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Hoe (para)medisch is de term S-TOS? Het belang van neuronaal geladen terminologie.
Ingezonden reactie op het artikel van Ellen Gerrits & Esther van Niel “Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Dysfasie, ESM, SLI of
taalstoornis”. (Logopedie van Nov. 2012).

Door C. Njiokiktjien, M Beesems, K Karelse, A Klijn, P van de Ree, & CA Verschoor*

Reden van inzending van deze reactie. Met verbazing hebben wij kennis genomen van uitspraken in het
onderhavige artikel. De auteurs geven primair antwoord op de vraag wat het verschil is in de termen die in de
titel van het artikel genoemd zijn, spreken hun voorkeur uit voor ‘specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS)
en benadrukken dat ze het belangrijk vinden om als beroepsgroep Eén term te gebruiken.
Het team van de Stichting Dysfatische Ontwikkeling geeft de voorkeur aan het gebruik van de term dysfatische
ontwikkeling (developmental dysphasia) als diagnostische term voor de specifieke taalontwikkelingsstoornissen
die het onderwerp zijn van het artikel van Gerrits & van Niel (2012) en hebben het gebruik daarvan ook
beargumenteerd (Beesems & van de Ree, 2007, Tan 2005). Het gebruik van de term developmental dysphasia of
ontwikkelingsdysfasie (Zink & Breuls, 2012) wordt echter door Gerrits & van Niel niet meer geschikt geacht
omdat (p. 06) “deze term suggereert dat er een neurologische dysfunctie zou zijn in de hersenen, zoals bij afasie,
maar deze is tot op heden nog niet gevonden (Leonard, 1998, Paul & Norbury, 2012)”.
De aangehaalde auteurs blijken geen argumenten te geven dat SLI geen neurologische achtergrond heeft.
Leonard (1998) in hoofdstuk 7 van The Genetics and Neurobiology of SLI (p.154) definieert SLI weliswaar als
‘a language disorder without evidence of frank neurological impairments such as seizure disorder or brain
lesions.’ Vervolgens geeft hij, behalve een uitgebreide verhandeling over de genetica en het familiaal voorkomen
een overzicht van neurologische correlaten van deelprocessen bij SLI die niet door beschadigingen (lesies) zijn
veroorzaakt; aan de orde komen vormafwijkingen van de hersenen zoals afwijkende asymmetrieën van de
taalgebieden en die van het corpus callosum, en elektrofysiologische afwijkingen bij EEG en event-related
potentials, als reactie op geluiden, inclusief spraakgeluid. Het is vreemd dat dit overzicht van de tot op heden
aangetoonde aanwijzingen voor neurale afwijkingen bij SLI gebruikt wordt om te argumenteren dat er geen
neurologische oorzaak is. De tevens aangehaalde Paul & Norbury (2012) wijden een heel hoofdstuk 4 aan
verworven taalstoornissen en co-morbide stoornissen en syndromen bij SLI; over een neurologische achtergrond
bij SLI schrijft deze auteur niets, maar de co-morbide stoornissen en syndromen zijn volledig op een
neurologisch-genetisch achtergrond gebaseerd.
Op p. 08 geven de auteurs een definitie van S-TOS die naar hun mening de beste beschrijving geeft: ”Een
specifieke taalontwikkelingsstoornis is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong …; is
op zichzelf staand, er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak” Nu kan er opnieuw verwarring ontstaan bij de
lezer. Is het nu wel of niet neurologisch?
