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De Nederlandstalige Nonspeech Test (NNST) is een testinstrument dat gepubliceerd werd in 2000. De 
test werd genormeerd voor normaal ontwikkelende kinderen. Toch werd reeds van bij de aanvang 
sterk vermoed dat hij ook bruikbaar zou zijn bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld bij personen die 
wegens een handicap een beperkt receptief en expressief taalniveau hebben. Dit leverde tal van 
initiatieven op waarbij de toepasbaarheid van de NNST werd geëvalueerd bij deze doelgroepen. Dit 
artikel vat de onderzoeken samen die hierover tot op heden gedaan zijn in Vlaanderen en Nederland. 
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WAT  IS  DE  NNST  ?  
 
De Nederlandstalige Nonspeech Test (NNST, Zink & Lembrechts, 2000) is een gestandaardiseerd 
middel voor het observeren, scoren en beoordelen van de communicatievoorwaarden en van de eerste 
verbale en non-verbale communicatie.  Het is een geschikt diagnostisch instrument voor zeer jonge 
kinderen met een communicatief niveau tussen 12 en 21 maanden.  
  
In de periode van 1995 tot 2000 werd de NNST aan de K.U. Leuven ontwikkeld. De auteurs wensten 
een onderzoeksinstrument op te stellen dat naast de beoordeling van taalbegrip en taalproductie, 
eveneens voldoende aandacht heeft voor preverbale aspecten en nonverbale communicatie en dat 
daarom reeds bij zeer jonge kinderen kan worden afgenomen. Uit een studie van de Nederlandstalige 
literatuur bleek dat zo’n instrument ontbrak voor ons taalgebied. De klassieke taaltests, zoals de 
Reynell Taalontwikkelingsschalen (Schaerlaekens e.a., 1993, 2003) of de Taaltests voor Kinderen (van 
Bon & Hoekstra, 1982) gaan enkel de verbale communicatie na, met name het taalbegrip en/of de 
taalproductie. Ze besteden geen aandacht aan de rudimentaire, prelinguale aspecten en aan de 
nonverbale communicatie op zich. Deze taaltests moeten vaak afgenomen worden met in acht name 
van strakke regels zonder dat daarbij van de testsituatie mag worden afgeweken. Deze strenge regels 
zijn niet bevorderlijk om een adequaat beeld te krijgen van de communicatie bij zeer jonge kinderen. 
Spontane taalanalysemethoden, zoals de Grammaticale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen 
(Bol & Kuiken, 1988), zijn vaker geschikt voor kinderen van jongere leeftijd omdat ze minder strakke 
afnameregels hebben. Ze hebben echter als nadeel dat ze gebaseerd zijn op spontane taalanalyses en 
niet alle jonge kinderen produceren reeds mondelinge taal. Bovendien zijn ze enorm arbeidsintensief. 
De Amerikaanse Nonspeech Test of NST (Huer, 1988) heeft wel aandacht voor de preverbale en de 
nonverbale communicatie en vormde de basis voor een nieuw onderzoeksinstrument voor het 
Nederlandse taalgebied.  

  
De ‘Nonspeech Test for Receptive and Expressive Language’ (Huer, 1988), zoals de volledige naam 
luidt, werd ontwikkeld eind jaren ’80 door de Amerikaanse professor Mary Blake Huer. Er was in 
Amerika nood aan een instrument om het taalniveau van kinderen te testen die geen verbale taal 
gebruiken wegens een (meervoudige) handicap. Men wilde de verschillende communicatievormen die 
deze kinderen aanwenden systematisch kunnen observeren, scoren en beoordelen. Als uitgangspunt 
maakte men een lijst op met de receptieve en expressieve communicatievaardigheden die voorkomen 



