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Voor het diagnosticeren van jonge kinderen met spraak- en taalproblemen kunnen

verschillende procedures worden gevolgd. Om tot een behandeladvies te komen, kunnen

de kinderen door één (monodisciplinair) of meerdere specialisten (multidisciplinair)

worden onderzocht. In de praktijk wordt vooral monodisciplinaire diagnostiek

(MonoDD) toegepast. De vorm en toepassing van multidisciplinaire diagnostiek

(MultiDD) bij kinderen met spraak- en taalproblemen is nog in ontwikkeling. In dit

onderzoek wordt de ontwikkeling van een MultiDD-procedure beschreven en de

evaluatie van het gebruik ervan. Hiervoor zijn drie onderzoeksdoelen geformuleerd:

1 Het ontwikkelen van een multidisciplinair diagnostische procedure voor kinderen

met spraak- en taalproblemen.

2 Het evalueren van dit MultiDD-protocol. Is het MultiDD-protocol werkbaar

volgens de samenwerkende disciplines, en bruikbaar voor het vaststellen van

verschillende diagnosen en diagnosegerelateerde behandeladviezen?

3 Analyseren of er bij kinderen met spraak- en taalproblemen verschillen zijn in

achtergrondvariabelen, de behandeladviezen, behandeleffecten en tevredenheid van

ouders over de gevolgde procedure bij gebruik van de MultiDD-procedure of de

reguliere MonoDD-procedure.

In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het onderzoek beschreven. Sinds het begin van

de jaren ’90 is de diagnostiek bij kinderen met spraak- en taalproblemen onderwerp van

discussie. De ouderverenigingen BOSK (vereniging van motorisch gehandicapten en

hun ouders, die zich ook inzet voor kinderen met spraak- en taalproblemen) en FOSS

(Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met

Spraak-taalmoeilijkheden) toonden aan dat hun kinderen bij zeer uiteenlopende

instellingen en specialisten kunnen worden aangemeld, die vaak ook zeer verschillende

diagnostische procedures hanteren. Zij concludeerden dat er ten aanzien van de

diagnostiek en behandeling bij kinderen met spraak- en taalproblemen een gebrek was

aan toetsbare kwaliteit, doelmatigheid en bereikbaarheid. Op basis hiervan pleitten zij
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voor regionale spraak- en taalteams waarbinnen multidisciplinaire diagnostiek plaats

zou kunnen vinden. Rond dezelfde tijd signaleerde de ZiekenfondsRaad, thans het

College voor Zorgverzekeringen, dat er veel kinderen met spraak- en taalproblemen

werden verwezen naar een logopedist, maar dat er onduidelijkheid bestond over de

indicatiestelling, de inhoud (behandelplan en -tussentijdse- evaluatie) en de

doelmatigheid van logopedische behandelingen. Ook zij pleitten voor multidisciplinaire

diagnostiek. De Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) heeft deze

signalen opgepakt, door ruimte te bieden voor multidisciplinaire diagnostiek bij

kinderen met spraak- en taalproblemen binnen de regionaal goed verspreide

audiologische centra en deze te laten uitgroeien tot centra voor hoor-, spraak- en

taaldiagnostiek. De invulling van multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen met spraak-

en taalproblemen is nog in ontwikkeling.

Deel I  De ontwikkeling en evaluatie van een MultiDD-protocol voor
kinderen met spraak- en taalproblemen

In deel I, bestaande uit de hoofdstukken 2, 3 en 4, wordt ingegaan op de eerste twee

onderzoeksdoelen met betrekking tot de ontwikkeling en evaluatie van een MultiDD-

protocol, zoals toegepast op de afdeling KNO van het Academisch Ziekenhuis in

Groningen, tijdens het CSK-spreekuur (Communicatieve Stoornissen KNO).

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de keuze voor de samenwerkende

disciplines in het multidisciplinaire team tot stand is gekomen. Bij deze keuze werd

uitgegaan van de vele factoren die kunnen samenhangen met de taalontwikkeling. Het

taalverwervingsproces wordt beïnvloed door zowel interne (genetische, medische, en

cognitieve factoren) als externe factoren (gezin, omgeving en opvang). Deze factoren

kunnen effect hebben op verschillende taalcomponenten. Dit betekent dat bij de

diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen, naast een taalanalyse, ook het onderzoek

naar medische, audiologische en psychosociale aspecten van belang is. Uitgaande van

de aanwezige specialismen binnen de afdeling KNO, is gekozen voor een MultiDD-

team bestaande uit een spraaktaalpatholoog (ondersteund door een logopedist), een



Nederlandse samenvatting

111

audioloog (ondersteund door een akoepedist), een KNO-arts en een

ontwikkelingspsycholoog of orthopedagoog.

