis in de totale groep niet verschillen van ouders van 
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kinderen zonder schisis in hun interactie. In de groep van niet of nauwelijks 
(betekenisvol) sprekende kinderen is echter wel samenhang tussen spreektijd 
van kind en moeder alsmede tussen spreektijd van het kind en aantal spraak-
uitingen van de moeder. In onze groep van niet of nauwelijks (betekenisvol) 
sprekende kinderen is ernstiger gehoorverlies en onvoldoende interventie 
geconstateerd. Bij onvoldoende opgebouwde mentale representaties van 
spraak en taal, zal het kind de ouder verbaal weinig hebben te zeggen. Het 
kind zal onvoldoende worden aangestuurd om te spreken. Onze studie stelt 
samenhang vast tussen de kortere spreektijd van het kind en de spreektijd van 
de moeder in deze subgroep van onvoldoende taalvaardige kinderen. Deze 
uitslag vraagt echter om nader onderzoek. Wij menen dat het in eerste 
instantie de spraak- en taalproblemen zijn van het kind, die het de moeder 
onmogelijk kan maken om tot een goede communicatieve uitwisseling te 
komen. In Koopmans-Van Beinum e.a. (1990) is er een trend te zien dat bij 
het kind met een MLU van minder dan 1.4 morfemen vaker de moeder imi
teert dan andersom; bij een MLU van meer dan 1.4 morfemen, als het kind de 
moeder meer te zeggen heeft, gaan juist de moeders meer hun kind imiteren. 
De taalvaardigheid van het kind beïnvloedt de communicatie van de volwas
sene met hem. Ook de studie van Heim (1989) laat zien dat moeders van niet 
sprekende kinderen in de interactie gaan afwijkend van de "norm". De 
moeders spreken bij haar te veel en geven het kind te weinig beurtkansen. In 
onze studie is daar geen uitspraak over te doen. 

9.3. Variabelen en hun onderlinge samenhang 

Op de leeftijd van 2;0 jaar wordt geen samenhang gevonden tussen de CP-
score (onze maat voor de ernst van de afwijkende articulatie bij schisis) en 
fonologie. Is dit niet in tegenspraak met de door diverse onderzoekers van 
babyspraak wetenschappelijk onderbouwde uitspraak dat er continuïteit is in 
de spraakverwerving en dat de articulatie van een baby met en zonder schisis 
een voorspellende waarde heeft voor zijn fonologische repertoire als peuter? 
Op de leeftijd van 2;0 jaar zien we in de groep kinderen met een niet-verwach-
te verwerving die [explosief] en [dorsaal] missen dat een sterk aan de articula
tie gekoppeld taalaspect (het contrast) samenhangt met het bestand aan 
verworven fonemen van het kind, het aantal typen van functiewoorden, zijn 
MLUL en zijn spreektijd. Bij kinderen die het contrast [explosief] en/of 
[dorsaal] onvoldoende correct realiseren, is er zeker sprake van continuïteit en 
samenhang. Dit is echter niet (meer) het geval bij het kind met schisis en een 
verwachte verwerving. Dankzij de vroege interventie, en hierdoor vroeg 
genormaliseerde spraakwaarneming (oraal en auditief), waardoor tijdig 
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mentale representaties van spraak en taal zijn opgebouwd — getuige immers 
de kwaliteit van de selectie — blijken de kinderen met schisis met een ver
wachte verwerving normaler, meer conform de referentiegroep, te functione
ren. Het niet meer vinden van samenhang tussen variabelen van spraak en 
taal bij beter sprekende kinderen kan wellicht wijzen op verder voortschrij
dende specialisatie van de hersenen voor specifieke aspecten van spraak en 
taal. Daarom wordt continuïteit niet meer gevonden. 

In de literatuur (bijvoorbeeld in Grunwell, 1993) wordt herhaaldelijk de vraag 
gesteld in hoeverre een afwijkende fonetische productie (in onze studie 
uitgedrukt door de CP-score en de behaalde contrastgraad) de fonologie en 
overige taalvariabelen benadeelt. In onze studie beïnvloedt noch de CP-score 
noch de behaalde contrastgraad de taalkennis op hoger, mentaal, niveau. De 
afwijkende spraakwaarneming doet dit echter wel. 