De spraakverwarring over de rol van de hersenen bij SLI komt voort uit een misverstand. Dit ligt waarschijnlijk
in de betekenisopvatting van de termen ‘frank neurological impairment’, een ‘neurologische dysfunctie’ en ‘een
neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong’. Genen oefenen hun invloed in het algemeen uit
op het gedrag, in dit geval op de spraaktaal, via de ontwikkeling van de neurale netwerken. Deze netwerken zijn
qua architectuur en genetische controle niet homogeen. Neurale netwerken bestaan uit neuronen met hun
vertakkingen, hun specifieke connecties, hun celmembranen, hun synapsfuncties met o.a.
neurotransmitterprocessen etc. Al deze onderdelen en hun functionele processen zijn op verschillende wijze aan
genetische controle onderhevig. Genafwijkingen veroorzaken afwijkend ontwikkelende neurale netwerken, dus
een neurologische dysfunctie, waarvan de Gerrits en van Niel nu juist afstand willen nemen omdat deze tot op
heden nog niet gevonden zouden zijn. Afwijkingen in de genen kan je overigens naast het afleiden uit familiale
patronen, alleen aantonen als je weet welke het zijn en wat hun locatie is. Bij kinderen met dysfatische
ontwikkeling/SLI /S-TOS zijn er nog geen klinisch aantoonbare genafwijkingen; er zijn meerdere genen
betrokken bij dit complexe proces. Hoewel het voorkomen van familiale SLI/ /S-TOS frequent is, is er echter
geen grond om de oorzaak van de deze neurologische ontwikkelingsstoornis te beperken tot een genetische
oorzaak.
De pathogenese—de weg waarlangs een ontwikkelingsstoornis tot stand komt—van dysfatische
ontwikkeling/SLI /S-TOS kent drie mogelijkheden; deze hebben multiple oorzaken (etiologie) (1) De meest
voorkomende stoornis is de boven beschreven ontwikkelingsstoornis in de neurale taalnetwerkfunctie, vaak van
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familiaalgenetische of chromosomale aard/oorzaak, soms met een bekend syndroom als oorzaak (bijvoorbeeld
afwijkingen van het X-chromosoom (te veel X zoals Klinefelter XXY). (2) Minder vaak voorkomend zijn vrij
grove en aantoonbare ontwikkelingsstoornisen in de corticale taalnetwerken door verkeerde aanleg (bv door
infectie of intoxicatie), of een neurale migratiestoornis op een chromosomaal/genetische basis. (3) Een vroege
beschadiging (hersenlesie), bijvoorbeeld door een vroeg zuurstofgebrek of een hersenbloeding of een nietaangeboren hersenletsel is betrekkelijk zeldzaam, maar bij SLI niet uitgesloten (Chilosi et al., 2005; Trauner et
al. 2000; Webster & Shevel, 2004). Kinderen met een halfzijdig neurologisch beeld rechts ziet men relatief
weinig, omdat hun rechter hersenhelft een eventuele taalontwikkelingsstoornis kan compenseren. In de klinische
praktijk hebben alleen de bij (3) genoemde ontwikkelingsstoornissen een neuraal correlaat dat men met routine
neuroradiologie kan vaststellen.
Auteurs als Gerrits & van Niel(2012), en anderen beweren dat een neurologische dysfunctie bij S-TOS tot op
heden niet gevonden is en dat men daarom niet mag spreken van ‘dysfatisch’. Omtrent het aantonen van en
zoeken naar een neurologisch correlaat is er sinds Broca een misvatting ontstaan. De 19de eeuwse
systeemneurologie was er in geslaagd afwijkingen van de basisfuncties—motoriek, sensibiliteit en
zintuigfuncties en hun stoornissen —te localiseren in neurologische systemen. Toen men de gedachtengang van
“afasie wordt veroorzaakt door een bepaalde lesie” ook op complexe mentale functies ging toepassen hebben
bekende neurologen zich in die tijd al verzet tegen dit gebruik van het ‘localisationisme’. Het taalgebruik, de
handelingen, het geheugen, het denken, laat staan onze gevoelens en ons bewustzijn, ‘zitten’ niet in de hersenen,
maar zijn het product van complexe netwerken die multigenetisch en epigenetisch aangestuurd worden. Zo is het
is bekend dat de afwezigheid van zichtbare gelocaliseerde hersenlesies de neurale betrokkenheid geheel niet
uitsluit; bij beginnende Parkinson, schizofrenie, Alzheimer, maar ook bij autisme, ADHD etc. ziet men geen
lesies op routine hersenfoto’s. Bij dyslexie zijn overigens de aanwijzingen voor betrokkenheid van bepaalde
temporopariëtale neurale netwerken net zo duidelijk als bij dysfatische ontwikkeling/SLI/S-TOS (maar meestal
net zo min met de reguliere beeldvorming in het individuele geval aantoonbaar) en men spreekt terecht al lang
niet meer van woordblindheid, en voor het gebruik van specific reading disability (SRD) is evenmin een reden.