bij normaal ontwikkelende kinderen tussen 0 en 48 maanden. Zo verzamelde men 284 items. Er werd 
een selectie doorgevoerd om de lijst hanteerbaar te maken. Men gebruikte hiervoor de volgende 
selectiecriteria: (1) de items moeten de taalvaardigheden nagaan bij meervoudig gehandicapte en 
normaal ontwikkelende kinderen en (2) de vaardigheden moeten in stijgende moeilijkheidsgraad 
opgebouwd worden. De items werden vervolgens gerangschikt in een receptieve en een expressieve 
schaal met telkens drie onderverdelingen. Bij de receptieve schaal maakte Huer onderscheid tussen het 
pre-receptief (bijvoorbeeld het algemeen bewustzijn), het vroeg-receptief (bijvoorbeeld het geven van 
aandacht) en het receptief niveau (bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen). Bij de expressieve 
schaal werd een gelijkaardig onderscheid gemaakt tussen het pre-expressief (bijvoorbeeld het 
vocaliseren), het vroeg-expressief (bijvoorbeeld de deelname aan een vocaal spel) en het expressief 
niveau (bijvoorbeeld het gebruik van betekenisvolle signalen). Na deze selectie ontstond een verkorte 
lijst waarmee 125 meervoudige en/of mentaal gehandicapte kinderen werden getest. De lijst is 
vervolgens herzien en er zijn items weggelaten die niet werden geobserveerd. Tot slot bleven er 50 
receptieve en 50 expressieve items over. De eigenlijke NST is in de Verenigde Staten 
gestandaardiseerd en genormeerd op 285 individuen onderverdeeld in vier groepen: 80 normaal 
ontwikkelende kinderen tussen 1 en 63 maanden, 23 mentaal en fysiek gehandicapte kinderen tussen 
16 en 35 maanden, 77 ernstig meervoudig gehandicapte personen met een leeftijdsspreiding van 5;6 
jaar tot 21;4 jaar en 104 geïnstitutionaliseerde individuen tussen 4;9 en 54;8 jaar. 

  
Aan de K.U. Leuven startte men in 1996, bij de ontwikkeling van de Nederlandstalige Nonspeech 
Test, met een grondige analyse van de Amerikaanse Nonspeech Test. Dit leverde een reeks parameters 
op die in een nieuw, gemoderniseerd instrument dienden te worden aangepast. De belangrijkste 
hiervan waren: de standaardisering, de exacte definiëring van de items, de moeilijkheidsgraad van elk 
item, het prentenmateriaal, de betrouwbaarheid en de validiteit. Bij het samenstellen van de NNST 
werden de prelinguïstische en linguïstische communicatievaardigheden bij kinderen tussen 12 en 21 
maanden in hele kleine opeenvolgende stappen opgedeeld. De communicatievaardigheden werden 
chronologisch in stijgende moeilijkheidsgraad gerangschikt met als doel het preverbale en het verbale 
niveau te kunnen inschatten van kinderen die nog niet te evalueren zijn via de klassieke taaltest. Tot 
slot wilde men zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak een beeld krijgen van de receptieve en 
expressieve mogelijkheden van de geteste kinderen. De test stelt zich immers niet tot doel te kijken 
hoe een kind reageert op een strikt omschreven testaanbieding. De test wil wel nagaan wat het kind 
werkelijk communicatief kan. Men kijkt met andere woorden niet enkel naar de taalproductie, maar 
naar om het even welk ‘signaal’ dat het kind gebruikt. Signalen omvatten zeer veel communicatieve 
gedragingen, gaande van vocalisaties tot het hanteren van een complex ondersteunend 
communicatiemiddel. De NNST is geschikt voor zeer jonge kinderen omdat er een grote vrijheid is 
voor verschillende testaspecten, met name materiaal, plaats, tijd, herhalen, onderbreken, betrekken van 
de ouders en volgorde van de testitems. Het testmateriaal, dat wordt aangeraden in de handleiding, 
omvat speelgoed en een prentenboek. Dit mag worden aangevuld met bekend en aangepast 
spelmateriaal van het kind. De plaats van testafname wordt omschreven als “een omgeving waarin de 
proefpersoon zich rustig voelt en waarin hij zo weinig mogelijk kan worden afgeleid”. Er wordt zo 
weinig mogelijk een tijdslimiet opgesteld bij de items. De testafname mag over verschillende sessies 
en verschillende dagen worden gespreid. De ouders mogen bij de testafname worden betrokken, als dit 
de rust van het kind zou bevorderen. Tot slot is men vrij de volgorde te wijzigen waarin de items 
worden aangeboden. 

