
Effectiviteit van training bij Effectiviteit van training bij 
kinderen met auditieve kinderen met auditieve 
verwerkingsproblemenverwerkingsproblemen

Lian Nijland, Jeanet Smilde, Sjoeke van der 
Meulen, Maroeska Rovers, Thomas van 
Huijstee, Anne Schilder en Bert van Zanten

Gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en 
UMC Utrecht en sponsoring van Audiva en GNResound)



Nijland et al. - NVA 2007

InleidingInleiding

• Wat zijn auditieve verwerkingsproblemen?
• Klachten (opgemerkt door ouders, leerkracht, 

KNO-arts)
• Vaststellen van AVP: vragenlijst, tests
• Interventie onderzoeksproject: evaluatie 

trainingsvormen
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Auditieve verwerkingAuditieve verwerking

• Katz (1994): “Dat wat je doet met wat je 
hoort”.

Auditieve verwerkingsproblemen:
• Gebrek in de verwerking van 

geluidspatronen, zonder verklaring in het 
perifere gehoor.



Nijland et al. - NVA 2007

Uitingsvormen/klachtenUitingsvormen/klachten

• Moeite met spraakverstaan in rumoerige 
omgeving

• Moeite met horen van verschillen tussen 
spraakklanken

• Moeite met volgen van (complexe) 
opdrachten

• Opvallend on- of juist overgevoelig voor 
geluid

• Meer behoefte aan ‘verwerkingstijd’
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Vaststellen AVPVaststellen AVP

• Risico-score op vragenlijst voor luistervaardigheid 
(zie www.ned-ver-audiologie.nl download)

Tests voor auditieve verwerking:
• Centraal Auditieve testen (Simkens, AC Eindhoven) –

vanaf 5;6 jaar 
• Nijmeegse test voor auditieve verwerking 

(Neijenhuis) – vanaf 8 jaar
• Auditieve test voor Kleuters (Neijenhuis & Stollman) –

vanaf 4;6 jaar
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Uitkomsten database UtrechtUitkomsten database Utrecht

• n=461 kinderen in databestand – eerste 
meting

• Geslacht: 68,3% jongens: 31,7% meisjes
• Basisschoolleeftijd: regulier 76%, regulier+AB 

9 %, ESM/speciaal 15%
• Verdeling groepen: 29% groep 3
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FactoranalyseFactoranalyse

• 60 % verklaard in 4 factoren/domeinen (PCA, eigen 
value=1; varimax rotatie)
– Factor 1 (36,9%): laagredundante spraak (spraak-in-

ruis, gefilterde spraak, competitieve spraak)
– Factor 2 (10,1%): dichotisch spraakverstaan linkeroor 

(ook lading van linkeroor laagredundante spraak-
variabelen)

– Factor 3 (7%): talige factor (woordherkenning, 
temporele resolutie, auditieve conceptualisatie)

– Factor 4 (6%): dichotisch spraakverstaan rechteroor



Nijland et al. - NVA 2007

Vraagstelling onderzoekVraagstelling onderzoek

• Diagnostiek van auditieve verwerking is 
mogelijk maar gestandaardiseerde therapie-
evaluatie studies ontbreken.

• Vraagstelling: Heeft training bij kinderen met 
auditieve verwerkingsproblemen effect?
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TherapievormenTherapievormen

• Fysiologisch
– Soloapparatuur* (op 

school)
– Lateraaltrainer**

• Psycholinguïstisch
– Auditieve training (Baas)
– Auditieve training met ruis

Beschikbaar gesteld:
* GN Resound
**Audiva
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Studie opzetStudie opzet

• Selectiecriteria kinderen:
– Uitval op Centraal Auditieve Tests (Simkens), 

zoals getest bij onze afdeling Kind&Communicatie
– Leeftijd 5;6 t/m 9 jaar
– Gemiddelde intelligentie (regulier onderwijs)
– Maximaal 25 dB gehoorverlies
– Taal-niveau binnen 1,5 sd
– Geen bijkomende ernstige problematiek 

(contactname, aandacht/concentratie, gedrag)
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Studie opzetStudie opzet
• Looptijd project 2,5 jaar
• Totaal 108 kinderen
• Vier trainingsvormen (n=4x18); a-selecte

toebedeling.
• Controlegroep (krijgt geen training; n=36)
• Bijna dagelijks oefenen (5x per week)
• 10 weken therapie, 10 weken rust, 10 weken therapie
• Effectmeting op objectieve en subjectieve maten op 4 

meetmomenten (voor- en na elke therapieperiode)
M1 M2 M3 M4

pre post
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Studie opzet Studie opzet -- procedureprocedure
• Aanmelding, CHAPS-vragenlijst en 

gehooronderzoek
• Diagnosestelling dmv CAT-onderzoek
• Na selectie en toestemming deelname: 

- aandacht en concentratietest (TEA-Ch)
- visuele verwerkingstest (TVPS)
- non-verbale intelligentietest (Raven)
- (evt.) Taaltests

• Aselecte toebedeling één van de 4 
trainingsvormen of controlegroep (start 30 weken 
later)
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AnalyseAnalyse
• Vergelijking pre- en post-training (M1 en M4) -elke 

trainingsvorm apart met de controlegroep
– Auditieve verwerking: objectieve maten met 

(CAT)testbatterij
– Subjectieve maten: vragenlijst ouders en leerkracht
– Bijkomende informatie op visuele verwerking, aandacht

• Beloop van elke training M1-M2 en M3-M4 en 
natuurlijk beloop (helft controlegroep)
– onderdelen (CAT)testbatterij 
– vragenlijst ouders en leerkracht.

M1 M2 M3 M4

pre post
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Ervaringen van Ervaringen van 
kinderen/ouderskinderen/ouders

Positief:
• Dagelijks oefenen is een rustpunt
• Naar de verhaaltjes luisteren is erg leuk
• Het kind is trots op zijn ‘eigen’ computer en oefent met plezier
• In het begin was het oefenen lastig, maar dat ging steeds beter
• De eerste twee weken moesten ouders helpen met oefenen, 

maar daarna kon het kind het zelf.
• Tot nog toe: Geen uitval!
Minder positief:
• Oefenprogramma is te makkelijk en daardoor is oefenen saai.
• Aansporen om te gaan oefenen.
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InclusieInclusie

Inclusie kinderen in SKNA-project
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Inclusie kinderen in SKNA-project
Huidige status quo
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AanmeldenAanmelden

• Kinderen kunnen nog aangemeld worden voor 
deelname

• Bij vermoeden van AVP doorsturen naar UMC 
Utrecht zodat daar alle metingen verricht kunnen 
worden.

• Voor meer informatie en aanmelden: 
jsmilde@umcutrecht.nl of l.nijland@umcutrecht.nl

• Of telefoonnummer 030-2504902, afdeling Kind & 
Communicatie

Vragen??