In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van het protocol voor multidisciplinaire

diagnostiek bij kinderen met spraak- en taalproblemen beschreven. Bij de samenstelling

van dit protocol bleek de keuze van de te gebruiken taaltests en de interpretatie van de

testgegevens een belangrijk punt van discussie. Er bleek, noch in de literatuur, noch in

de gangbare praktijk, consensus te bestaan over de definitie van een taalprobleem. Voor

het onderzoek naar de niet-verbale ontwikkeling werd, na een pilot-onderzoek, gekozen

voor een screenende procedure bij het eerste bezoek. Het uiteindelijke MultiDD-

protocol, met een medisch, audiologisch, ontwikkelingspsychologisch en linguïstisch

deel, resulteerde in een schema voor diagnosegerelateerde behandelingsvoorstellen,

waarbij 5 diagnosegroepen onderscheiden werden: kinderen met

1) een adequate taalontwikkeling

2) een opzichzelfstaand taalprobleem

3) een taalprobleem samenhangend met medische of audiologische problematiek

4) een taalprobleem samenhangend met een algehele ontwikkelingsachterstand

5) een taalprobleem samenhangend met een medisch of audiologisch probleem

én een algehele ontwikkelingsachterstand

In hoofdstuk 4 wordt de bruikbaarheid van het MultiDD-protocol beschreven. In twee

verkennende studies gaven de vier samenwerkende disciplines aan dat het protocol

werkbaar was en bijdroeg in de keuze voor een diagnosegerelateerd behandeladvies. De

kinderen konden in ongeveer 2 uur tijd door alle betrokken disciplines onderzocht,

gediagnosticeerd en (zonodig) verwezen worden. Een derde verkennende studie liet zien

dat voor verschillende taalproblemen verschillende therapiewegen aangewezen zijn:

kinderen met een specifiek taalprobleem leken meer baat te hebben bij logopedische

begeleiding dan kinderen met een taalprobleem samenhangend met een algehele

ontwikkelingsvertraging.

Op basis van de gerapporteerde resultaten in deel I van het proefschrift kan

worden geconcludeerd dat het ontwikkelde MultiDD-protocol:

1) werkbaar is,

2) objectieve criteria voor afwijkende en niet-afwijkende onderzoeksbevindingen bevat,
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3) bijdraagt aan het formuleren van diagnosegerelateerde behandeladviezen.

Deel II  Evaluatie van de MultiDD-procedure voor kinderen met spraak- en
taalproblemen, in vergelijking met de gangbare MonoDD-procedure

In deel II, bestaande uit de hoofdstukken 5 en 6, wordt ingegaan op de derde

onderzoeksvraag, waarbij een analyse wordt gemaakt van de uitkomsten bij gebruik van

de ontwikkelde MultiDD-procedure en de reguliere MonoDD-procedure voor kinderen

met spraak- en taalproblemen.

In hoofdstuk 5 worden de selectieprocedure en de methoden van onderzoek

beschreven. Het onderzoek is gericht op jonge Nederlandstalige kinderen, waarbij

ouders zorgen hebben over de taalontwikkeling. De kinderen waren 1;8 tot 5;3 jaar bij

de start van het onderzoek (op T0). Deze leeftijdsmarge is gekozen omdat de gebruikte

taaltests zijn genormeerd voor kinderen van 1;8 tot 6;3 jaar, en de kinderen zowel bij

inclusie als een jaar later met deze tests onderzocht werden. Kinderen in de MultiDD-

groep werden op grond van de inclusiecriteria (Nederlandstalig kind, 1;8-5;3 jaar, met

mogelijk taalprobleem) geselecteerd uit de groep kinderen die verwezen waren naar het

KNO/CSK spreekuur van het AZG. Kinderen in de MonoDD-groep werden op grond

van dezelfde inclusiecriteria geselecteerd via hun huisarts. Huisartsen zijn de

‘poortwachters’ van ons zorgsteem en vaak de eerste persoon die een kind kan

verwijzen voor nader onderzoek of behandeling. Achtergrondvariabelen en mogelijke

risicofactoren zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn bij inclusie van de kinderen

verzameld. In beide groepen werd de taalontwikkeling onderzocht en werd een

screening van de non-verbale ontwikkeling uitgevoerd, zowel bij inclusie (T0) als een

jaar later (T1). De taalontwikkeling werd getest met de Reynelltest voor taalbegrip