  
Dit kindvriendelijk instrument, dat wordt afgenomen onder speelse omstandigheden in een 
ongedwongen sfeer, werd genormeerd voor ééntalig Nederlandstalige normaal ontwikkelende 
kinderen van 12 tot 21 maanden. Er werd een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende 
leeftijdsgroepen, namelijk 12, 15, 18 en 21 maanden. De NNST bevat normtabellen voor taalbegrip, 
taalproductie en het globale taalniveau. Uit deze normtabellen kan men leeftijdsequivalenten afleiden. 
Bij de test zit een samenvattend scoreformulier, zo opgesteld dat de mogelijkheid bestaat om hieruit 
therapiedoelstellingen af te leiden. 

  



De NNST kan ook worden aangewend bij het testen van oudere kinderen met een communicatief 
niveau tussen 12 en 21 maanden. Ook het gebruik bij twee- en meertalige kinderen is perfect mogelijk 
gezien de NNST niet gebonden is aan een specifieke woordenschat of morfosyntaxis.  
Aangezien de Amerikaanse NST ontstond in de wereld van de (meervoudig) gehandicapte kinderen, 
zou de NNST in zijn Nederlandstalige versie ook geschikt kunnen zijn voor kinderen met een 
secundaire taalstoornis, bijvoorbeeld ten gevolge van een auditieve of mentale handicap. Enkele 
eventuele aanpassingen werden reeds voor deze doelgroep onderzocht. Een groot voordeel voor deze 
en andere doelgroepen is dat bij de NNST niet enkel de spraak telt, maar dat ook signalen die het kind 
gebruikt eveneens als correcte respons mogen worden gevalideerd. Dit maakt de test geschikt voor 
kinderen die niet tot spreken komen. Het testmateriaal mag aangepast worden aan de noden van het te 
onderzoeken kind. De duur van de testafname staat evenmin strikt beschreven. Kinderen met een 
handicap zijn vaak vlugger moe. Het onderzoek kan bij hen gemakkelijk worden gespreid over 
verschillende dagen. Voor kinderen met een secundaire taalstoornis is het raadzaam de instap- en 
afbreekregels van de NNST niet te gebruiken en de test telkens volledig af te nemen. Zo bekomt men 
een zo correct mogelijk beeld van de mogelijkheden van het kind. Wat de scoring betreft, zou bij 
kinderen met een secundaire taalstoornis een kwalitatieve interpretatie kunnen primeren boven een 
kwantitatief resultaat. In de handleiding van de Amerikaanse NST leest men dat een kwalitatieve 
scoring mogelijk is op drie manieren. Men kan refereren naar de verschillende linguïstische groepen: 
prereceptief/expressief, vroegreceptief/expressief en receptief/expressief niveau. Men kan de 
vaardigheden ook onderverdelen in verschillende categorieën om zo op zoek te gaan naar een efficiënt 
communicatiemiddel, zoals gebarentaal. De resultaten kunnen tot slot ook per item worden 
beschreven.  
 
Omdat de NNST niet wordt afgenomen zoals een klassieke taaltest is het eerste contact met deze test 
meestal wat onwennig. Meerdere afnames met normaal ontwikkelde kinderen zijn noodzakelijk 
alvorens met met taalgestoorde kinderen kan beginnen. Ook het gebruik van begrippen zoals ‘een 
signaal’ zijn niet vergelijkbaar met de meer courante taaltets.  
  
    
IS  DE  NNST  BRUIKBAAR  VOOR  PERSONEN  MET  EEN  HANDICAP  ?  
.  

De NNST (Zink & Lembrechts, 2000) werd tot op heden enkel voor normaal ontwikkelende kinderen 
genormeerd. Sinds de publicatie van de NNST trachtte men in verschillende centra in Vlaanderen en 
Nederland na te gaan of de test ook voldoende bruikbaar is bij personen met een handicap. We geven 
hieronder een overzicht van onderzoek dat hieromtrent reeds gebeurde. 
 
NNST bij kinderen met auditieve handicap 

 
In België werden aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen drie scripties gewijd aan dit onderwerp in 
de periode 2002-2004. Aan de K.U. Leuven werd hierover in 2005 een stageopdracht uitgewerkt.  
  
