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Anamnese en onderzoek

Studiedag SIG 3 juli 2018                     Ingrid Herreman

Ruim onderzoek van kinderen met ernstige 

‘articulatieproblemen/ spraakklankstoornissen’

� NKO-onderzoek

� Gehooronderzoek

� Intelligentie-onderzoek

� Motorisch onderzoek

� Taalonderzoek

� Onderzoek primaire functies

� Eventueel: onderzoek naar nasaliteit 

� …

Ingrid Herreman

Ruim onderzoek van kinderen met ernstige 

‘articulatieproblemen/ spraakklankstoornissen’

Ingrid Herreman

ICF-model

Verstaanbaarheid

Noteren hoe je de verstaanbaarheid vindt: 

subjectief, perceptueel oordeel, daarom 

weergeven op een ‘verstaanbaarheidsschaal’: 

0    1    2    3

0 normaal:              goed verstaanbaar

1 licht gestoord:      slecht/moeilijk verstaanbaar

2 matig gestoord:    grotendeels onverstaanbaar

3 ernstig gestoord:  volledig onverstaanbaar

Uit: VVL Congres 2016 Scheper Annette. Fonologische therapie bij kinderen met TOS: wat werkt? 

Articulatie/fonologisch onderzoek: 

woordniveau            spreekstaal 

Opnames maken: beginsituatie vastleggen

- cassetterecorder, camera, …

- tablet of smartphone: filmen of audio-opname ahv app

Ingrid Herreman
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Articulatie/fonologische onderzoeken

� Welke tests bij beginonderzoek

� Welke tests bij start behandeling

� Wat beogen we bij het beginonderzoek ?

 oordeel over spraakverstaanbaarheid

 welke articulatiefouten?

 fonetisch of fonologisch artic.probleem

 op peil, vertraagde of gestoorde ontw

 info over primaire functies

 voorstel tot frekwentie en behandeling, al dan niet 

regelmatige ouderparticipatie

 voorstel verdere testing

Welke tests bij beginonderzoek?

Observatie en beoordeling spontane spraak Welke tests bij beginonderzoek?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

(ASIA: screening)

Te downloaden:

0. U vraagt, wij antw

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

(ASIA: screening)

AO Articulatie – Onderzoek (Speech Vision)

wordt herwerkt  SKO Spraak Klank Onderzoek

fonet en fonol (2019)
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Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

 (ASIA: screening)

AO Articulatie – Onderzoek (Speech Vision)

wordt herwerkt  SKO Spraak Klank Onderzoek

fonetisch en fonologisch (tegen 2019)

vooronderzoek

AO Articulatie – Onderzoek (Speech Vision)

wordt herwerkt  SKO Spraak Klank Onderzoek

fonetisch en fonologisch (tegen 2019)

basisonderzoek         oefenitem

Articulatie-onderzoeken

KA: Klankarticulatie van TAK                       

korte test... louter voor inschrijving

op lim. Lijst CAR: E-zone of < pc 10 

15 mkm 15 mmkm 15 mkmm

Vlaamse normen: percentielen: 4;03 – 8;05

aangepaste normering pc 3 

VVL – uitgave    

€ 12,74

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

 (ASIA: screening)

Inschrijving fonologische (taal)stoornis 

(nomenclatuur)

� (Pre-school) CELF: kernscore

� AFPO: ≤ pc 3

Kortingscode Pearson 7% en geen 

verzendkosten 3/7 – 13/7

M8kSi27*
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AFPO 
Antwerps Fonologisch Processen Onderzoek

� Voor kinderen met (ernstige) articulatie-

stoornissen, fonologisch van aard

� Percentielnormen van 3;0  tot 8;0 

� Analysebenadering om (fouten)patronen in 

spraakklankproductie te identificeren

� Afname- en verwerkingstijd: ‘60 minuten’

� VVL-uitgave: € 101,01 (VVL-lid: € 79,75)

Ingrid Herreman

Benoemingstaak:

ringboekje met 143 

prenten

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

 (ASIA: screening)

De Metaphonbox

� Onderzoek (en behandeling) 

van fonologische stoornissen 

(13 processen)

� 3;6 – 6;0 jaar (of ouder…)

� 13 processen: meest 

voorkomend in Ned., 

gebaseerd op normen van     

M. Beers, 1995
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Metaphononderzoek

� Screening: 42 woorden + scoringsformulier met 

duidelijk analyse-overzicht + normtabel op 

scoreformulier: normale ‘verdwijning’ van de 

fonolog vereenvoudigingsprocessen

Percentage (> 50% ) 

(+ 20 meersyllabige woorden (kwalitatief)

Metaphononderzoek

� 13 meest voorkomende processen

� 6 processen: normale ontwikkeling 
(1995) 

1;3 jr – 4;0 jr Procentberekening           
> 50%: behandelen  

� Substitutieprocessen 
Syllabestructuurprocessen

� Initiaal/ Finaal

� 1- lettergrepig

AFPO

� 20 processen + andere: 
devoicing, D init. cons.