(RTB) en het onderdeel zinsontwikkeling van de Schlichtingtest voor taalproductie

(STP). De spontane taalproductie werd gescreend met de Groninger Diagnostische

Spreeknormen (GDS). Een significante verbetering van de taalontwikkeling werd

gedefinieerd als een verbetering van tenminste 15 punten op de RTB of STP. Indien de
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STP niet betrouwbaar af te nemen was, werd een verbetering van een inadequate naar

een adequate score op de GDS gedefinieerd als taalverbetering.

Met behulp van vragenlijsten die ouders maandelijks kregen toegestuurd, werd

vanaf T0 bijgehouden welke behandelingen een kind voor zijn of haar taalproblemen

onderging en hoe vaak deze behandelingen plaatsvonden. Op T1 werd de ouders

gevraagd naar hun tevredenheid over gevolgde procedure en de verkregen

behandelingen.

De onderzoeksresultaten worden beschreven in hoofdstuk 6. Eerst worden de

resultaten in de MultiDD-groep beschreven, dan de resultaten in de MonoDD-groep,

gevolgd door de overeenkomsten en verschillen tussen beide groepen. De

achtergrondvariabelen bleken vergelijkbaar in beide groepen. De meeste kinderen

hadden een normaal geboortegewicht en woonden in een modaal gezin met één

ouderpaar en één of meer broertjes of zusjes. Ook waren de zorgen van ouders omtrent

de taalproblemen van hun kind in beide groepen vergelijkbaar: de meeste ouders

vermoedden dat er sprake was van een opzichzelfstaand taalprobleem.

Ten aanzien van de taalprestaties en het voorgestelde behandelingsbeleid bleken

er op T0 grote verschillen te bestaan. De meeste kinderen in de MultiDD-groep hadden

een duidelijke taalachterstand (63%); de overige kinderen (37%) bleken over een

adequate taalontwikkeling te beschikken. De kinderen werden verwezen voor een

medische ingreep (37%) of er werd een afwachtend beleid gevolgd (28%). Een aantal

kinderen werd verwezen voor logopedische begeleiding (17%) of voor een breder

ontwikkelingsonderzoek (18%). Kinderen in de MonoDD-groep bleken overwegend

over een adequate taalontwikkeling te beschikken (78%). Slechts een klein deel (22%)

bleek een taalprobleem te hebben. Ondanks een veelal adequate taalontwikkeling

werden de meeste kinderen verwezen naar een logopedist (83%), meestal in verband

met uitspraakproblemen en periodes van niet vloeiend spreken. Een aantal kinderen

werd verwezen voor medische begeleiding (10%) of er werd een afwachtend beleid

gevolgd (7%).

Ondanks de grote verschillen in taalontwikkeling op T0, werd in beide groepen,

in een vergelijkbaar aantal kinderen, een significante taalverbetering gevonden. Ook bij
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kinderen met een adequate taalontwikkeling was een significante taalverbetering

mogelijk.

In beide groepen waren ouders tevreden met de gevolgde diagnostische

procedure en de behandelingen die hun kind had ondergaan.

Deel III  Algemene discussie

In deel III, bestaande uit hoofdstuk 7, wordt een algemene discussie over de drie

onderzoeksdoelen beschreven, gevolgd door aanbevelingen voor de toekomst.

Bij de samenstelling van een MultiDD-procedure kan de keuze voor

samenwerkende disciplines verschillen op basis van persoonlijke en praktische

overwegingen. Ook de inhoud van een MultiDD-protocol kan verschillen aangezien er

geen consensus bestaat over de waarde die men moet toekennen aan risicofactoren. De

samenstelling en werkwijze van een MultiDD-team kan invloed hebben op de

effectiviteit van de diagnostiek, maar ook op de kosten ervan. Nader onderzoek zou

uitgevoerd moeten worden naar de kosteneffectiviteit van verschillende MultiDD-

procedures.