Ook de uitkomsten van de correlatiestudie van articulatie met algemene 
variabelen van spraak en taal in drie groepen kinderen, namelijk de referentie
groep, de schisisgroep van voldoende taalvaardige kinderen (de VT-groep) en 
die van onvoldoende taalvaardigheid (de OT-groep), zoals gepresenteerd in 
Paragraaf 5.6 en in Paragraaf 6.6, blijkt dat de articulatie geen invloed 
uitoefent op de taalvariabelen. Wel moet een kanttekening gemaakt worden 
ten aanzien van het ontbreken van [explosief] en/of [dorsaal]. In het groepje 
kinderen met schisis dat deze contrasten mist, zijn wel degelijk taalvariabelen 
(aantal verworven fonemen, aantal typen functiewoorden en de MLUL) 
benadeeld. Omdat hierbij de kwaliteit van de orale en auditieve spraakwaarne
ming is betrokken, wordt ook in dit geval de invloed van een afwijkende 
articulatie op de cognitief-linguïstische organisatie afgewezen. Bij voldoende 
interventie van de spraakwaarneming is de productie van [explosief] en 
[dorsaal] wél voldoende correct. 

9.4. De invloed van OME bij schisis 

In de literatuur (zie § 1.3.3) is gewezen op het verhoogde risico dat kinderen 
met schisis hebben op chronische OME. Dit is eigen aan schisis. Gevoeglijk 
mogen wij aannemen dat het gevonden gehoorverlies van niveau 1 in onze 
studie daaraan is toe te schrijven, uitgezonderd echter het ernstiger verlies van 
niveau 2. Daarvan is onbekend wat de feitelijke oorzaak is en in hoeverre dit 
een gemengd verlies is met een sensorineurale component. 

In Paragraaf 1.3.3 is literatuur besproken die kinderen met schisis en OME 
betreft, maar ook is literatuur besproken aangaande kinderen zonder schisis 
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met OME. Binnen het longitudinale onderzoek MOMES (de Maastrichtse 
Otitis Media met Effusie Studie) doen Strauss & Torremans (1998) onderzoek 
naar de grammaticale vaardigheid van 19 kinderen van 2;3 jaar zonder schisis 
met chronische OME, die audiologisch periodiek zijn onderzocht; hiervoor 
gebruiken zij, als in onze studie, de analyse volgens GRAMAT (Bol & Kuiken, 
1988). De onderzoeksvariabelen zijn eveneens de MLU, MLUL, het aantal 
minors en het aantal zelfherhalingen. Daaraan wordt door hen nog de 
variabele aantal onbegrijpelijke/onverstaanbare uitingen toegevoegd en de 
score van het taaibegrip volgens Reynell. Het is interessant om hun bevindin
gen te vergelijken met de onze. Komen hun uitkomsten met die van ons 
overeen en zo ja, zijn onze beider bevindingen dan kenmerkend voor de 
spraak- en taalproblemen bij OME? 

De kinderen in de onderzoeksgroep met langdurige OME hebben bij Strauss 
& Torremans (1998) meer onverstaanbare uitingen dan kinderen in de 
controlegroep; er wordt geen invloed van de OME op de MLU, MLUL, de 
minors, de zelfherhalingen en het taaibegrip gevonden. Hun bevindingen zijn 
daarmee in overeenstemming met de overige literatuur betreffende OME en 
taalverwerving (zie § 1.3.3). OME heeft doorgaans geen invloed op het 
taaibegrip, alleen op de spraakwaarneming en de fonologie. In een scriptie 
van Onings & Van der Spek (1998), welke onderzoekers bij kinderen met 
schisis en OME het taaibegrip in het derde levensjaar onderzochten, wordt 
evenmin effect van OME op het taaibegrip volgens Reynell gevonden. 

