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Summary in Dutch/ Samenvatting in het Nederlands 

De taalontwikkeling van kinderen met een psychiatrische stoornis 

Claudia Blankenstijn en Annette Scheper 

Deze dissertatie gaat over de morfologische/syntactische en semantische/ 
pragmatische vaardigheden van Nederlandstalige kinderen met een psychiatrische 
stoornis in de leeftijd van vier tot tien jaar. 

In de afgelopen jaren groeit in toenemende mate het besef dat taalstoornissen en 
psychiatrische stoornissen vaak samen voorkomen. In talrijke onderzoeken wordt 
aangenomen dat deze twee ontwikkelingsgebieden nauw samenhangen: 
taalgestoorde kinderen (Language Impaired children; U-kinderen) hebben een 
verhoogde kans op een psychiatrische stoornis. Het omgekeerde geldt ook: 
kinderen die in behandeling zijn voor een psychiatrische stoornis (Psychiatric 
Impaired children; PI-kinderen) hebben vaak een taalstoornis. Waarom dit zo is en 
hoe deze relaties kunnen worden geïnterpreteerd is een actueel onderwerp van 
onderzoek en discussie. In deze dissertatie zijn we op zoek naar de eigenschappen 
van de taalproductie van kinderen met een psychiatrische stoornis. Wij onderzoeken 
de structurele eigenschappen zowel op het gebied van de morfologie/syntaxis als op 
het gebied van de semantiek/pragmatiek. Vervolgens geven we een eerste aanzet tot 
het onderzoek naar de relatie tussen specifieke talige profielen en specifieke typen 
psychiatrische stoornissen. Tot op heden is het causale verband tussen de twee 
stoornissen een onopgelost probleem: het is nog onduidelijk of de psychiatrische 
stoornissen een oorzaak of een gevolg van de taalstoornis zijn, of dat deze 
stoornissen zich beide hebben ontwikkeld als resultaat van gemeenschappelijke, 
onderliggende, derde risico-factoren en dus aan elkaar gerelateerd en comorbide zijn 
vanaf het begin. 

Hoewel het in kaart brengen van het causale verband tussen problemen in de 
taalontwikkeling en de sociaal-cognitieve ontwikkeling niet het onderwerp is van dit 
onderzoek, behoeft deze causaliteitskwestie toch enige aandacht, voordat we 
overgaan tot de linguïstische of taalkundige analyses. Het is zeer aannemelijk, dat de 
twee ontwikkelingsgebieden elkaar wederzijds beïnvloeden vanaf het begin. Vanuit 
een psycholinguïstisch oogpunt nemen we aan, dat taal een centrale rol speelt in de 
sociaal-cognitieve ontwikkeling. Communicatief taalgebruik is namelijk niet alleen 
één van de meest belangrijke vormen om sociale relaties met leeftijdsgenoten en 
verzorgers op te bouwen en te onderhouden, maar voorziet kinderen tevens van het 
meest krachtige instrument om logisch te redeneren en te denken. Het ontwikkelen 
van deze redeneervaardigheden stelt kinderen in staat om conceptuele domeinen te 
onderscheiden op het gebied van de emotie, het gedrag en de cognitie. Alleen door 
middel van talige communicatie kunnen kinderen deze sociaal-cognitieve 
vaardigheden leren beheersen en verfijnen. Hoewel niet alle taalgestoorde kinderen 
ook stoornissen ontwikkelen op het gebied van de sociale cognitie, meestal 
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psychiatrische stoornissen genoemd, is vaak aangetoond dat taalstoornissen een 
ernstig negatief effect kunnen hebben op de sociaal-cognitieve ontwikkeling. 

In het eerste inleidende hoofdstuk wordt beschreven wat wij onder een taalstoornis 
en een psychiatrische stoornis verstaan. Daarnaast geven we een gedetailleerd 
overzicht van de verschillende onderzoeken vanaf de jaren zeventig tot nu, waarbij 
de comorbiditeit van beide stoornissen een centrale plaats inneemt. We 
onderscheiden daarbij vier verschillende soorten onderzoekdesigns: (1) de 
prevalentie van taal- en psychiatrische stoornissen in grote groepen kinderen die at 
random geselecteerd zijn uit de totale populatie (epidemiologisch onderzoek); (2) de 
prevalentie van psychiatrische stoornissen (PI) bij U-kinderen; (3) de prevalentie 
van taalstoornissen (U) bij PI-kinderen; (4) de prevalentie van het aantal 
taalgestoorde kinderen waarbij na follow-up onderzoek een psychiatrische stoornis 
geconstateerd wordt. 

Ons onderzoek valt binnen onderzoeksdesign 3 de prevalentie van U bij PI
kinderen. Alle uitgevoerde onderzoeken (onderzoekdesign 1, 2, 3 of 4) wijzen op 
een duidelijke comorbiditeit van U en PI. We tonen aan dat wanneer de 
taalvaardigheden alleen globaal worden gemeten, de comorbiditeitsindex schommelt 
tussen de 33% en 89% met een gemiddelde van 50%. Wanneer de taalvaardigheden 
echter meer in detail zijn onderzocht, dan stijgt de comorbiditeitsindex zelfs tot 
boven de 80%. Dit betekent dat van alle onderzochte kinderen 80% zowel een taal
als een psychiatrische stoornis heeft. We signaleren ook, dat taalgestoorde kinderen 
een 4,5 keer verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een psychiatrische 
stoornis in vergelijking tot niet-taalgestoorde kinderen: hoe ernstiger de taalstoornis 
des te groter dit risico. Kinderen waarbij beide stoornissen, U en PI, comorbide zijn 
noemen we UPI-kinderen. Deze UPI-kinderen hebben grotere taalverwerkings
problemen en een grotere taalachterstand dan U-kinderen zonder PI. Het is bekend, 
dat het dagelijks functioneren van deze UPI-kinderen op school en thuis vaak voor 
een langere periode ernstig verstoord is. 
In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat er een te grote variatie is in de gerapporteerde 
comorbiditeitsindices. Daarom is het noodzakelijk om in de toekomst de symptomen 
van een U zeer zorgvuldig te onderscheiden van de symptomen van een PI. We 
leggen ook uit, waarom U en PI moeten worden gedifferentieerd van 
leerstoornissen. 
Verder behandelen we de comorbiditeitskwestie in dit onderzoek op twee manieren. 
In hoofdstuk 2 laten we zien hoe vanuit verschillende (ontwikkelings )theorieën de 
comorbiditeit tussen U en PI zou kunnen worden voorspeld en verklaard. In de 
hoofdstukken 4 tot en met 14 geven we een gedetailleerde beschrijving van de 
morfologische/syntactische en semantische/pragmatische kenmerken van U in PI
kinderen. 