� percentielnormen  totaal 
voorkomen FP groepen FP 

16 fonologische proc.   
3;0 jr – 8;0 jr

� Substitutieprocessen 
Syllabestructuurproc. 
Assimilatieprocessen

� Heel het woord    I M F

� + 2- en 3- lettergrepige

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

 (ASIA: screening)

UAO 1977

Totaal aantal fouten, Me, standaarddeviatie

Normaal gekend 

door 5;0 – 6;0 jarigen

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

 (ASIA: screening)
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Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd 

of NAO meerlettergr wo

 (ASIA: screening)

Toevoeging: onderzoek van uitspraak 

meerlettergrepige woorden

Toevoeging: onderzoek van uitspraak 

meerlettergrepige woorden
Drie-positietest

� Logo-art: NAO Nederlands Articulatie Ond

NAOC compleet, vanaf 2;6 jr, 329 €

NAOVV 199 €, NAO 199 €

niet genormeerd, vnl kwalitatief, FONETISCH

Uitgeverij: Logo Art
Ingrid Herreman
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Modernisering: verbeterde directe 

benoembaarheid

NAO compleet: NAO + NAO VV 

(handleiding, 50 scoreformulieren) 

� NAO: indeling cfr vroeger Logo Art art. onderz.          

I  M  F     + meerlettergr woorden

� NAO VV: verwervingsvolg. cfr Stes/Elen 1991 door 

75 % van kinderen beheerst  kortere afname, 

vergelijking met leeftijdsgenoten,            

‘ongeveer’ leeftijdsniveau bepalen

 conclusies: naar verder onderzoek, wel/ niet      

behandelen, behandelingsplan

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Observatie en beoordeling spontane spraak

Normen nodig < pc 3:

AO (Speech Vision)

Klankarticulatie TAK

AFPO

Geen normen nodig:

Metaphon screening

UAO 5;0 – 6;0 jaar

NAO VV deeltje v leeftijd

 (ASIA: screening),        

VVL-uitgave, niet meer te 

bestellen

fonetisch of fonologisch probleem

� fonetisch: distorties o.a. alg interdentaliteit, sigmatismus, 
rotacismus

� fonologisch: vereenvoudigingsprocessen                    
normale: zie screeningsformulier Metaphon

 vertraagde fon ontw = fonologische achterstand   

Of  inconsistente fonologische stoornis

niet normale/atypische: backing (min. 2 plaatsen 
achteruit), lateralisatie, dentalisatie (= bilabialen en 
labiodentalen  dentalen: mn, vz), denasalisatie, 
consonantdeletie initiaal en (H-satie)                                                                                     
 consistente atypische fonologische stoornis 

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Wat beogen we bij het beginonderzoek ?

 oordeel over spraakverstaanbaarheid

 welke articulatiefouten?

 fonetisch of fonologisch artic.probleem

 op peil, vertraagde of gestoorde ontw

 info over primaire functies

 voorstel tot frekwentie en behandeling, al dan niet 

regelmatige ouderparticipatie

 voorstel verdere testing

Primaire functies

� Observatie: mondademen? Zit met mond open?

� Onderzoek primaire functies: slikken, kauwen, 

tandenstand, neus snuiten, …

� Anamnesegegevens of bevragen ouders en noteren in 

verslag: tutje? duimen? 

voeding vroeger en nu? …
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Schema uit: SISLeuven van M. Breuls et al.

p 5 in syllabus

rust slik articulatie
Te kort tongriempje

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Wat beogen we bij het beginonderzoek ?

 oordeel over spraakverstaanbaarheid

 welke articulatiefouten?

 fonetisch of fonologisch artic.probleem

 op peil, vertraagde of gestoorde ontw

 info over primaire functies

 voorstel tot frekwentie en behandeling, al dan niet 

regelmatige ouderparticipatie

 voorstel verdere testing

Welke tests bij beginonderzoek ?

� Wat beogen we bij het beginonderzoek ?

 oordeel over spraakverstaanbaarheid

 welke articulatiefouten?

 fonetisch of fonologisch artic.probleem

 op peil, vertraagde of gestoorde ontw

 info over primaire functies

 voorstel tot frekwentie en behandeling,al dan niet 

regelmatige ouderparticipatie

 voorstel verdere testing

Articulatie-onderzoeken

� Welke tests bij beginonderzoek

� Welke tests bij start behandeling

Tests bij start behandeling

� Goede observatie spontane spraak en spreekstaal

� Goed articulatieonderzoek: AO, NAO, …

� Bij fonologische processen: Hodson onderzoek, 

Metaphonscreening e.v.t. gevolgd door Proces-

specifiekonderzoek
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Hodson & Paden: onderzoek
Nederlandse aanpassing van APP - R 
( Imma muris 1992)

51 items

Metaphononderzoek

� Screening: 42 woorden + scoringsformulier met duidelijk 

analyse-overzicht + normtabel!

Percentage (> 50% ) + 20 meersyllabige woorden (kwal.)

� Processpecifiek onderzoek 158 woorden

NIEUW
Wordt een uitgave van 

Boomuitgevers nl

 Fonologische stoornissen

t.o.v. 

motorische stoornissen:

SOD en dysarthrie

Concept van onderzoeksbatterij voor een 

dynamisch onderzoek

Diagnosestelling

Kwalitatieve gegevens voor therapie

Goede anamnese, articulatie/fonologisch onderzoek, 

spreekstaal en analyse  =   basis voor goede therapie

Ingrid Herreman

�Analyse: 

 welke fonologische processen? 

 hoeveel % komt bepaald fonologisch of basisproces voor?

 hoeveel % fout aan bepaalde klankklasse

VERGELIJKEN MET LEEFTIJD (zie tabellen)

 klankeninventaris: + + welke kan het kind + +                 

om van hieruit te vertrekken Syllabus p 4

Klankeninventarisatie Syllabus p 4


