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(Nederlandse vertaling: Irene Spaans, Maaike de Kleijn, Emma Vaillant & Joke Geytenbeek, met dank aan de 
Belgische focusgroep Els Ortibus, Nathalie Rommel, Greet Gelin & Katrijn Miermans) 

 
Doel 
 
Deze classificatieschaal is ontwikkeld om de spraakproductie van kinderen te classificeren. Het gemak 
waarmee kinderen zichzelf kunnen uiten met gebruik van andere communicatiemethoden wordt met 
behulp van andere schalen gescoord. 
 
Spraakproductie is afhankelijk van de controle en coördinatie van verschillende lichaamsfuncties, 
waaronder ademhaling en ademcontrole, fonatie (het trillen van de stembanden tijdens het spreken 
waardoor er stemgeving is) en de beweging van de lippen en de tong voor de articulatie. Motorische 
stoornissen bij cerebrale parese kunnen van invloed zijn op de afzonderlijke functies, wat leidt tot 
verschillende spraakpatronen (bijvoorbeeld: verminderde ademcontrole kan leiden tot problemen met 
het controleren van het spreekvolume; afwijkende beweeglijkheid van de stembanden wordt 
geassocieerd met een hese of schorre stem; door verminderde articulatie is het onmogelijk bepaalde 
medeklinkers te produceren etc.). De mate waarin deze functies zijn aangedaan varieert sterk van kind 
tot kind. We weten dat de spraakfuncties adequaat zijn als de woorden door luisteraars correct worden 
verstaan. Hoewel verstaanbaarheid strikt genomen een maat is voor activiteit (het overbrengen van een 
boodschap) is het direct gerelateerd aan de functie van spraak en kan het helpen bij het maken van 
onderscheid tussen de verschillende niveaus van beperking.  
 
De Viking Speech Scale is ontwikkeld voor het gebruik bij kinderen van 4 jaar en ouder. 
 
De classificatieschaal heeft vier niveaus. Kinderen met cerebrale parese die op niveau I worden 
ingedeeld, hebben geen of nauwelijks problemen in de spraakproductie in vergelijking met zich normaal 
ontwikkelende kinderen. De spraakontwikkeling is meestal voltooid op de leeftijd van zeven jaar. Op de 
leeftijd van vier jaar zouden kinderen die een normaal spraakontwikkelingspatroon volgen verstaanbaar 
moeten zijn voor onbekende volwassenen buiten de context. Zij hebben geen problemen met het 
reguleren van de luidheid van de spraak; hun spraak klinkt niet open- of gesloten nasaal (alsof ze 
verkouden zijn); hun stem klinkt helder, niet schor en ze kunnen, net als volwassenen, een passend 
intonatiepatroon gebruiken in een gesprek. Kinderen van vier tot zes jaar mogen echter nog enkele 
onvolkomenheden in de spraak hebben. Ze vervangen sommige medeklinkers (bijvoorbeeld: ‘r’ wordt 
‘l’) en laten onbeklemtoonde lettergrepen weg (bijvoorbeeld: ‘tefoon’ in plaats van ‘telefoon’) 
 
De schaal is ordinaal. Het is niet de verwachting dat de verschillen tussen de niveaus gelijkmatig 
verdeeld zijn, of dat kinderen gelijkmatig over de niveaus verdeeld zullen zijn. 
 
 
Instructie 
 
Vul de informatie in het onderstaande vak in. 
 
Lees hieronder de beschrijvingen van de spraak van kinderen. Omcirkel op pagina 3 het niveau dat de 
spraak van het kind het beste beschrijft. 
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Beoordeel de gebruikelijke spraak van het kind, met andere woorden beoordeel de manier waarop het 
kind gewoonlijk spreekt en niet hoe het kind zou kunnen spreken.  
 
Scoor het niveau waarop het kind verstaanbaar is voor vreemden en onbekende gesprekspartners. 
Bekenden van het kind (zoals ouders, leerkrachten) zijn vertrouwd met de spraak van het kind, 
herkennen woorden op basis van eerder gebruik in de context en kunnen het kind beter verstaan dan de 
meeste andere luisteraars. 
 