Van Bogaert (2002) ging de bruikbaarheid van de NNST na bij elf gehoorgestoorde kinderen tussen 
1;6 jaar en 2;10 jaar. De kinderen werden op twee verschillende tijdstippen onderzocht met een 
tijdsinterval van zes maanden. Er werd nagegaan hoe deze kinderen evolueren ten opzichte van 
normaalhorende kinderen. Daarnaast werd gekeken of ze beter presteerden op de receptieve dan op de 
expressieve schaal van de NNST. Uit de resultaten van de studie bleek dat alle kinderen in positieve 
zin evolueerden. Hun achterstand ten opzichte van de normaalhorende kinderen werd echter niet 
ingelopen en ze scoorden hoger op de expressieve dan op de receptieve schaal.  
Van Bogaert concludeert hieruit dat de NNST zeer bruikbaar is bij jonge kinderen met een 
gehoorstoornis. Deze conclusie is gebaseerd op het vlotte verloop van de testafnames en op het feit dat 
de NNST het communicatie- en taalniveau bij de doelgroep kan inschatten. De onderzoeker is met 
andere woorden in staat om met de NNST de taalachterstand bij kinderen met een gehoorstoornis te 
detecteren. Hij krijgt na de testafname een veel ruimer beeld van de niet-verworven vaardigheden dan 



enkel woordenschat. Deze kennis over al dan niet verworven taal- en communicatievaardigheden is 
zinvol voor het opstarten en opvolgen van een behoorlijke vroegbegeleiding.  
Van Bogaert maakt ook enkele kritische randbemerkingen bij de NNST, met name bij de items die de 
kennis van de lichaamsdelen nagaan en bij de items die de reacties van het kind op auditieve stimuli 
binnen en buiten het gezichtsveld nagaan. Het lijkt zinvol te kiezen voor spelmateriaal en prenten 
waarvan de gebaren een minder iconisch karakter hebben. Ze opteert eveneens voor geluidmakend 
materiaal waarbij de gehoorstoornis van het kind in rekening wordt gebracht.   
 
Knoops (2003) analyseerde en bevestigde in een vervolgonderzoek de elementen die gevonden werden 
door Van Bogaert. Zij brengt de reeds gemelde kanttekeningen onder in twee categorieën.  
Een eerste categorie vestigt de aandacht op het minder goed functioneren van het gehoor. De 
problemen die hierbij werden geconstateerd, hebben betrekking op het detecteren van geluid, het 
richtinghoren en het imiteren van klanken. Als resultaat formuleerde zij een aantal voorstellen om de 
probleemitems aan te passen. Het detectieprobleem van de geluidsbron kan opgelost worden door de 
auditieve stimulus minstens 30 dB boven de gehoordrempel (vastgesteld met behulp van 
toonaudiogram) aan het kind aan te bieden. Men dient naast de luidheid ook rekening te houden met 
de frequentiekarakteristieken van het geluid. Het probleem van richtinghoren stelt zich bij 
gehoorgestoorde personen met een unilaterale gehoorstoornis of met een bilaterale gehoorstoornis die 
slechts één apparaat dragen. Bij deze populatie is geen sprake van richtinghoren. Het probleem is 
moeilijk oplosbaar en de testgegevens worden best kwalitatief bekeken. Tot slot werd een oplossing 
naar voor geschoven voor het probleem met het imiteren van klanken. De onderzoeker gaat met 
behulp van de Auditory Phoneme Evaluation-test na welke klank het kind kan detecteren en imiteren. 
Dit is echter een vrij omslachtige en tijdrovende procedure.  
Een tweede categorie betreft het gebruik van verschillende communicatiemodaliteiten, namelijk 
gebaren en orale communicatie. Wanneer de testafname in gebarentaal moet gebeuren, speelt zowel de 
iconiciteit van gebaren als het niet bestaan van gebaren voor lichaamsdelen een rol.  
Knoops concludeert dat door de vooropgestelde aanpassingen te implementeren het taalniveau van het 
gehoorgestoorde kind met behulp van de NNST kan worden bepaald.  
 