In onze studie is de variabele aantal onverstaanbare en onbegrijpelijke 
uitingen niet onderzocht, maar wel de verstaanbaarheid van het kind, de CP-
score en de fonologie van het kind met schisis. In onze studie is verstaanbaar
heid onderzocht via een luistertest. Het door de luisteraars gegeven oordeel is 
gemiddeld. Deze gemiddelde score van verstaanbaarheid hangt in onze 
correlatiestudies niet samen met welke fonologische variabele ook, niet met 
het aantal verworven contrasten of de bereikte graad in de complexiteit van 
de contrasten, en ook niet met het niet verworven zijn van specifieke contras
ten zoals [explosief], [labiaal], [coronaal], [dorsaal] of [fricatief]. Verstaanbaar
heid hangt in onze studie samen met de lexicale vaardigheid van het kind, 
uitgedrukt in aantal lexicale uitingen, het aantal typen en tokens van inhouds
woorden en functiewoorden en de MLU. Bij beter horen en tijdige drainage 
van het gehoor bij mild verlies van niveau 1 (20 tot 40 dB verlies) stijgen deze 
laatstgenoemde waarden sterk en worden de waarden in de referentiegroep 
bereikt of benaderd. In onze studie heeft OME effect op de opbouw van de 
lexicale kennis en de productie ervan, maar ook op de fonologie; het aantal 
verworven fonemen en de hoogte van de behaalde contrastgraad varieert al 
naar het voorkomen van gehoorverlies en de ernst ervan. Kinderen met schisis 
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blijken in vergelijking met kinderen in de referentiegroep niet te verschillen 
in het percentage gebruikelijke fonologische processen, als beschreven bij 
Beers (1995). OME heeft geen effect op de fonologische processen. 

Niet vergeten mag worden te vermelden dat slechts 19 van de 30 kinderen 
met schisis aan een fonologische analyse mee kunnen doen. In de groep die 
niet in aanmerking komt voor een fonologische analyse door onvoldoende 
lexicale vaardigheid hebben zes kinderen gehoorverlies door OME en hebben 
vijf kinderen OME met waarschijnlijk een sensorineurale component; hun 
gehoorverlies is ernstiger. 
De 19 kinderen met schisis met een fonologische analyse verschillen echter 
wel van de referentiegroep betreffende de selectie. Er worden woorden 
geselecteerd met minder (orale) consonanten, explosieven, stemloze obstruen-
ten en liquidae in de groep kinderen met schisis vergeleken met de referentie
groep. Deze fonologische aspecten van selectie blijken door tijdige en 
langdurige interventie door middel van een gehemelteplaatje positief te 
worden beïnvloed. Drainage van het middenoor bij mild verlies heeft effect 
op sommige variabelen van de selectie, maar dit effect is geringer dan het 
effect gevonden bij de interventie door middel van het gehemelteplaatje. De 
OME kan niet worden beschouwd als de veroorzaker van het groepsverschil 
in de selectie. 

In onze studie wordt geen verschil gevonden tussen de schisis- en referen
tiegroep in grammaticale variabelen als minors, zelfherhalingen en MLU, 
wanneer kinderen met schisis aan een GRAMAT-analyse (Bol & Kuiken, 1988) 
meedoen. De kinderen met OME zonder schisis in de onderzoeksgroep van 
Strauss & Torremans (1998) zijn op dit punt vergelijkbaar met de kinderen 
met schisis in onze studie. OME blijkt geen invloed te hebben op deze 
variabelen. 
In onze studie wordt echter wel verschil gevonden qua MLUL. 