Het grootste probleem bij de analyse van overeenkomsten en verschillen tussen

de ontwikkelde MultiDD-procedure en de gangbare MonoDD-procedure bleek het

significante verschil in taalprestaties op T0, ondanks dezelfde inclusiecriteria,

vergelijkbare achtergrondvariabelen, en vergelijkbare zorgen van ouders over de

taalontwikkeling. In de MultiDD-groep zaten meer kinderen met taalproblemen dan in

de MonoDD-groep. In beide groepen speelde de huisarts een belangrijke rol. De meeste

kinderen in de MultiDD-groep waren door hun huisarts verwezen voor MultiDD-

onderzoek (68%). In de MonoDD-groep waren alle kinderen (100%) door hun huisarts

geïncludeerd. Geen van deze kinderen werd verwezen voor een MultiDD-onderzoek.

Op basis hiervan is aan te nemen dat de huisarts differentieert tussen specifieke

taalproblemen en taalproblemen die samenhangen met medische, audiologische en/of

algehele ontwikkelingsproblematiek. Het lijkt erop dat ogenschijnlijk specifieke
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taalproblemen naar de logopedist worden verwezen en de meer complexe

taalproblemen, mogelijk passend bij bredere problematiek, naar een MultiDD-team.

Er bestaat geen consensus over de criteria voor adequate en inadequate

taalontwikkeling. Sommige onderzoekers vinden de communicatieve problemen die

kinderen dagelijks ondervinden het criterium voor een taalprobleem, anderen vinden dat

de ernst van het taalprobleem gemeten moet worden met gestandaardiseerde taaltests. In

dit onderzoek zien we deze discussie terug bij de kinderen in de MonoDD-groep die

ondanks een adequate taalontwikkeling volgens gestandaardiseerde taaltests, toch een

logopedische behandeling kregen. De uitspraakproblemen bij deze kinderen werden

kennelijk beoordeeld als beperkend voor de dagelijkse communicatie. Echter, veel

kinderen kregen na een jaar nog steeds logopedie wat impliceert dat het

uitspraakprobleem nog aanwezig was. Het is de vraag of uitspraakproblemen bij jonge

kinderen gezien moeten worden als onderdeel van een taalontwikkelingsprobleem of als

onderdeel van het normale taalontwikkelingsproces, waarbij de rijping van de

(spraak)motoriek een belangrijke rol speelt. Op basis van rijpingsverschillen tussen

kinderen kunnen variaties verwacht worden in de articulatieontwikkeling. Onderzoek is

nodig om normale variaties in de articulatieontwikkeling bij jonge kinderen te kunnen

vaststellen.

In beide groepen verbeterden de taalprestaties bij een deel van de kinderen

terwijl verschillende therapietrajecten werden gevolgd. Nader onderzoek naar de relatie

tussen verschillende vormen van behandeling en taalverbetering is gewenst, zodat

criteria geformuleerd kunnen worden voor de keuze van een bepaalde vorm van therapie

bij kinderen met spraak- en taalproblemen.

Ondanks de mogelijkheden van taalverbetering bleken de scores op de taaltests

bij veel kinderen relatief stabiel. Taalstoornissen zijn, ondanks therapie, niet altijd te

overwinnen. Tot op heden is het nog onbekend welke aspecten binnen de taal

voorspellen of een taalprobleem van tijdelijke of blijvende aard is. Onderzoek naar

fonologische, syntactische, morfologische en pragmatische aspecten van de taal vóór en

na therapie kan hierin mogelijk verheldering brengen. Wanneer kinderen een

persisterend taalprobleem blijken te hebben, zullen strategieën ontwikkeld moeten
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worden om deze kinderen zó te stimuleren en te scholen dat ze deel kunnen nemen aan

het maatschappelijke leven.

Ouders blijken hoge verwachtingen te hebben van de taalprestaties waaraan hun

kind zou moeten voldoen: hun inschatting van de taalontwikkeling is vaak lager dan

blijkt uit de score op een gestandaardiseerde taaltests. Veel ongerustheid kan

voorkomen worden door ouders van jonge kinderen voor te lichten over de normale

variaties in de taalontwikkeling.

In zowel de MonoDD- als de MultiDD-groep bleken bijna alle ouders tevreden

over het gevolgde therapietraject, ondanks de verschillende behandelvormen. Het bleek

dat ouders het vooral belangrijk vonden dat zij inzicht kregen in de aard van de

taalproblemen van hun kind. Met name als ouders vooraf andere verwachtingen hadden

over het te volgen behandeltraject, blijkt duidelijke uitleg over de gevonden

(taal)problemen en de daaruit voortkomende behandeladviezen van wezenlijk belang

voor het gevoel van tevredenheid.