Vanhoudt (2004) ging vervolgens na of de vooropgestelde aanpassingen bruikbaar zijn voor de 
afname van de NNST bij jonge gehoorgestoorde kinderen. Zij testte tien gehoorgestoorde kinderen 
tussen 12 en 26 maanden op twee tijdstippen, met een tijdsinterval van zes maanden. Bij elke 
testafname werd aan de ouders gevraagd de N-CDI vragenlijsten (Zink & Lejaegere, 2003) in te 
vullen. Zo kon gekeken worden of er een correlatie bestaat tussen de taalleeftijd behaald op de NNST 
en de korte vormen van de N-CDIs.  
Als resultaat formuleerde zij dat de aangepaste NNST van Van Bogaert en Knoops bruikbaar is voor 
gehoorgestoorde kinderen. Zij vond daarnaast een sterke correlatie (0.86) tussen de NNST-score en het 
resultaat op de N-CDIs bij gehoorgestoorde kinderen.  
 
Hanssens (2005) nam voor haar stageopdracht aan de K.U.Leuven de NNST af bij acht slechthorende 
kinderen in het Koninklijk Instituut Woluwe, een orthopedagogisch centrum te Sint-Lambrechts-
Woluwe.  
Ze concludeerde dat de NNST in zijn oorspronkelijke vorm goed bruikbaar is om bij slechthorende 
kinderen reeds op jonge leeftijd het communicatieniveau te achterhalen. De resultaten op de NNST 
hebben een prognostische waarde: wanneer duidelijk wordt dat de basale non-verbale communicatieve 
vaardigheden aanwezig zijn, kan men ervan uitgaan dat de taalontwikkeling, mits therapie, wel op 
gang zal komen. De NNST is in de tweede plaats een zinvol instrument bij kinderen ouder dan 21 
maanden die nog niet genoeg taal bezitten om klassieke taaltesten, zoals de Reynell 
Taalontwikkelingsschalen (Schaerlaekens e.a., 1993, 2003), bij uit te voeren. Tot slot kan men de 
testresultaten op de NNST vergelijken met resultaten die kinderen behalen op latere leeftijd om zo na 
te gaan of de kinderen al dan niet vooruitgegaan zijn.  
  
  



 
NNST bij kinderen met een neuromotorische handicap 

  
Aan de Lessius Hogeschool werden in 2002 twee scripties gewijd aan dit onderwerp. 
 
D’Hulster en Vande Velde (2002) namen de NNST af bij tien kinderen met een neuromotorische 
handicap tussen 12 en 36 maanden. Uit hun resultaten besluiten ze dat de NNST een geschikt en 
bruikbaar testinstrument is voor kinderen met een neuromotorische handicap. Ze merkten wel op dat 
de onderzoeker voor de eigenlijke testafname een gedetailleerd beeld moet hebben van de motorische 
handicap van het kind om deze zo min mogelijk te laten interfereren met het testresultaat.  
De NNST heeft volgens D’Hulster en Vande Velde het grote voordeel dat hij opgesteld is voor jonge 
kinderen met een zeer laag communicatieniveau. Zoals hierboven reeds vermeld, kan men er de tijd 
voor nemen om de test af te nemen. Daarnaast mag het kind antwoorden met een ‘signaal’. Men krijgt 
een volledig beeld van de communicatieve mogelijkheden van het kind. Dit is belangrijk in functie van 
vroegdiagnose, het aanbieden van aangepaste hulpmiddelen en het opstarten van een gerichte 
behandeling.  
Dankzij de testvrijheid is het mogelijk enkele aanpassingen aan de test door te voeren zonder daarom 
de eigenlijke test te veranderen. Zo werd er veel belang gehecht aan het gebruik van materiaal uit de 
leefwereld van het kind en aan de aanwezigheid van een vertrouwd persoon tijdens de testing. 
Daarnaast vermelden zij itemspecifieke aanpassingen voor deze doelgroep. Met betrekking tot de 
receptieve schaal plaatsen ze drie kanttekeningen. Het manipuleren van voorwerpen en het imiteren of 
gebruiken van gebaren is motorisch moeilijk voor sommige kinderen. Sommige kinderen met een 
neuromotorische handicap hebben namelijk een stereotiep houdings- of bewegingspatroon. Dit maakt 
het moeilijk een onderscheid te maken tussen dit vaste bewegingspatroon en doelbewuste bewegingen. 
Kinderen met een neuromotorische handicap hebben ook vaak onvoldoende hoofdcontrole om 
oogcontact langer dan zeven seconden vol te houden, bijvoorbeeld door strabisme. Tot slot verhindert 
hun gebrekkige motoriek het duidelijk identificeren van prenten uit een opgestelde set van vier. 
D’Hulster en Vande Velde stellen voor om de prenten los te maken en te werken met contrasten. Bij 
de expressieve schaal ligt de nadruk volgens de onderzoekers te sterk op verbale vaardigheden als 
vocaliseren en brabbelen. Ze stellen voor om een lijst met ‘te verwachten signalen’ op te stellen. Deze 
lijst kan dan tijdens testobservatie geturfd worden.  
Zij vermelden daarnaast enkele aanpassingen met betrekking tot het verwerken van de resultaten. Het 
lijkt volgens hen zinvol kwalitatieve interpretaties te laten primeren boven kwantitatieve resultaten.  
 