De verschillende (ontwikkelings )theorieën die de revue passeren in hoofdstuk 2 
zouden de hoge comorbiditeit van U en PI in individuele kinderen moeten 
voorspellen en verklaren. Deze theorieën behandelen de ontwikkeling van 
linguïstische en sociaal-cognitieve vaardigheden en zijn gerangschikt op het 
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continuüm van sterk nativistisch tot sterk empirisch van aard. Op de eerste plaats 
worden theorieën besproken, die betrekking hebben op informatieverwerkings
principes, die een voorwaarde zijn voor een normale taalontwikkeling en 
ontwikkeling van sociaal-cognitieve vaardigheden van een kind. Deze theorieën zijn 
de Executive Functioning Theory en de Central Coherence Theory. De Executive 
Functioning Theory veronderstelt een goed functionerend triad van mechanismen, 
die zorg dragen voor het kunnen uitvoeren van verschillende cognitieve functies, 
namelijk Motivatie, Aandacht en (korte termijn) Geheugen (Motivation, Attention 
en Memory (MAM». De Central Coherence Theory gaat ervan uit dat kinderen het 
vermogen hebben om perceptuele informatie te integreren tot een samenhangend 
geheel. Als er sprake is van een dysfunctie op het gebied van MAM en de Centrale 
Coherentie, dan verstoort dit zowel de taal- als de sociaal-cognitieve ontwikkeling. 
Op de tweede plaats worden de theorieën 'from the inside-out' besproken, zoals de 
Modularity Theory, Principles and Parameters Theory van Chomsky en 
Connectionist Theory. Deze theorieën leunen zwaar op een genetische component 
die verantwoordelijk is voor veranderingen tijdens de ontwikkeling. Vanuit dit 
theoretisch perspectief wordt er geen specifieke richting aan het causale verband 
tussen taal- en sociaal-cognitieve vaardigheden aangegeven. Wij leiden af dat de 
Modularity Theory en Connectionist Theory het onafhankelijk aanwezig zijn van LI 
en PI bij één kind niet uitsluiten. 
Tot slot komen theorieën 'from the outside-in' aan bod, die benadrukken dat de 
kracht van veranderingen in de ontwikkeling van een kind overwegend gestuurd 
wordt door interactie met de omgeving. Onder deze noemer vallen de Constructivist 
Theory van Piaget, de Social Interactionist Theory van Vygotsky, de Functional 
Theories en de Theory-ofMind Theory. Vanuit de theorie van Piaget wordt de 
taalontwikkeling gezien als ingebed in de sociaal-cognitieve ontwikkeling en 
daarom voorspelt deze theorie dat een psychiatrische stoornis een taalstoornis kan 
veroorzaken. De andere drie theorieën benadrukken de rol van talige interactie voor 
het leren van sociaal-cognitieve vaardigheden, zoals het ontwikkelen van een 
Theory-of-Mind. Deze theorieën voorspellen dat een taalstoornis de kans op een 
psychiatrische stoornis vergroot. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat relatief weinig (ontwikkelings )theorieën de 
causale relatie tussen LI en PI voorspellen en verklaren, behalve de Executive 
Functioning Theory, de Central Coherence Theory, die betrekking hebben op het 
verwerken van informatie en voorspellen dat LI en PI elkaar wederzijds beïnvloeden 
en comorbide zijn vanaf het begin, en de theorieën 'from the outside-in', die 
voorspellen dat LI een PI veroorzaakt. 

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. In het onderzoek zijn 120 
Nederlandstalige kinderen met een psychiatrische stoornis in de leeftijd van vier tot 
tien jaar betrokken. Het talige functioneren van de PI-kinderen wordt afgezet tegen 
twee vergelijkingsgroepen: (1) 75 Nederlandstalige kinderen met een normale 
taalontwikkeling (N-kinderen), afkomstig uit het onderzoek van Roelofs (1998), en 
(2) 240 Nederlandstalige kinderen met een normale taalontwikkeling (N-kinderen), 
afkomstig uit het Spontane Taal Analyse Procedure-onderzoek (STAP) (Van den 
Dungen en Verbeek, 1994, 1999). Wij hebben spontane taal van de PI-kinderen 
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verzameld aan de hand van twee gemes: een conversationeel interview volgens de 
richtlijnen van STAP en een narratie met behulp van het verhaal 'Kikker, waar ben 
je?' (Frog, where are you? ), beter bekend als de Frog story (Mayer, 1969). De 
transcriptie en segmentatie is gedaan aan de hand van CHAT (CHILDES) en de 
analyses zijn uitgevoerd met behulp van CLAN (CHILDES) (MacWhinney, 1995). 
Naast spontane taal hebben we ook taalgegevens met behulp van de Taaltests voor 
Kinderen (TvK) (Van Bon en Hoekstra, 1982) verkregen op het gebied van de 
receptieve en productieve taalvaardigheden op woord- en zinsniveau. 
De populatie PI-kinderen is geselecteerd aan de hand van specifieke selectiecriteria. 
Alle PI-kinderen zijn monolinguaal Nederlands, cognitief normaal functionerend 
(IQ>70) en hebben geen bijkomende stoornissen, zoals slechthorendheid of 
slechtziendheid. Kinderen met autisme en schizofrenie werden niet betrokken in het 
onderzoek. De geselecteerde PI-kinderen vertonen de volgende psychiatrische 
problematiek: (1) externaliserende stoornissen, zoals Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) en Oppositional Behaviour Disorder, (2) internaliserende 
stoornissen, zoals Anxiety Disorder en Depression en (3) een combinatie van 
externaliserende en internaliserende symptomatologie, zoals Pervasive 
Developmental Disorder Not Otherwise Subscribed (PDD NOS) en 'Geen Diagnose' 
(DSM-IV-TR, APA, 2000). 
In het kort worden de morfologische/syntactische (MS) en semantische/ 
pragmatische (SP) analysemodellen beschreven. De MS-analyse richt zich op de 
realisatie van lexicale en functionele categorieën, in het bijzonder op de 
grammaticaliteit, connectiviteit, transitiviteit, temporaliteit en complexiteit van de 
conversationele vaardigheden van PI-kinderen. Ook worden de MS-vaardigheden 
van de PI-kinderen in de conversatie vergeleken met de MS-vaardigheden tijdens 
het vertellen van het kikkerverhaal (geme-vergelijking). De SP-analyse richt zich op 
de vaardigheid van soepele beurtwisselingen, responsiviteit, ontwikkeling van het 
gespreksonderwerp (topic), cohesie en coherentie van PI-kinderen. Ook wordt er 
onderzocht of PI-kinderen de plotstructuur van het kikkerverhaal kunnen uitdrukken. 

Normaal ontwikkelende Nederlandstalige kinderen hebben in principe rond de 
leeftijd van zes jaar een basis voor de morfologie en de syntaxis van hun taal gelegd, 
terwijl de verwerving van semantische/pragmatische vaardigheden rond het tiende 
levensjaar bereikt wordt, waarbij kinderen communicatieve functies kunnen 
combineren in dienst van een overkoepelend doel. 
Het gedetailleerde spontane taalonderzoek van twee gemes, een conversationeel 
interviewen een verhaal naar aanleiding van het plaatjesboek de Frog story, richt 
zich op verschillende vaardigheden binnen de morfologie/syntaxis (MS) en 
semantiek/pragmatiek (SP) met als doel een zo volledig mogelijk taalprofiel van 
kinderen met een psychiatrische stoornis te krijgen, waarop linguïstische en 
psychiatrische diagnostiek en therapie zo goed mogelijk kunnen aansluiten. 

