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Voorwoord

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als de manier
waarop lachende of huilende baby’s uitgroeien
tot sprekende kinderen. Kinderen die hun emo-
ties niet meer alleen met lachen of huilen ken-
baar maken, maar hier ook woorden voor kun-
nen gebruiken: ‘Ik ben bang’, ‘Ik voel me alleen’,
‘Ik ben blij omdat de poes terug is...’

Het proces van de taalverwerving is, hoe van-
zelfsprekend het ook lijkt, vooral een fascinerend
proces en het is niet alleen het taalgebruik zelf
dat deze fascinatie oproept. Ook de manier
waarop het taalgebruik verbonden is met de cog-
nitieve, de motorische en de sociaal-emotionele
ontwikkeling maakt het proces tot een uiterst
boeiend onderwerp van studie. Taalontwikke-
ling lijkt bij nader toezicht het resultaat van
complex op elkaar ingrijpende factoren.

Bij sommige kinderen blijkt dan ook dat er
van alles fout kan gaan tijdens dit proces: zo be-
landen we bij taalproblemen en taalstoornissen.
Deze stoornissen kunnen verworven zijn, maar
ook in de ontwikkeling van het kind besloten
liggen, al of niet met aantoonbare oorzaken.
Soms kan men deze oorzaken verhelpen, soms
ook niet. Soms kan men zich therapeutisch di-
rect op de taalontwikkeling richten, soms ook
niet. Kortom, ook taalontwikkelingsstoornissen
vormen een boeiend onderwerp van studie.

In 1994 schreven wij het Handboek taalontwik-
keling, taalpathologie en taaltherapie bij Neder-
landssprekende kinderen.

Zoals het gaat met een vak in ontwikkeling:
de tijd stond niet stil en al evenmin de onderzoe-
ken die betrekking hadden op het spraak- en
taalverwervingsproces bij kinderen. Ook de taal-
pathologie mag zich verheugen in een toene-
mende wetenschappelijke belangstelling.

Om deze reden hebben wij gemeend het oor-
spronkelijke handboek te reviseren en uit te brei-
den met nieuwe gezichtspunten en ontwikke-
lingen.

De taalverwerving wordt besproken voorzo-
ver de kennis hieromtrent van belang is om ook
de taalpathologie te kunnen begrijpen.

De taalpathologie en de taaltherapie hebben
we vooral ook praktisch willen illustreren. We
hopen hiermee een leidraad te bieden voor ieder
die zich beroepsmatig inzet om onmondige kin-
deren tot mondige mensen op te voeden.

Er is hierbij uitvoerig gebruik gemaakt van de
archieven en onze klinische ervaring. Deze klini-
sche ervaring wordt mede gedragen door de acti-
viteiten van de medewerkers van kno/csk van
het Academisch Ziekenhuis Groningen, en
nko/logopedie, Academisch Ziekenhuis Sint-
Rafaël te Leuven.

Groningen/Leuven 2000
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