De nasaleermethodiek van Pahn bij kinderen (vier- tot vijfjarigen).
De behandeling van stemstoornissen is een specifieke maar uitgebreide discipline binnen de
logopedie. De patiëntenpopulatie is divers en bestaat uit zowel personen met stemproblemen als
professionals die hun stem willen optimaliseren. Ook jonge kinderen kunnen zich aanmelden met
stemklachten zoals heesheid. 14% van de kleuterpopulatie zou hees zijn hebben waarvan 6%
chronisch. De behandeling is een persoonlijk en variabel proces waarin verschillende factoren een
bepalende rol spelen. Bij jonge kinderen hebben we aandacht voor hun leeftijd en het intellectueel
niveau. Een aangepaste aanpak en benadering zijn dan op hun plaats.

De stem en heesheid
Een normale stem beschikt over een goede luidheid, draagkracht en een aangepaste toonhoogte
naargelang leeftijd en geslacht. Het stemgeluid is aangenaam om naar te luisteren. Deze stem
ontwikkelt gelijklopend met de normale ontwikkeling van een persoon en is onderhevig aan zowel
interne als externe factoren. Intrinsieke factoren kunnen zijn: temperament, gedrag, groeispurten,
etc. Extrinsieke invloeden omvatten voorbeelden uit de omgeving, de leefsituatie, hobby’s, etc.
Heesheid is het gevolg van een stoornis in het stemapparaat of de stemgeving. Het stemgeluid klinkt
afwijkend en vaak niet meer aangenaam. Het is een symptoom van een stemstoornis als groter
geheel. Om dit vast te stellen is er nood aan medisch en logopedisch onderzoek.

Kinderen en stemproblemen
Stemproblemen kunnen iedereen treffen. Zowel volwassenen als jonge kinderen. In de populatie van
vier- tot vijfjarigen komt heesheid in 14% van de gevallen voor. 6% van de aanmeldingen vertoont
een chronische heesheid. Het meest voorkomende probleem bij deze kinderen zijn
stemplooiknobbeltjes. Die vallen onder de ‘functionele stemstoornissen’ of stoornissen als gevolg
van een verkeerd stemgebruik. De stem op een verkeerde manier gebruiken kan een oorzaak zijn van
heesheid. Naast deze oorzaak, kan ook een organisch letsel zoals een stemplooipoliep, zorgen voor
een verstoord stemgeluid. Ook een groeispurt kan voor een kind een periode van heesheid
betekenen.
Heesheid kan gevolgen met zich meebrengen voor de kinderen op fysiek, functioneel en sociaalemotioneel vlak. Fysieke gevolgen zijn bijvoorbeeld een kriebelend gevoel of een kropgevoel in de
keel. Op functioneel vlak is het mogelijk dat het kind moeilijker kan praten of zingen. Sociaalemotioneel kunnen er negatieve gevoelens optreden ten opzichte van de stem. De kinderen krijgen
vaak opmerkingen over hun stem of manier van spreken.

De nood aan therapie wordt bepaald op basis van logopedisch en medisch onderzoek. Dat laatste
gebeurt door een KNO-arts. De behandeling van stemproblemen is een persoonlijk proces dat
afhankelijk is van verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, … Omdat jonge
kinderen tot een zeer specifieke populatie behoren, is het nodig om therapie en oefeningen op maat
te voorzien. Dat is niet steeds een eenvoudige opgave die kennis en ervaring vereist. Voor kleuters en
kinderen bestaan enkele aangepaste methodes, maar vaak is het moeilijk om een geschikte aanpak
te voorzien.

De nasaleermethodiek
Een behandelmethode die vaak gebruikt wordt bij stempatiënten is de nasaleermethodiek van
Johannes en Elke Pahn. De methodiek werd ontwikkeld in 1964 en heeft als doel de stempatiënt zijn
stem op een juiste manier leren gebruiken. Deze methode kan worden gebruikt bij personen die
stemproblemen hebben en bij professionals die hun stemgebruik willen optimaliseren. Men vertrekt
vanuit het ‘nasaleren’. Hiermee wordt teruggegrepen naar het basisgeluid en ontspannen gebruik
van de stem zonder die onnodige te belasten.
De oefeningen worden geleidelijk opgebouwd door moeilijkheidsgraden toe te voegen in
verschillende oefenstadia. Op die manier evolueert de patiënt naar een normalere manier van
spreken met een correct en ontspannen stemgebruik.
Omdat dit een zeer specifieke behandelmethode is, is een extra opleiding tot Pahn-therapeut vereist.
Dit met het oog op een kwalitatieve begeleiding en behandeling van de stempatiënt.

Een kindvriendelijke versie
Uit bevraging in het werkveld, blijkt dat de nasaleermethodiek van Pahn niet vaak bij kinderen wordt
toegepast omdat die te abstract is om over te brengen. Vaak gebruiken therapeuten slechts enkele
en vereenvoudigde onderdelen van de methode. Een kindvriendelijke versie zou wel gebruikt
worden door de ondervraagde therapeuten juist omdat ze deze methode graag gebruiken.
Om aanpassingen in de methode door te voeren, werd eerst research gedaan over hoe jonge
kinderen leren, elementen onthouden, wat belangrijk is in hun leerproces, enzovoort. Vanuit die
kennis en tips uit het werkveld kon de methode worden aangepast naar het niveau van vier- tot
vijfjarigen.
Belangrijke aandachtspunten waren: visualiseren, concretiseren en een aangepaste aanpak voorzien.
Dat laatste bestaat voornamelijk uit de verklaring van het doel van de oefeningen, speels oefeningen

aanbrengen, veel herhalingen doorvoeren en een veilige leeromgeving creëren. Daarnaast is het ook
zeer belangrijk om de ouders te betrekken in het leerproces van deze jonge kinderen omdat zij een
belangrijke rol spelen in het leven van de kleuters.
De originele opbouw van de methode werd behouden, maar vereenvoudigd door verhalen en
prenten toe te voegen en de oefenstadia geleidelijker in elkaar te laten overvloeien. Het oefenboek
dat werd ontworpen, is tweedelig. Het gedeelte voor de kinderen bevat een verhaal dat de rode
draad vormt doorheen de volledige oefengang. De ouderhandleiding bevat meer uitleg over het doel
en verloop van de oefeningen om die thuis te herhalen.
Het verhaal speelt zich af in de dierentuin en handelt over Fien en Tuur, twee kleuters die samen met
de dieren, de hese stem van hun nieuwe vriend helpen verbeteren. Dit verhaal, de kleuters en de
dieren bieden herkenningspunten die de motivatie van de kleuter verhogen. Daarnaast is het ook
een houvast voor de opbouw van de oefenstadia die
worden voorgesteld door de dieren. Elke oefening wordt
geconcretiseerd door middel van voorwerpen en extra
prenten. Dit maakt het verhaal, de oefening en de
beleving ervan echter wat ook de motivatie verhoogt.

Tuur en Fien

Naast het oefenboek bestaat de therapeutenhandleiding met richtlijnen en tips voor de toepassing
ervan. De therapeut is vrij om die aan te passen aan de noden van de kleuter.

Besluit
Met deze aangepaste versie geeft Katrien Brebels een leidraad aan om alle partijen op niveau en een
leuke manier te begeleiden. Zowel therapeuten, patiënten en de ouders worden actief betrokken op
een leerrijke en speelse wijze.