De hoofdstukken 4 tot en met 9 hebben betrekking op de ontwikkeling van 
morfologische/syntactische (MS) vaardigheden van PI-kinderen. In hoofdstuk 4 
staat de grammaticaliteit van PI-kinderen centraal. Uit de MS-analyse blijkt, dat veel 
PI-kinderen minder goed in staat zijn om verplichte syntactische informatie te 
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realiseren dan N-kinderen. 82% van de PI-kinderen produceren significant meer 
grammaticaal onvolledige en grammaticaal foutieve zinnen, die bijvoorbeeld 
gekenmerkt worden door het weglaten van verplichte elementen van de 
argumentstructuur bij het werkwoord of het gebruiken van een onjuiste congruentie 
tussen het subject (onderwerp) en het predicaat (werkwoord). Het is opmerkelijk dat 
zelfs de oudste PI-kinderen nog significant meer fouten maken dan de jongste N
kinderen uit het onderzoek. Deze resultaten wijzen op een ernstig vertraagde 
morfologische/syntactische ontwikkeling bij PI-kinderen. 
Het meest typerend voor PI-kinderen is dat hun uitingen een verdichting van twee of 
meer grammaticale fouten enlof weglatingen laat zien, zodat een PI-kind in een 
gesprek met een kind of een volwassene onduidelijke informatie uitwisselt, 
waardoor een optimale communicatie niet meer mogelijk is. Vooral de kinderen met 
externaliserende psychiatrische stoornissen en PDD-NOS laten deze typerende 
opeenstapeling van fouten enlof weglatingen in hun uitingen zien, alhoewel deze 
problemen ook voorkomen bij een aantal PI-kinderen met internaliserende 
stoornissen en 'Geen Diagnose'. 
In de hoofdstukken 5 tot en met 9 staat een gedetailleerde morfologische/ 
syntactische (MS) analyse centraal met als doel die specifieke MS-variabelen te 
ontdekken die een bijdrage leveren aan de ernstige vorm van (verdichte) 
ongrammaticaliteit, die gevonden is bij een substantiële groep PI-kinderen. 

Hoofdstuk 5 richt zich op het ontbreken van lexicale categorieën, zoals 
werkwoorden, naamwoorden, adjectieven en preposities. Lexicale categorieën zijn 
afhankelijk van functionele categorieën, de zogenaamde grammaticale 'hoofden' van 
een zin, zoals de complementizer positie voor het genereren van samentrekkingen en 
onderschikkingen (bijzinnen), inflectionele morfologie, bepalers van een 
naamwoordconstituent en negatie (Chomsky, 1981). Binnen linguïstisch onderzoek 
neemt het werkwoord of het predicaat met zijn argumentstructuur een belangrijke 
plaats in. De semantiek van het werkwoord is bepalend voor de uiteindelijke 
zins structuur: de handeling die het werkwoord semantisch uitdrukt (bijvoorbeeld de 
handeling 'maken') bepaalt de semantische rollen die verplicht in de zin aanwezig 
moeten zijn (bijvoorbeeld de handeling 'maken' heeft een verplicht direct object 
(lijdend voorwerp) nodig). Daarnaast moet elke zin in het Nederlands een verplicht 
subject (onderwerp) hebben, zodat de handeling 'maken' de volgende grammaticale 
eenheid oplevert: 'Harmen maakt een hut'. De semantische rollen van een handeling 
genereren zo een syntactische structuur met een vaste volgorde die taalspecifiek is 
en de kern van de zin vormt. 
Veel PI-kinderen laten significant vaker het verplichte werkwoord en verplichte 
argumenten, zoals het subject of het object, foutief weg in vergelijking met N
kinderen. Het ontbreken van een werkwoord in een zin leidt tot een statische 
omschrijving zonder een uitgedrukte handeling. Het subject is doorgaans in het 
Nederlands een verplicht onderdeel van de zin en mag alleen onder speciale 
condities weggelaten worden. Indien het subject op de eerste positie van de zin staat 
(plaatsconditie) en de referent van het subject duidelijk is (referentconditie), dan is 
het geoorloofd het subject weg te laten. De verplichtheid van een direct object is 
afhankelijk van de semantiek van het werkwoord. In het geval van een verplicht 
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object werkwoord is het alleen geoorloofd een object weg te laten, indien een 
weggelaten object aan de plaats- en referentconditie voldoet. In alle andere gevallen 
levert het weglaten van een object of een subject een ongrammaticale zin op. Het 
weglaten van argumenten leidt tot een geminimaliseerde zin, die onvoldoende 
informatie bevat. Naast de kern van de zin kunnen ook optionele elementen aan de 
zin toegevoegd worden, zoals bijwoorden en preposities. PI-kinderen laten niet 
alleen vaak onderdelen van de kern van de zin weg, maar ook de door de context 
verplichte zinsonderdelen die plaats en tijd uitdrukken ontbreken vaak. De resultaten 
van de PI-kinderen op het gebied van de realisatie van lexicale categorieën zijn niet 
exclusief voor deze populatie, aangezien vergelijkbare problemen ook zijn gevonden 
bij Nederlandstalige kinderen met een Specifieke Taalstoornis (Specific Language 
Impairment (SU» (De Jong, 1999). Samenvattend kunnen we zeggen, dat veel PI
kinderen ernstige problemen hebben om hun dagelijkse ervaringen via grammaticaal 
correcte zinnen te verwoorden. 

In hoofdstuk 6 zijn de morfologische/syntactische fouten in het gebruik van lexicale 
categorieën in het conversationele interview onderzocht. Uit hoofdstuk 5 bleek dat 
PI-kinderen significant vaker verplichte informatie weglaten, maar in hoofdstuk 6 
wordt aangetoond, dat PI-kinderen ook significant vaker fouten maken in de 
realisatie van deze categorieën: ze selecteren meer semantisch foutieve preposities 
en bijwoorden. Daarnaast vinden we significant vaker woordvolgordefouten bij PI
kinderen in vergelijking tot N-kinderen, die een indicatie zijn voor de problemen 
met de taalspecifieke opbouw van het zins frame. Veel PI-kinderen hebben moeite 
met de juiste plaatsing van zinselementen ten opzicht van elkaar, waardoor de 
informatievoorziening niet optimaal verloopt. In principe staat in het Nederlands het 
subject op de eerste zinspositie en wordt gevolgd door het werkwoord. Vooral 
zinnen die afwijken van deze standaardvolgorde zijn problematisch voor PI
kinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zinnen waarbij een element voorop 
geplaatst is, zoals een bijwoord ('toen'), waardoor het subject niet voor het 
werkwoord komt te staan, maar verplaatst moet worden naar de positie achter het 
werkwoord ('toen ging Eva slapen') (subject-werkwoord inversie). Er is zelfs een 
subgroep PI-kinderen, die twee maal zoveel fouten in de woordvolgorde maakt in 
vergelijking met de N-kinderen. Alhoewel volgordefouten bij Nederlandstalige SU
kinderen niet voorkwamen, werden ze wel gevonden bij Zweedse kinderen met SU. 