Zich beroepen op de afwezigheid van hersenlesies berust op 19de eeuws localisationisme. Daarbij komt dat de
negatieve bevindingen bij beeldvormend onderzoek van de afgelopen decennia ook te maken hebben met de
onderzoeksmethoden waarvan het oplossend vermogen zeer ontoereikend is om dysfuncties of lichte
beschadigingen op neuraal netwerkniveau vast te stellen. Wat in de jaren tachtig nog onduidelijk was met een
CT-scan of EEG is heden duidelijk door verandering van methoden (fMRI, Diffusie-Tensor Imaging, en
Magneetencefalografie).
Drie stromen van onderzoek leiden naar de neurologie van de taal in de ontwikkeling en hun stoornissen:
a. Mensen die de hersenen bij normale en afwijkende taal onderzoeken (zie boven Leonards en Pauls &
Norburys verwijzingen). Cruciale deelprocessen van de spraak-taalontwikkeling zoals de fonologie in de
vorm van het spraakperceptieproces is onderzocht door onder anderen Tallal et al. (1985) en Stefanatos et
al.(1989). Er zijn EEG onderzoekingen (Maccario et al. (1982), bloeddoorstromingsonderzoeken (Denays et
al., 1989; Oki et al., 1999) en post-mortem onderzoeken (Cohen et al, 1989). Na de jaren 80 stoppen deze
onderzoeken omdat fMRI ter beschikking komt. De linkerhersenhelft is al vroeg na de geboorte actief bij
luisteren naar spraak. Dit is aangetoond bijvoorbeeld met fMRI onder sedatie, terwijl bij de wakkere baby
door dezelfde spraak de rechter dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) geactiveerd wordt (Parijse school
van Ghislaine Dehaene-Lambertz et al., 2006). Tenslotte zijn er afwijkende bevindingen bij SLI met fMRI
(Gauger et al., 1997; deGuibert et al. 2011; Hughdahl et al. 2004; Webster et al., 2008).
b. Indirecte evidentie en hypothesevorming bij normale en afwijkende taal. Dit gebeurt op grond van uitgebreid
literatuuronderzoek. De kinderpsychiater Xavier Tan (1990, 2005; Njiokiktjien & Verschoor, 2007) was niet
de enige die met het metamorfoseconcept de neurologische achtergrond van de normale en gestoorde
taalontwikkeling voorstelde. De psycholoog John L Locke (1997) heeft geheel onafhankelijk van Tan een
vergelijkbaar model voorgesteld. Indirectie evidentie komt ook van de klinische taalstoornissen bij diverse
syndromen, die lijken op dysfatische ontwikkeling. Van heel andere kant begint nu het besef te komen dat de
spraak-taalontwikkeling ook ondersteund wordt door het spiegelneuronsysteem (Rizzolatti & Arbib, 1998).
c. Directe evidentie bij stoornissen, De New Yorkse kinderneuroloog Isabelle Rapin heeft met de neurolinguïste
Doris Allan (1982) jarenlang kinderen met taalontwikkelingsstoornissen onderzocht. Aanvankelijk
gebruikten zij de term developmental dysphasias, later developmental language disorders (DLD) mede omdat
er druk werd uitgeoefend door het comité van de DSMclassificatie (DSM-IV (1995). De neurolinguïste
Elisabeth Bates et al. (1997, 1999) ging daadwerkelijk na wat er gebeurde met de taal van kinderen die een
vroege hersenbeschadiging hadden en kwam tot opmerkelijke resultaten, met name dat deze kinderen
klinisch sterk aan SLI doen denken.