— Er wordt groepsverschil gevonden op basis van het gehoor. Dit verschil 
wordt echter gevonden in subgroepen van kinderen met schisis en niet in 
de groep van kinderen met schisis vergeleken met de referentiegroep. Als 
kinderen met schisis ernstiger gehoorverlies hebben van niveau 2 (40-55 
dB) is hun MLUL lager dan wanneer de kinderen met schisis mild gehoor
verlies hebben van niveau 1 (20-40 dB). Het al dan niet gedraineerd zijn 
speelt hierbij geen rol. Dit is begrijpelijk. Bij ernstiger verlies is waarschijn
lijk ook de auditieve waarneming via het binnenoor afwijkend, waar 
drainage geen positief effect op heeft. Het verschil in MLUL is hier niet 
karakteristiek voor OME; het is karakteristiek voor ernstiger gehoorverlies. 
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— Ten aanzien van de MLUL is er invloed van schisis. Dit oordeel wordt 
gebaseerd op het feit dat in onze studie de MLUL samenhangt met het 
aantal typen van functiewoorden, welke variabele meer door schisis dan 
door de kwaliteit van het gehoor wordt beïnvloed (zie § 5.4). Kinderen met 
een niet-verwachte verwerving in de fonologie die onvoldoende correct 
[explosief] en/of [dorsaal] produceren, bezitten minder typen verworven 
fonemen, minder typen van functiewoorden, hebben een lagere MLUL en 
spreken, uitgedrukt in minuten, korter. OME heeft daarmee géén invloed 
op de MLUL. 

Resumerend heeft OME in onze studie een effect op het aantal lexicale 
uitingen en de lexicale vaardigheid van het kind. Ook de fonologie wordt 
door OME benadeelt. Kinderen met schisis hebben minder fonemen verwor
ven dan kinderen in de referentiegroep. OME benadeelt de grammaticale 
vaardigheid niet. 

9.5. Niet of nauwelijks spreken bij twee jaar: Overige factoren 

Kinderen met ernstige problemen in spraak en taal, die communicatief sterk 
afwijken van overige kinderen, boeien onderzoekers en behandelaars. Het is 
keer op keer de vraag, waarom juist deze groep in spraak- en taalvaardigheid 
uitvalt: 

— Zijn de spraak- en taalproblemen in de groep van elf niet sprekende 
kinderen niet te wijten aan een afwijkende moeder-kindinteractie? 

— Zijn de spraak- en taalproblemen in de groep niet sprekende kinderen 
herleidbaar op een cognitieve oorzaak? 

— Zijn de spraak- en taalproblemen in de groep niet sprekende kinderen 
gerelateerd aan type spleet van het kind? 

— Zijn de spraak- en taalproblemen van het kind anderszins verklaarbaar, 
bijvoorbeeld op grond van zijn sekse? 

In de totale groep van kinderen met schisis is geen verschil gevonden in de 
interactie tussen moeder en kind. Bij het uitvoeren van de correlatiestudie (zie 
§ 5.6) is er wel een statistisch significante samenhang (p<=.05) tussen beiden 
qua spreektijd in de subgroep van deze niet of nauwelijks (betekenisvol) 
sprekende kinderen; de spreektijd van de moeder en haar aantal uitingen 
hangen samen met de spreektijd van het kind. In Figuur 5.12 is echter te zien, 
dat de spreektijd van deze moeders overeenstemt met die van de moeders van 
voldoende taalvaardige kinderen. In onze studie is er geen reden het taalaan
bod van de moeders verantwoordelijk te stellen voor de onvoldoende spraak-
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en taalvaardigheid van het kind, wel zijn gehoorkwaliteit. Nader onderzoek 
naar de spraak- en taalvaardigheid van het kind op het taalaanbod van de 
ouder is wenselijk. 