Het gebruik van functionele categorieën in het conversationele interview van PI
kinderen wordt onderzocht in hoofdstuk 7. Functionele categorieën worden 
uitgedrukt door het gebruik van grammaticale gebonden morfemen op het gebied 
van de werkwoordsinflectie (tijdsmarkering van de onvoltooid verleden tijd) en 
congruentierelaties (tussen het subject en het werkwoord en tussen een bepaler en 
een zelfstandig naamwoord). Opvallend is dat PI-kinderen geen moeite hebben met 
de morfologische realisatie van de onvoltooid verleden tijd in tegenstelling tot 
Nederlandstalige SU-kinderen (De Jong, 1999). Wat PI-kinderen wel significant 
onderscheidt van de N-kinderen, is het niet goed vast kunnen houden aan de tijdslijn 
over de uitingen heen: veel PI-kinderen switchen in het gesprek van de 
tegenwoordige naar de verleden tijd ondanks het feit dat de context tot een verleden 
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tijd verplicht. Deze problemen duiden echter op aanwezige problemen met het 
uitdrukken van cohesieve relaties op semantisch/pragmatisch gebied. 
De resultaten op het gebied van de subject-werkwoord congruentie laten zien dat PI
kinderen geen infinitief morfologie meer hebben, maar bijna altijd een vervoegd 
werkwoord in tweede zinspositie gebruiken. Ook produceren ze niet vaker een 
overgegeneraliseerde werkwoordsvorm. Alleen de overeenstemming tussen het 
subject en het werkwoord in getal (enkelvoud subject - meervoud werkwoord en 
vice versa) gaat significant vaker fout in vergelijking met N-kinderen. 
Veel PI-kinderen maken de meeste fouten met het niet-realiseren van een bepaler in 
een naamwoordgroep, met name met het gebruik van het lidwoord. Vaak ontbreekt 
het hoofd van de naamwoordgroep, waardoor dit zinsdeel niet verbonden is met de 
rest van de zin. De resultaten op het gebied van de tijdsmarkering en congruentie 
leveren geen aanwijzingen op voor het bestaan van een op zichzelf staand 
grammaticaal deficiet, zoals dat wordt verondersteld in specifieke subpopulaties met 
SU, maar de problemen van de PI-kinderen lijken eerder gerelateerd te zijn aan 
problemen met co-referentiële cohesie of aan onderliggende problemen met het 
verwerken van informatie. 

In hoofdstuk 8 worden de morfologische/syntactische complexiteit op het gebied van 
de connectiviteit en transitiviteit van PI-kinderen beschreven. Ondanks het 
veelvuldig weglaten van verplichte elementen, zoals het werkwoord of het subject, 
produceren de meeste PI-kinderen toch een normale uitingslengte die 
leeftijdsadequaat is. Veel PI-kinderen hebben moeite met gereduceerde structuren, 
zogenaamde elliptische antwoorden (of claus ale elliptische constructies), die deels 
afhankelijk en gerelateerd zijn aan de voorgaande uiting van de interviewer. PI
kinderen maken significant vaker fouten in het geven van deze elliptische 
antwoorden, aangezien ze niet goed kunnen onderscheiden wat oude en nieuwe 
grammaticale informatie is in vergelijking met N-kinderen. Het resultaat is dat de 
informatie onvoldoende overgebracht kan worden en een negatieve uitwerking heeft 
op de communicatie. 
Door middel van het produceren van samentrekkingen en onderschikkingen is het 
mogelijk om een complex idee om te zetten in hierarchisch, gerelateerde (deel) 
uitingen. Alhoewel PI-kinderen evenveel van deze syntactisch complexe structuren 
realiseren in vegelijking tot N-kinderen, laten ze significant vaker de 
verbindingsplaats (complementizer positie) tussen twee (deel)uitingen leeg, 
waardoor de twee (deel)uitingen niet met elkaar verbonden zijn. Doordat deze niet
verbonden (deel)uitingen losse informatie-units blijven, dragen ze niet bij aan een 
duidelijke informatievoorziening van een overkoepelend idee. Het gevolg is dat veel 
PI-kinderen onvoldoende in staat zijn om causaal gerelateerde gebeurtenissen uit het 
dagelijkse leven of uit verhalen uit te drukken. 
Ook op het gebied van de transitiviteit van werkwoorden gedragen PI-kinderen zich 
significant anders dan de N-kinderen. Het semantische scenario van werkwoorden is 
richtinggevend voor het frame van de zin: welke thematische rollen moeten er 
uitgedrukt worden. Verplichte object werkwoorden (of transitieve werkwoorden) 
genereren zinnen met de meest volledige argumentstructuur. Alhoewel PI-kinderen 
significant vaker een verplicht object weglaten, produceren ze wel net zoveel 
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verplichte object werkwoorden als de N-kinderen. Wat de PI-kinderen echter 
significant onderscheidt van de N-kinderen is een relatieve voorkeur voor 
koppelwerkwoorden en intransitieve werkwoorden, die geen verplicht object hoeven 
hebben of er zelfs geen mogen hebben. 
In overeenstemming hiermee hebben veel PI-kinderen ook een voorkeur voor 
semantisch minder complexe werkwoorden. In de eerste plaats gebruiken PI
kinderen meer 'semantisch lichte' werkwoorden - een beperkte set werkwoorden die 
vaak voorkomen en naar betekenis weinig specifiek zijn, zoals 'gaan' en 'doen' -
vergelijkbaar met taalgestoorde kinderen en kinderen met SU. Het gebruik van een 
beperkte set van werkwoorden beinvloedt de set van argumentstructuren die een PI
kind verwerft. In de tweede plaats produceren PI-kinderen significant vaker een 
partikelwerkwoord, waarbij een partikel de plaats inneemt van een prepositioneel 
object en de uitingslengte reduceert. Samenvattend kunnen wij zeggen dat veel PI
kinderen beduidend minder complex zijn in hun taaluitingen in vergelijking met N
kinderen. PI-kinderen lijken wat betreft hun geringe vermogen om morfologisch/ 
syntactisch complexe zinstructuren te produceren op Nederlandstalige kinderen met 
SU. 