  
NNST bij kinderen en volwassenen met een (meervoudige) verstandelijke handicap 

  
In Nederland werd aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen een onderzoek verricht naar de 
praktische bruikbaarheid van de NNST bij kinderen met een (meervoudige) verstandelijke handicap.  
  
Fritze, Jansen, Laakmann, Weenink en Zumach (2002) onderzochten in een pretest-fase zes kinderen 
met een verstandelijke handicap. Na deze fase werd de NNST aangepast aan de doelgroep: enkele 
items wijzigden op procedureel, maar niet op inhoudelijk vlak. Zo werden de tijdslimieten geschrapt 
en werd het scoreformulier  aangepast. Er werd geen rekening gehouden met de instap- en 
afbreekregel, maar telkens werden alle vaardigheden bij het kind onderzocht. Na dit vooronderzoek 
volgde de eigenlijke testing met de NNST. Er namen 56 kinderen en 36 volwassenen met een 
verstandelijke handicap die een receptieve en expressieve taalleeftijd van ongeveer 18 maanden 
hadden, deel aan het onderzoek. Naast hun verstandelijke handicap hadden de personen vaak ook een 
motorische handicap of autisme.  
De onderzoekers concludeerden dat de NNST toepasbaar is bij deze doelgroep. Men stipte enkele 
kanttekeningen aan met betrekking tot taaltests in het algemeen, de NNST in het bijzonder en met 
betrekking tot het eigen onderzoek. Taaltests worden vaak ontwikkeld voor normale kinderen en 
differentiëren onvoldoende op lagere taalontwikkelingsniveaus, zowel wat taalleeftijd als wat taalvorm 
betreft. Taaltests houden daarnaast onvoldoende rekening met bijkomende handicaps van het kind, met 
de beperkte leefsituatie van deze populatie en met andere communicatievormen dan de gesproken taal. 



De NNST tracht wel  rekening te houden met deze tekorten. Toch blijft het moeilijk om testpersonen 
die bijvoorbeeld enkel communiceren met de ogen, te beoordelen. Zij wijzen erop dat de testafname zo 
consequent mogelijk moet gebeuren.  
Verder gingen zij de interne consistentie van de NNST na aan de hand van Cronbach’s alpha. Men 
vond een zeer hoge alpha waarde voor zowel de receptieve (.95) als de expressieve schaal (.96). Dit 
wijst erop dat de aangepaste NNST een betrouwbaar meetinstrument is voor kinderen met een mentale 
handicap.  
Tot slot onderzochten zij de mate van overeenstemming tussen de resultaten op de NNST en de 
ingeschatte taalleeftijd door de logopedist. Hiervoor werd een enquête opgesteld waarin de 
werkervaring van de logopedistenpopulatie, de grootte van de instelling, de frequentie van contacturen 
met cliënten en de manier van inschatten van taalleeftijd werd nagegaan. Er werden 17 logopedisten 
bevraagd met meer dan drie jaar werkervaring (acht hadden al meer dan tien jaar ervaring) bij 
verstandelijk gehandicapten. De resultaten op de NNST kwamen niet steeds overeen met de 
inschatting door de logopedist. Als oorzaak wordt hiervoor een onjuiste inschatting van de taalleeftijd 
door de logopedisten naar voren geschoven. Hun inschattingen worden immers niet bepaald door een 
gestandaardiseerd en genormeerd testinstrument voor deze doelgroep, maar door observaties of delen 
van meetinstrumenten die voor normaal ontwikkelende personen gestandaardiseerd en genormeerd 
zijn.  
      