 
Beschrijvingen van de spraak  
 
I. De spraak wordt niet beïnvloed door de motorische stoornis. 

 

Kinderen op Niveau I volgen het normale patroon van spraakontwikkeling. Ze kunnen enkele 
onvolkomenheden van de spraak vertonen, vergelijkbaar met andere kinderen van dezelfde leeftijd of 
met hetzelfde ontwikkelingsniveau. 
 
Bij kinderen op Niveau II wordt de spraak beïnvloed door de motorische stoornis. Hoewel de spraak 
meestal verstaanbaar is, verloopt de spraakontwikkeling afwijkend en klinkt de spraak anders dan bij 
kinderen van dezelfde leeftijd of met hetzelfde ontwikkelingsniveau. 

 
 

II. De spraak is onnauwkeurig maar meestal verstaanbaar voor onbekende luisteraars. 
De luidheid van de spraak is voldoende voor een één-op-één gesprek. De stem kan hees of schor 
klinken, maar dit beïnvloedt de verstaanbaarheid niet. De articulatie is onnauwkeurig: de meeste 
medeklinkers worden geproduceerd, maar de articulatie verslechtert bij langere uitingen. Hoewel 
deze moeilijkheden opvallen, is de spraak meestal verstaanbaar voor onbekende luisteraars 
buiten de context. 

 

Bij Kinderen op Niveau II wordt de spraak beïnvloed door hun motorische stoornis. De spraak klinkt 
misschien zwak, log, onduidelijk of de luidheid is niet aangepast aan de situatie, maar de spraak is 
doorgaans verstaanbaar zonder aanwijzingen uit de context.  
 
Bij Kinderen op Niveau III wordt de spraak in meerdere functies ernstig beïnvloed door hun motorische 
stoornis (bijvoorbeeld: ademcontrole, beweging van de stembanden/stem, articulatie). De ernstige 
moeilijkheden die de kinderen hebben om elke functie te beheersen zorgen er samen voor dat de spraak 
van het kind erg moeilijk verstaanbaar is zonder aanwijzingen uit de context. 

 
 
III. De spraak is onduidelijk en meestal niet verstaanbaar voor onbekende luisteraars buiten de 

context. 
Moeite met de ademcontrole die nodig is voor de spraak – kan één woord per uiting produceren 
en/of de spraak is soms te hard of juist te zacht om verstaanbaar te zijn. De stem kan schor 
klinken, de toonhoogte kan plotseling veranderen. De spraak kan opvallend hypernasaal zijn. Er 
wordt een zeer beperkt aantal medeklinkers geproduceerd. Door de ernst van de problemen is de 
spraak moeilijk verstaanbaar buiten de context. 
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Kinderen op Niveau III gebruiken spraak als middel om te communiceren. Hun spraak kan 
verstaanbaar zijn voor onbekende volwassenen wanneer ze in losse woorden spreken. Wanneer ze in 
langere zinnen spreken, zijn er slechts enkele woorden verstaanbaar.  
 
Kinderen op Niveau IV kunnen klanken produceren, maar kunnen geen woorden of 
woordbenaderingen produceren die onbekende luisteraars buiten de context kunnen verstaan.  

 
 
IV. Geen verstaanbare spraak 
 

Lees hierboven de beschrijvingen van de spraak van de kinderen. Omcirkel het niveau dat de spraak 
van het kind het beste beschrijft. 

 
I. De spraak wordt niet beïnvloed door de motorische stoornis. 
 
II. De spraak is onnauwkeurig maar meestal verstaanbaar voor onbekende luisteraars. 
 
III. De spraak is onduidelijk en meestal niet verstaanbaar voor onbekende luisteraars buiten de 

context. 
 
IV. Geen verstaanbare spraak. 
 
 
 

Naam van het kind …………………………………………………………..…………………………………….. 
 

Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ingevuld door …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Relatie tot het kind ………………………………………………………………………………..………………. 
 

Datum van classificatie ………………………………………………………………………………………..... 
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