In hoofdstuk 9 is de prestatie van PI-kinderen in het conversationele en het 
narratieve genre vergeleken op een nagenoeg identieke set van morfologische/ 
syntactische variabelen. Er is onderzocht of de vaardigheden van PI-kinderen op 
morfologisch/syntactisch gebied (hoofdstuk 4 tot en met 8) vergelijkbaar waren met 
de vaardigheden die nodig zijn bij het vertellen van een verhaal naar aanleiding van 
het plaatjesboek de Frog story. In dit verhaal is een jongetje op zoek naar zijn 
weggelopen kikker. Het plaatjesverhaal is morfologisch/syntactisch complexer dan 
de conversatie, aangezien de gebeurtenissen die uitgedrukt moeten worden voor een 
deel vastliggen: de informatie op de plaatjes dwingt de keuze tot een specifieke 
handeling met een specifieke argumentstructuur en markeringen van plaats en tijd 
af. 
Zoals verwacht, vertonen de morfologische/syntactische narratieve vaardigheden 
van veel PI-kinderen nog ernstigere problemen dan dit het geval is bij het 
conversationele interview. PI-kinderen laten een nog grotere ongrammaticaliteit 
zien tijdens het vertellen van het verhaal in vergelijking tot het gesprek. PI-kinderen 
hebben problemen op het gebied van de temporaliteit. PI-kinderen laten te vaak de 
handeling (werkwoord) weg bij het beschrijven van de gebeurtenissen op de 
plaatjes, waardoor de kinderen niet-gerelateerde statische beschrijvingen geven van 
de gebeurtenissen. Ook is er een subgroepje PI-kinderen dat tijdens het vertellen van 
het verhaal moeite heeft een overkoepelende tijdslijn vast te houden. Deze PI
kinderen maken nog geen gebruik van overwegend één werkwoordstijd voor het 
verwijzen naar gebeurtenissen (dominante tij dsmarkering), maar gebruiken de 
tegenwoordige en verleden tijd nog door elkaar (een mix van tijdsmarkeringen). Het 
mixen van tijden tijdens het vertellen van de Frog story is typerend voor jonge N
kinderen. Verder worden er problemen gevonden op het gebied van de transitiviteit. 
Bij het vertellen van het verhaal leunen PI-kinderen zwaar op niet-verplichte object 
werkwoorden, zoals intransitieve werkwoorden, terwijl juist de verplichte object 
werkwoorden nodig zijn om de complete gebeurtenis (handeling met de argument-
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structuur) te beschrijven. Als PI-kinderen een verplicht object werkwoord 
gebruiken, dan laten ze vaak het subject of object foutief weg. Verder hebben PI
kinderen ook meer problemen bij het realiseren van congruentie-relaties: in subject
werkwoord congruentie, maar ook in bepaler-naamwoord congruentie. Tot slot 
hebben PI-kinderen problemen bij het 'verpakken' van uitingen tot complexe causale 
informatie-eenheden: veel PI-kinderen realiseren vaak verplichte nevenschikkende 
en onderschikkende voegwoorden niet, waardoor (deel)uitingen niet verbonden zijn 
tot een hiërarchisch, causaal geheel. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat veel PI-kinderen ernstige problemen hebben 
op het gebied van de morfologie/syntaxis in beide genres, zowel in het 
conversationele interview als in de narratie. In vergelijking tot de N-kinderen 
produceren de PI-kinderen veel meer grammaticale fouten en weglatingen en is 
vooral de verdichting van deze grammaticale onvolkomenheden per uiting 
opvallend. De morfologische/syntactische problemen zijn aanwezig bij het 
uitdrukken van alle lexicale categorieën, maar doen zich ook voor bij specifieke 
functionele categorieën. Verder valt het op, dat de uitingen van PI-kinderen, die wel 
goed gerealiseerd worden, een te lage complexiteit vertonen om tot een optimale 
informatie-voorziening te komen. Dit blijkt vooral uit het gebruik van teveel 
semantisch lichte werkwoorden en teveel partikel werkwoorden. Veel morfologische/ 
syntactische problemen blijken samen te hangen met semantische/pragmatische 
problemen (hoofdstuk 10 tot en met 14). Veel PI-kinderen hebben onvoldoende 
morfologische/ syntactische middelen tot hun beschikking voor het aangaan van een 
adequaat communicatief taalgebruik met leeftijdsgenoten of volwassenen. 

De hoofdstukken 10 tot en met 14 hebben betrekking op de ontwikkeling van 
semantische/pragmatische vaardigheden in twee genres. In het vraaggesprek hebben 
we niet alleen het vermogen om soepel de beurt te wisselen geanalyseerd, maar ook 
het vermogen om langere beurten te produceren. Daarnaast hebben we gekeken naar 
het vermogen om miscommunicatie te repareren en om uitgebreid te antwoorden. 
Vervolgens hebben we onderzocht of de PI-kinderen in vergelijking tot de N
kinderen in staat zijn om relevante informatie te verstrekken. We hebben 
geanalyseerd of de PI-kinderen een gesprekonderwerp kunnen continueren door 
middel van opeenvolgende uitingen die coherent en cohesief met elkaar zijn 
verbonden. 
Voor het geven van coherente antwoorden is het nodig dat kinderen zich houden aan 
het zogenaamde coöperativiteitsprincipe (Grice, 1975) en dat zij de vier 
semantische/pragmatische vuistregels toepassen die onder dit principe vallen. Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat kinderen een antwoord inhoudelijk en intentioneel goed 
laten aansluiten op een vraag, maar ook dat zij rekening houden met de voorkennis 
en het perspectief van de luisteraar. Deze twee laatste vaardigheden zijn onderdeel 
van de ontwikkeling van een Theory-of-Mind. Alleen zó leren kinderen om niet te 
veel redundante, maar ook om niet juist te weinig talige informatie te verstrekken. 
Voor het produceren van cohesief verbonden uitingen moeten kinderen ook 
bepaalde semantische/pragmatische regels toepassen. We bekijken drie 
taalvaardigheden waarbij het vermogen om uitingen cohesief te verbinden een 
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cruciale rol speelt. Cohesief verbonden mtmgen komen de begrijpelijkheid, de 
nieuwswaarde en dus de relevantie van wat het kind zegt ten goede. 
De eerste van deze drie vaardigheden is het antwoorden met clausale ellipsis 
constructies, zoals wanneer een kind reageert op de vraag 'heb je huisdieren?' met 
het antwoord 'een hond'. Om antwoord en vraag goed cohesiefte verbinden moet het 
kind dus leren om bepaalde woorden weg te laten in dit soort constructies. De 
tweede van deze drie vaardigheden heeft betrekking op het cohesief verbinden van 
uitingen met behulp van het expliciet uiten van nevenschikkende en 
onderschikkende voegwoorden. De laatste drie van deze vaardigheden is het meest 
belangrijk en heeft betrekking op het vermogen om duidelijk en begrijpelijk te 
refereren aan entiteiten, zoals personen en dieren, waarover het in het vraaggesprek 
gaat. 
In het narratieve geme kijken we naar ditzelfde verschijnsel, zodat een vergelijking 
van de vaardigheid om duidelijk te verwijzen in beide gemes mogelijk is. Verder 
onderzoeken we of de PI-kinderen in staat blijken te zijn om het hele verhaal in te 
bedden in de verhaaltijd die anders is dan de actuele spreektijd. Ook analyseren we 
hoe kinderen de overkoepelende plotlijn van het verhaal verwoorden. Uiteindelijk 
leveren deze gedetailleerde analyses een schat aan informatie op over hoe de 
taalontwikkeling van PI-kinderen op het gebied van de semantiek/pragmatiek anders 
verloopt dan die van N-kinderen. Dit zal in wat volgt kort worden beschreven. 