  
NNST bij volwassenen met een motorische en mentale handicap (het Angelman syndroom) 
 
Aan de K.U.Leuven werd, in samenwerking met het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, een 
stageopdracht uitgewerkt rond het Angelman Syndroom. Dit is een neurologische stoornis met drie 
consistent aanwezige kenmerken: een mentale retardatie, motorische problemen en de afwezigheid van 
spraak. 
 
Beldé (2001) onderzocht negen volwassen Angelman patiënten die allen geïnstitutionaliseerd waren. 
Ze richtte haar aandacht op receptieve en expressieve taal in functie van hun communicatief gedrag. 
Als onderzoeksinstrument werd de NNST gebruikt. De test werd afgenomen in een vertrouwde 
omgeving en in aanwezigheid van een vertrouwd persoon. De resultaten werden vergeleken met deze 
van de normgroep van kinderen met een leeftijd van 12 maanden. De negen volwassenen hadden 
immers een mentale leeftijd tussen 6 en 12 maanden.  
Uit de resultaten blijkt dat de NNST zinvol is om een kwalitatieve beschrijving te geven van de 
communicatievaardigheden van deze doelgroep. In de test zitten immers verschillende basale items 
verwerkt voor personen met taalleeftijd onder de 12 maanden. 
 



 
 

Onderzochte doelgroep Voordelen t.o.v. de bestaande 

taaltests 

Vooropgestelde aanpassingen 

Kinderen met een auditieve 
handicap  

-   Vroegdiagnose 
 
 
-   Aanbieden van 

aangepaste hulpmiddelen 
 
 
-   Opstarten van gerichte 

behandeling 
 
 
-   Meten van 

communicatieve 
vooruitgang 

 

-   Aanpassen van items met sterk 
iconisch karakter  

-   Aanbieden van geluidmakend 
spelmateriaal 30 dB boven 
gehoordrempel  

-   Kwalitatief beoordelen van 
richtinghoren 

Kinderen met een 
neuromotorische handicap 

Rekening houden met motorische 
beperkingen  
-   bij het manipuleren en 

gebruiken van voorwerpen 
-   bij het volhouden van 

oogcontact 
-   bij het identificeren van prenten  

Kinderen en volwassenen 
met een (meervoudige) 
verstandelijke handicap 

-   Aandacht naar kwalitatief 
scoren 

-   Afnemen van gehele test  
zonder aandacht voor instap- en 
afbreekregel 

 
 
Tabel 1. Overzicht van de bruikbaarheid van NNST bij kinderen en volwassenen met een secundaire taalstoornis 
 
  
BESLUIT    
  

De bruikbaarheid van de Nederlandstalige Nonspeech Test (NNST) werd recentelijk voor 
verschillende subgroepen geëvalueerd. Er werd aandacht besteed aan gehoorgestoorde kinderen, aan 
kinderen met een motorische handicap en aan kinderen en volwassenen met een (meervoudige) 
verstandelijke handicap. De NNST werd voor elke onderzochte subgroep positief geëvalueerd mits 
kleine procedurele aanpassingen.  
 
Voor kinderen met een auditieve handicap stellen de onderzoekers aanpassingen voor in functie van 
het gehoorprobleem en in functie van de communicatiemodaliteiten. Bij kinderen met een motorische 
handicap maken de onderzoekers aanpassingen voor het verwerken van de resultaten en voor de 
aanpassing van de testitems. Voor deze doelgroep lijkt het zinvol de test eerder kwalitatief dan 
kwantitatief te interpreteren. Zij benadrukken verder enkele aanpassingen die kaderen binnen de 
voorgeschreven testinstructies: het kiezen voor vertrouwd materiaal, het spreiden van de testafname in 
de tijd en het afnemen van de volledige test zonder aandacht te schenken aan de instap- en 
afbreekregel.  
 
De NNST blijkt bruikbaar voor verschillende groepen personen met een handicap, ook al is er tot op 
heden nog geen normering voor deze doelgroepen. Het is wenselijk dat de bruikbaarheid van de NNST 
nog verder onderzocht wordt zowel in de diepte als in de breedte. Zo kan men in de diepte de huidige 
indicatieve onderzoeksresultaten bevestigen. In de breedte kan men de bruikbaarheid van de NNST 
nagaan bij andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld bij kinderen met een autismespectrumstoornis en 
bij slechtziende kinderen.  
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