Maakt het uit welke termen men gebruikt? De terminologie die men gebruikt bepaalt onze bewustzijnsinhoud,
omdat een term met zijn achtergrond bepaalde begrippen toelaat en andere weghoudt. Wanneer men een term als
dysfatische ontwikkeling/ontwikkelingsdysfasie met zijn neurologische achtergrond niet mag gebruiken, worden
andere ‘neuro’-begrippen in het bewustzijn naar de achtergrond gedrongen. De begrippen ‘neurolinguïstiek’ of
‘neurale plasticiteit’ worden dan vreemde elementen in de professionele omgangstaal en het dagelijkse denken
van de logopedist. Sinds de jaren 70 zijn wij ervan doordrongen, terecht, dat ontwikkelingsstoornissen zo vroeg
mogelijk behandeld moeten worden, omdat het bekend is dat de neurologische plasticiteit, de veranderbaarheid
van de hersenen dan nog het grootst is. Leg dat ouders of beleidsmakers maar eens uit, wanneer men er zelf niet
meer over denkt of ervan overtuigd is, omdat de rol van de hersenen in de term geneutraliseerd wordt.
Gerrits en van Niel (2012) zijn docenten aan een universiteit respectievelijk een hogeschool en suggereren
hun studenten door het gebruik van de neurologisch neutrale term S-TOS —tegengesteld aan het gebruik van
“dysfatisch”—dat stoornissen in de taalontwikkeling geen neurologische achtergrond hebben omdat dat niet
aangetoond zou zijn. Sterker nog, zij willen landelijk een uniforme term introduceren. Het laatste doet, evenals
het omstreden DSM systeem (Prof. A. Loonen, Cult. Suppl. NRC 24-11 2012), geen recht aan de biologische
diversiteit binnen de stoornissen, laat geen vrijheid in het klinisch denken, leidt tot protocollering en is evenmin
in overeenstemming met de academische traditie. Ernstiger is dat aankomende generaties linguïsten en
logopedisten woorden met ‘neuro’ niet in hun bewustzijn zullen hebben en zich niet zullen afvragen of ‘neuro’
een rol speelt bij hun patiënten. Dit remt de vooruitgang in het denken en de wetenschappelijke ontwikkeling van
o.a. de (klinische) neurolinguïstiek, en zal in multidisciplinaire teams de rol van de (kinder)neuroloog, de
neuropsychiater of de neuropsycholoog nog sterker naar de achtergrond dringen dan al het geval is. Het staat
tevens de samenwerking tussen disciplines in de weg, teneinde met logopedisten en neurowetenschappers
onderzoeken te initiërenom één en ander aan te tonen.
Gaan we nu de klok terugdraaien en ons afsluiten voor de rol van het brein? Hoewel Sigmund Freud vond dat
er een neurologisch correlaat moest zijn voor de structuur van het mentale apparaat dat hij voorstelde, waren er
destijds onvoldoende mogelijkheden om verder onderzoek te doen. Gedurende 100 jaar is het neurale aspect
blijven stilstaan— dat heeft te maken met conceptueel denken, niet alleen met laboratoriummethoden —totdat in
de jaren 90 de neuropsychoanalyse opkwam. Het kost ontzettend veel moeite om mensen te overtuigen dat het
adagium “Wij zijn ons brein” (Swaab, 2010), hoe kort ook door de bocht, een kern van waarheid bevat met
klinische gevolgen. De taal is een integraal onderdeel van ons mentale apparaat, ons bewustzijn en ons sociaalrelationeel functioneren. De erkenning dat taal en taalontwikkelingsstoornissen een neurale basis hebben is
onontkoombaar.
Tenslotte, de term S-TOS zou wel eens een ongunstig neveneffect kunnen hebben, ziektekostenverzekeraars
zouden kunnen denken “het is niet neurologisch, dus niet medisch” waarom zouden we behandeling vergoeden.
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