Uit de analyse met betrekking tot beurt nemen, blijkt in hoofdstuk 10 dat de PI
kinderen in het geme van het vraaggesprek meer niet soepele beurtovergangen 
maken dan de N-kinderen. Deze ontstaan doordat een PI-kind te lang te pauzeert 
alvorens de beurt te nemen, doordat zowel PI-kind als PI-interviewer tegelijk een 
nieuwe beurt starten, of doordat een PI-kind de PI-interviewer interrumpeert. Het 
makkelijk beurtwisselen is een basistaal vaardigheid. Verstoringen van de 
beurtwisseling hebben een negatief effect op de communicatie. 
Verder blijken vooral de oudere PI-kinderen van zes tot tien jaar moeite te hebben 
om langere beurten te produceren. Korte beurten kunnen wijzen op een onvermogen 
om met anderen te (willen) communiceren. Bovendien blijkt dat sommige PI
kinderen extreem korte beurten maken, terwijl anderen juist excessief spreken. Deze 
PI-kinderen produceren te lange incoherente beurten. Naast een te kort aan 
inhoudelijke samenhang, worden deze beurten ook gekenmerkt door veel 
morfologische/syntactische fouten. Dit excessieve spreken als symptoom van een 
semantische/pragmatische communicatiestoornis blijkt echter niet exclusief aan 
kinderen met ADHD of PDD-NOS toegeschreven te kunnen worden, maar ook aan 
bijvoorbeeld enkele kinderen met een internaliserende psychiatrische stoornis. 
Het soepel wisselen van de beurt tijdens een gesprek en het maken van langere 
beurten is essentieel voor het goed communiceren met anderen. Uit hoofdstuk 10 
blijkt dat veel PI-kinderen hier ernstige problemen mee hebben. 

In hoofdstuk 11 onderzoeken we de responsiviteit van de PI-kinderen en het 
vermogen om miscommunicatie te repareren. De PI-interviewers blijken een 
communicatie stimulerende interviewstijl te hanteren. Zo krijgen de PI-kinderen veel 
tijd om te reageren en krijgen zij ook veel positieve feedback. Daarnaast structureren 
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de PI-interviewers het vraaggesprek inhoudelijk voor de PI-kinderen. Deze 
interviewstijl blijkt voor een deel een positieve invloed op de responsiviteit van de 
PI-kinderen te hebben. De PI-kinderen missen bijvoorbeeld even frequent als de N
kinderen (incidenteel) een beurtkans. Verder blijkt er tussen de twee populaties geen 
significant verschil te zijn in het aantal tweede paardelen (bijvoorbeeld een 
antwoord) als reactie op eerste paardelen van de interviewer (bijvoorbeeld een 
vraag). Ook blijkt dat de PI-kinderen evenveel anekdotes, ervaringen of 
gebeurtenissen verwoorden als de N-kinderen. Deze beurten bestaan uit 
uitgebreidere antwoorden van opeenvolgende uitingen en vallen onder de noemer 
extended discourse met een narratiefkarakter. In de wetenschap dat relatief veel PI
kinderen moeite hebben met het maken van een langere beurt, nemen we aan dat de 
PI-kinderen veel, maar relatief kortere narratieve beurten nemen en de N-kinderen 
minder, maar relatieflangere narratieve beurten. 
Ondanks de hulp van de interviewer, geven de PI-kinderen, zelfs in de oudste 
leeftijdsgroepen, echter significant meer minimale responsen in de vorm van een 
(niet)verbaalja/nee-antwoord dan de N-kinderen. Minimale responsen komen vooral 
voor als antwoord op vragen met een indirecte intentie enlof een niet-letterlijke 
betekenis. We leiden hieruit af dat de PI-kinderen semantische/pragmatische 
problemen hebben met het begrijpen van indirecte communicatieve handelingen en 
overdrachtelijk taalgebruik. 
Niet alleen het taalbegrip, maar ook de taalproductie kan problemen opleveren. Zo 
blijkt het geven van duidelijke en begrijpelijke informatie in deze langere narratieve 
beurten een ernstig probleem voor veel PI-kinderen. Daardoor moet aan de PI
kinderen vaker om opheldering gevraagd worden dan aan de N-kinderen. 
Meestal zijn de PI-kinderen net als de N-kinderen zich ervan bewust dat de 
interviewer in een vraaggesprek de aangewezen persoon is om de vragen te stellen. 
Als kinderen dan toch een vraag stellen, blijkt dat de PI-kinderen significant minder 
vragen om opheldering dan de N-kinderen. Wel stellen sommige PI-kinderen 
pragmatisch gemarkeerde vragen om informatie aan de interviewer. Dit gedrag toont 
aan dat deze PI-kinderen moeite hebben met hun gespreksrol en het in acht nemen 
van sociale distantie. Het toont ook aan dat sommige PI-kinderen problemen kunnen 
hebben met het oplossen van miscommunicatie, al is bekend dat ook zich normaal 
ontwikkelende leeftijdgenootjes vaak uit beleefdheid of vanuit de misvatting dat 
volwassenen alles weten geen verbale initiatieven nemen om miscommunicatie op te 
lossen. 
Het oplossen van miscommunicatie en het geven van begrijpelijke en voldoende 
informatie als antwoord op directe en indirecte vragen is echter essentieel voor het 
communiceren met anderen. Uit hoofdstuk 11 blijkt dat veel PI-kinderen hier 
semantische/pragmatische problemen mee hebben. 