Bij Heineman-De Boer (1985) wordt gevonden dat kinderen met én ernstige 
spraak- én ernstige gehoorproblemen meer kans hebben op een verstoorde 
leerontwikkeling. Zij stelt dit vast op een leeftijd van 5;6 en 7;6 jaar. In onze 
studie worden op de leeftijd van twee jaar geen aanwijzingen hiervoor 
gevonden, in geen enkele groep qua type spleet, dus ook niet in de groep van 
kinderen met een geïsoleerde gehemeltespleet die bij Heineman-De Boer 
(1985) een trend daartoe vertoont. Dit type spleet komt frequent voor binnen 
een of ander syndroom, veroorzaakt door mutaties van een gen (Heineman-
De Boer, 1985). In onze studie zijn de kinderen door een klinisch geneticus 
onderzocht op mogelijke afwijkingen. Kinderen met een syndroom zijn in 
onze studie niet opgenomen. In onze studie wordt in de groep kinderen met 
een geïsoleerde gehemeltespleet geen uitval gevonden op het non-verbale deel 
van de Bayleytest, alleen op het verbale deel. De lagere score op het verbale 
deel van de test is te wijten aan de schisis en dit feit wordt veroorzaakt door 
de afwijkende spraakmotoriek en de afwijkende spraakwaarneming. Het is 
niet een effect van cognitieve problemen. Van deze groep kinderen is op de 
leeftijd van 2;0 jaar nog allerminst bekend, in hoeverre er bij hen leerproble
men in de toekomst gaan optreden. 

Met opzet is in onze studie een analyse van spraak- en taalvaardigheid qua 
sekse en type spleet achterwege gebleven. In eerste instantie zijn wij uitgegaan 
van kinderen die ongeacht hun type spleet allen in staat zijn om adequaat 
spraak en taal te verwerven. Wij zijn niet a priori uitgegaan van medische 
indelingen. De spraak- en taalvaardigheid van het kind met schisis staat in 
deze studie immers centraal en niet zijn type spleet. Nu alle uitkomsten 
beschreven zijn, is het wel nuttig naar de verdeling van de kinderen qua type 
spleet en sekse in relatie tot hun spraak- en taalvaardigheid te kijken. 
In onze studie zijn er drie groepen kinderen te formeren op basis van hun 
spraak- en taalvaardigheid bij 2;0 jaar. Eenderde van de kinderen spreekt niet 
of nauwelijks (betekenisvol); eenderde van de kinderen met schisis heeft een 
normale spraak- en taalverwerving; eenderde van de kinderen met schisis is 
alleen achter qua fonologie of heeft een abnormale fonologie. 
Noch in de groep met de verwachte verwerving, noch in die van de niet-
verwachte verwerving, speelt sekse een rol. Er is een gelijke verdeling in aantal 
meisjes en jongens. In de groep van kinderen die niet of nauwelijks spreken 
is de verdeling qua sekse wél scheef. Slechts één meisje zit in deze groep; de 
overige 10 kinderen zijn jongens. 
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ts bestaai de gr< *p van de elf niel of nauwelijks sprekende kinderen 
meer dan de helft (N 6) uil kinderen mei een geïsoleerde gehemeltesplei 

n M p mei een verwachte fonologie en goede taalvaardigheid bc\ Indl zich 
één kind mei een geïsoleerde gehemeltespleet. In de groep die acht 

|kend IN in de fonologie bevinden zich twee kinderen met een geïsole 
meltespleet. Geen enkel meisje mei een geïsoleerde gehemeltespleel 

i \ 3) heefl ernstige spraak- en taalproblemen; alleen alle jongens (N 6 
elijking van scores in de literatuur inzake intelligentie in relatie tol I 

spleet worden ei geen grote verschillen tussen groepen kinderen gevonden. 
De IQ-scores van de kinderen mei een complete spleet en die mei 

oleerde spleet verschillen niet veel. Doorgaans bezit de groep mei 
complete spleet net even hogere scores dan tie groep met de geïsota 
spleet, maar het verschil is niet significant (zie Tabel 3.7 in 1 leineman-De 
r,i iei, 1985). Wordt er wel groepsverschil gevonden in intelligentiescon 
groepen kinderen qua type spleet en sekse, dan betreft dit overwej 
zeldzamer voorkomende spleten zoals de mediane geïsoleerde gehemelte
spleet. Er is dan alle reilen te twijfelen aan de representativiteit van het sample 
11 ieineman l >e hoer. 19851. /ij vermeldt eveneens de brede standaardafwijkin 
gen du m dn geval aanwezig zijn, met een onregelmatige spreiding van 
si I " les . 