In hoofdstuk 12 onderzoeken we de manier waarop in interviews met PI-kinderen en 
N-kinderen het handhaven van een bepaald gespreksonderwerp verloopt. Uit de 
analyse blijkt dat het voortzetten van het gesprek in interviews met PI-kinderen 
anders verloopt dan in interviews met N-kinderen. Om de PI-kinderen te helpen met 
het continueren van het gesprek, gebruiken de PI-interviewers vaker de strategie van 
topic shading. Dit betekent, dat het ene gespreksonderwerp losjes aan het andere 
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wordt gekoppeld zonder een bepaald gespreksonderwerp tot in detail te bespreken. 
Ondanks deze hulp, zijn de PI-kinderen niet zo goed als de N-kinderen in het geven 
van nieuwe en dus meer relevante informatie over een bepaald onderwerp. 
Significant meer uitingen van de PI-kinderen betreffen een herhaling van oude, en 
dus redundante informatie. De PI-kinderen kunnen maar moeilijk in detail over één 
gespreksonderwerp praten en hun bijdragen aan het onderwerp van gesprek zijn 
vaak alleen zijdelings aan elkaar gerelateerd, want het zijn juist de PI-kinderen die 
de strategie van topic shading initiëren. Dit in tegenstelling tot de N-kinderen die 
wel in staat blijken te zijn om vaker een gespreksonderwerp meer in detail uit te 
werken. 
Vervolgens analyseren we het vermogen van de PI-kinderen om relevante talige 
informatie te verstrekken volgens het coöperativiteitsprincipe van Grice (1975). We 
gebruiken hiervoor het Nederlandse model dat is ontwikkeld door Roelofs (1998). 
Aan de hand van dit analysemodel kunnen uitingen beoordeeld worden als coherent 
of incoherent. Het vermogen om coherente (aan elkaar op relevante wijze 
inhoudelijk gerelateerde) informatie te geven is één van de taalvaardigheden die 
exponentieel groeit in de basisschoolleeftijd. Dit leerproces gaat echter niet zonder 
vallen en opstaan. Ook de N-kinderen schenden regelmatig nog de vier vuistregels 
van dit principe (Roelofs, 1998), zoals door het geven van te veel (redundante) ofte 
weinig informatie. De PI-kinderen verschillen weinig van de N-kinderen in dit 
opzicht, alleen produceren de PI-kinderen significant meer incoherente uitingen. Zij 
produceren niet alleen meer plotselinge, abrupte veranderingen van het gespreks
onderwerp, maar zij negeren ook vaker de vraag van de interviewer. Ook geven zij 
vaker een antwoord dat niet exact aansluit op de inhoud of intentie van de vraag. De 
PI-kinderen geven significant vaker te weinig informatie, zodat er een hiaat in de 
informatievoorziening ontstaat. Het is opmerkelijk dat de PI-kinderen niet meer 
onnodige uitweidingen over een bepaald gespreksonderwerp produceren dan de N
kinderen. Dit komt doordat de PI-kinderen moeite hebben met het geven van 
nieuwe, gedetailleerde informatie. Zoals al eerder is opgemerkt, herhalen de PI
kinderen juist vaker dan de N-kinderen een deel van alle uitingen min of meer 
letterlijk. Dit kan te maken hebben met (korte termijn) geheugenproblemen. De PI
kinderen herhalen echter significant minder vaak woorden of woordgroepen dan de 
N-kinderen. Dit is te verklaren doordat veel PI-kinderen vaak essentiële zins
onderdelen blijken weg te laten en/of veel zinnen blijken te produceren van een 
geringe complexiteit. Hierdoor wordt de kans op woord of woordgroepherhalingen 
verminderd. Het meest opmerkelijke resultaat van de analyse van incoherente 
uitingen is dat de PI-kinderen significant meer dubbelzinnige, niet eenduidige, 
onware of tegenstrijdige informatie geven dan de N-kinderen. Dit verschijnsel 
vermindert met een toenemende leeftijd. 
Het voortzetten van een bepaald gespreksonderwerp in detail en het vermogen om 
relevante, coherente informatie te verstrekken volgens het coöperativiteitsprincipe 
van Grice (1975) is essentieel voor het goed communiceren met anderen. Uit 
hoofdstuk 12 blijkt, dat veel PI-kinderen op dit vlak ernstige semantische/ 
pragmatische problemen hebben. 
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In hoofdstuk 13 bekijken we het vermogen van de PI- en N-kinderen om relevante, 
cohesieve informatie te verstrekken. Het cohesief verbinden van uitingen kan met 
behulp van de volgende middelen: (1) het weglaten van informatie in clausale 
ellipsis constructies (elliptische antwoorden) en (2) het expliciet vermelden van 
nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden, en (3) het eenduidig en 
duidelijke verwijzen naar bepaalde entiteiten die worden genoemd in het 
vraaggesprek. Het op deze wijze cohesief verbinden van uitingen levert een 
positieve bijdrage aan de communicatie met anderen. 
Uit hoofdstuk 13 blijkt echter, dat veel PI-kinderen problemen hebben met het 
cohesief verbinden van uitingen. Zoals al eerder is genoemd, gebruiken zij 
significant meer claus ale ellipsis constructies dan de N-kinderen., maar maken de 
PI-kinderen significant meer fouten in de cohesieve aaneensluiting tussen vraag en 
antwoord. Zij laten namelijk vaak te veel of te weinig informatie weg of gebruiken 
woorden, die inhoudelijk onvoldoende op elkaar aansluiten zodat een cohesief 
verband ontbreekt. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij het gebruik van de 
voegwoorden. De PI-kinderen gebruiken niet alleen minder voegwoorden, maar 
maken ook meer, voornamelijk semantische fouten bij het gebruik van 
voegwoorden. 
Het meest opvallend, en wellicht ook het meest storend in de interactie, is dat de PI
kinderen significant meer onduidelijke referenten produceren dan de N-kinderen. Dit 
onduidelijke en incohesieve verwijzen naar entiteiten, personen of dieren waarover 
het gesprek gaat, verhoogt de kans om niet begrepen te worden. Een substantieel 
deel van alle onduidelijke referenten is gerelateerd aan morfologische/syntactische 
problemen. De PI-kinderen laten bijvoorbeeld vaak verplichte argumenten op 
foutieve wijze impliciet (onuitgesproken), zoals het onderwerp en lijdend voorwerp. 
Uit hoofdstuk 13 blijkt, dat veel PI-kinderen moeite hebben met het cohesief 
verbinden van zinnen door middel van clausale ellipsis constructies, voegwoorden 
en het gebruik van duidelijke verwijswoorden. Dit beïnvloedt de communicatie 
negatief. 

In hoofdstuk 14 onderzoeken we het vermogen van PI-kinderen om een verhaal te 
vertellen dat is uitgelokt met het plaatjesboek van de Frog story. We analyseren in 
hoeverre de PI-kinderen in staat zijn om de onderling causaal samenhangende 
gebeurtenissen van het verhaal te verwoorden. Daarnaast hebben we ook in het 
narratieve geme gekeken naar het vermogen om duidelijk te verwijzen. Om dit goed 
te kunnen doen moeten kinderen (1) zich kunnen identificeren met de hoofdpersoon 
van het verhaal, (2) enig inzicht hebben in het menselijk handelen in zijn 
algemeenheid en (3) rekening kunnen houden met de behoefte van de luisteraar aan 
die informatie, die nodig is om het verhaal te kunnen begrijpen. Deze drie 
vaardigheden zijn onderdeel van de ontwikkeling van een Theory-ofMind. 
Uit onze analyse blijkt, dat de PI-kinderen meer moeite hebben de narratieve taak 
dan de N-kinderen. Ze beginnen regelmatig over eigen belevenissen naar aanleiding 
van de plaatjes. Verder hebben de PI-kinderen problemen om het begin van het 
verhaal in te bedden in een overkoepelende tijds lijn en ook hebben ze moeite met het 
verwoorden van de verschillende verhaalonderdelen. Vooral het expliciet 
verwoorden van de exacte locatie van verschillende zoekacties is moeilijk, alsook 
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van het hoogtepunt van het verhaal. De PI-kinderen blijken verder niet alleen 
significant meer moeite te hebben dan de N-kinderen met het introduceren van de 
personen/dieren die in het verhaal een rol spelen, maar ook met het verwijzen naar 
deze entiteiten met een (persoonlijk) voornaamwoord. 
Het duidelijk en expliciet kunnen verhalen van causaal gerelateerde gebeurtenissen 
die anderen hebben meegemaakt in fantasieverhalen of in de wereld van alledag is 
essentieel voor het communiceren met anderen over anderen. Alleen zo kan zich bij 
kinderen een idee ontwikkelen over hoe mensen in elkaar zitten en hoe in onze 
wereld bepaalde gebeurtenissen samenhangen. Uit hoofdstuk 12 blijkt echter, dat 
veel PI-kinderen ernstige semantische/pragmatische problemen hebben met het 
verwoorden van causaliteit in het narratieve genre. 
Alhoewel dit buiten ons onderzoeksterrein valt, leiden wij uit deze resultaten 
voorzichtig af dat de PI-kinderen waarschijnlijk moeite hebben om zich te 
identificeren met de hoofdpersoon van het verhaal, dat zij mogelijkerwijs een gering 
inzicht hebben in het menselijk handelen en waarschijnlijk moeite hebben om 
rekening te houden met de informatie behoefte van de luisteraar. De ernstige 
semantische/pragmatische problemen van PI-kinderen die uit het vertellen van de 
Frog story naar voren komen, kunnen wijzen op hiermee samenhangende problemen 
in de ontwikkeling van een Theory-ofMind. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de meeste PI-kinderen ernstige begrips- en 
productieproblemen hebben op het gebied van de semantiek/pragmatiek in zowel het 
conversationele interview als narratieve genre. In vergelijking tot de N-kinderen 
maken de PI-kinderen minder soepele beurtovergangen en. minder lange beurten. Ze 
produceren meer minimale en incohesieve elliptische antwoorden en antwoorden die 
slecht aansluiten op de inhoud of intentie van de vraag. Als ze langere verhalende 
beurten maken, blijken ze moeite te hebben om uitingen cohesief en coherent te 
verbinden. Dit blijkt vooral uit het te hoge aantal onduidelijke referenten en 
dubbelzinnige, niet eenduidige uitingen. Veel semantische/pragmatische problemen 
blijken samen te hangen met morfologische/syntactische problemen, zoals bij het 
produceren van onduidelijke verwijzingen door het weglaten van verplichte 
verwijswoorden. De PI-kinderen geven de indruk dat zij, terwijl zij de 
semantische/pragmatische regels moeten leren toepassen, gebukt gaan onder het feit 
dat zij onvoldoende morfologische/syntactische middelen tot hun beschikking 
hebben om dat goed te kunnen doen. 

Ons onderzoek bevestigt de comorbiditeit van taalstoornissen in kinderen met 
psychische stoornissen: ten minste 82% van de PI-kinderen vertoont een taalstoornis 
op morfologisch/syntactisch gebied, hetgeen nog hoger zou zijn als de 
semantische/pragmatische problemen op een vergelijkbare wijze meegenomen zou 
kunnen worden. De micro-analyse van de spontane taal, zoals beschreven in de 
hoofdstukken 4 tot en met 14, toont aan, dat PI-kinderen een variatie aan 
morfologische/syntactische en semantische/pragmatische problemen hebben. 
In het laatste hoofdstuk 15 hebben wij onderzocht of er een relatie bestaat tussen 
specifieke MS- en SP-profielen van LI en specifieke typen van internaliserende 
en/of externaliserende PI. Met behulp van een factor-analyse zijn uit de aan elkaar 
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gerelateerde MS- en SP-variabelen, die een significant groepsverschil opleverden 
tussen de 120 PI-kinderen en de N-kinderen, vier taaldimensies opgesteld. Deze vier 
dimensies zijn: 

- Dimensie I: een onvermogen om expliciet te zijn in een conversatie 
- Dimensie 11: een onvermogen om expliciet te zijn in een narratie 
- Dimensie 111: een onvermogen om relevant te zijn in beide genres 
- Dimensie IV: een onvermogen in de responsiviteit in een conversatie 

PI-kinderen die uitvallen op een of meer dimensies vormen de groep kinderen met 
een extreme LI op het gebied van de MS en SP. Deze 44 PI-kinderen hebben een 
gecombineerd MS- en SP-taalstoornisprofiel. 
De vier specifieke diagnostisch te onderscheiden groepen uit het totaal aantal van 44 
PI-kinderen met een extreme LI, blijken zich significant te onderscheiden op deze 
vier taaldimensies, namelijk: 

- 15% van de PI-kinderen met internaliserende stoornissen, zoals een Angststoornis 
of een Depressie, vertoont een extreme LI met abnormale scores op Dimensie 111. 

- 32% van de PI-kinderen met 'Geen Diagnose' vertoont een extreme LI, die niet 
getypeerd kan worden volgens één specifieke Dimensie. Deze PI-kinderen vallen 
alleen in een combinatie van Dimensies. 

- 50% van de PI-kinderen met externaliserende stoornissen, zoals ADHD of 
Oppositionele Gedragsstoornis, vertoont een extreme LI gekenmerkt door 
abnormale scores op Dimensie 111, gevolgd door abnormale scores op Dimensie I 
en 11. 

- 60% van de kinderen met PDD-NOS vertoont een extreme LI met abnormale 
scores op Dimensie 111, gevolgd door abnormale scores op Dimensie I en 11 en een 
combinatie van I, 11 en 111. 

Concluderend kunnen we zeggen, dat een derde van de populatie PI-kinderen een 
extreme LI vertoont, waarbij MS- en SP-variabelen aan elkaar gerelateerd zijn. Veel 
PI-kinderen uit de resterende groep vertonen ook een MS enlof SP LI, die niet 
extreem van aard is. 
Van alle specifieke types PI vertonen de PI-kinderen met een internaliserende 
stoornis, zoals een Angststoornis of een Depressie, een relatief minder erge 
taalstoornis op morfologisch/syntactisch enlof semantisch/pragmatisch gebied dan 
de PI-kinderen met een externaliserende stoornis, zoals ADHD. De PI-kinderen met 
PDD-NOS zijn het meest ernstig taalgestoord zowel op MS-gebied als op SP
gebied. 

Het is belangrijk om te overwegen in hoeverre de aangetoonde taalstoornissen in de 
120 PI-kinderen generaliseerbaar zijn buiten de onderzoekssetting. Wij hebben de 
indruk dat de taalstoornis zich ook duidelijk moet manifesteren, wanneer LIPI
kinderen psychiatrisch worden onderzocht en behandeld. De taalstoornis kan de 
psychiatrische stoornis negatief beïnvloeden, terwijl een behandeling van de 
taalstoornis een positieve invloed zou kunnen hebben op de symptomen van een PI 
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door de meest negatieve effecten ervan weg te nemen. De negatieve consequenties 
van een taalstoornis zullen nog het meest in hun directe omgeving, op school en 
thuis, in het oog springen; een omgeving, waarin de LIPI-kinderen zich in een meer 
competitieve relatie bevinden met schoolvriendjes, broertjes en/of zusjes. Dit kan er 
toe leiden, dat de LIP I-kinderen veelvuldig een verstoring in de communicatie 
ervaren, die op haar beurt de PI in stand kan houden. 

Wij hebben laten zien hoe ernstig en uiteenlopend de taalstoornissen van kinderen 
met een psychiatrische stoornis kunnen zijn. Wij hopen dat iedereen die 
beroepsmatig of anderszins met deze kinderen te maken heeft, rekening zal houden 
met dit gegeven, zodat deze kinderen in de toekomst beter kunnen worden 
gediagnosticeerd, behandeld en begeleid in hun tweevoudige handicap. 