Daarmee zijn er geen uitspraken te doen over de invloed van type splei 
sekse op ik- spraak en taalvaardigheid bij schisis. Allereerst heeft deze gi 
kmilenn ernstiger gehoorverlies van niveau 2. Daarnaast is de interventie in 

grO( p onvoldoende geweest. Deze groep kinderen wordt doorgaans niet 
behandeld mei een gehemelteplaatje dat elders effect had op de fonol 
Evenmin kree,n de/e groep een vroege interventie van het gehoor door middel 
van middenoordrainage. De kinderen zijn overwegend laat of zelfs 
helemaal niel geopereerd. 

9.6. Besluit 

l it de/e studie wordt duidelijk dat er heterogeniteit is in de groep kinderen 
met sdiisis en dat de variatie in deze groep zeer groot is. Deze is gedeeltelijk 
te verklaren door de complexiteit van de stoornis, namelijk de invloed van 
schisis (en dientengevolge de afwijkende orale spraakwaarneming en afwij
kende spraakmotoriek) en die van het gehoorverlies door OME (met dienten 
gevolge de afwijkende auditieve spraakwaarneming). Verder is het kind 
kwetsbaar in zijn interventie; het is afhankelijk van het behandelbeleid in het 
si hisis behandelteam of er aandacht geschonken wordt aan de intervent k 
de spraakwaarneming. Deze vroege interventie blijkt een belangrijke rol te 
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spelen in het tijdig opbouwen van de juiste mentale rej es van spraak 
en taal en de normalisering van de spraak- en taaiproductie. Dit wordt in d 
studie vastgesteld. 

aantal variabelen behoeft verder onderzoek zoals het taalaanbod in 
ii tie i n de invloed van hel gehoor door longitudinaal goed gecontro 

tudies. Bij nieuw onderzoek zijn de volgend« variabelen t* 
meten van effect: het voldoende correct voorkomen van [explosief]/ 

coronaal] en [dorsaal], hel aantal verworven fonemen, hel 
idswi lorden en functiewoorden, deMLUl en de spreektijd van hel 
larden, gevonden in onze referentiegroep en in de sub van 

kinderen met schisis en gehoorverlies zijn daarbij belangrijke referentiepun 
ten. ook de percentielscores in Tabel 25, 26, 27 en 28 in de bijlage zijn in dil 

r bruikbaar. 

rts is het notlij; om op basis van het reeds longitudinaal verzamelde 
naai zowel vooruit te kijken naar de spraak en taalvaardigheid op oud 

leeftijd (bij 4;0 jaar) als terug te gaan in de tijd. Zijn de kinderen mei 
slechte spraak- en taalverwerving op de leeftijd van 2;0 jaar ook i 

tijd kinderen die tot een risicogroep behoren? in de literatuui '.'.orden 
raken gedaan dat kinderen met sehisis hun lexicale achterstand niel 

pen i Philips & I larrison, 1969; Estrem & Broen, 1989); ei is een korte zins 
te en zij spreken minder (Morris, 1962). Wördl dit ook in ons materiaal 

gevonden? 
liet longitudinaal verzamelde babymateriaal van ai de geboorte to' 

is tweejarigen aan hebben deelgenomen, kan worden gebruikt om 
aspecten van een afwijkend of goed spraak- en taaiverloop te evalueren m 
relatie tot degehoorkwaliteit en behandeleffecten. Had het afwijkende spraak 
eti taaiverloop van de elf niet of nauwelijks (betekenisvol) sprekende kind' 

ger onderkend kunnen worden en op welk tijdstip zijn welke variabelen 
deze onderkenning belangrijk? Ook is er tie \ raag ol de bain met si hisis 
«voldoende op [explosief] brabbelde een verhoogd risico heefl 

:iiet-\erwachte fonologie op de leeftijd van twee jaar? Deze m andere \ i 
zijn er te stellen en te onderzoeken. 

Maar voorlopig zijn er alleen nog de uitkomsten van de/e studie bi] twee jaai 
Het sehisis-behandelteam kan nu reeds profiteren van de inhoud van 
werk. 




