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Metaphon 
© 2002 Pearson  
 

De Metaphon is een logopedisch instrument waarmee een hulpverlener een overzicht krijgt van de spraakpatronen 

van een kind. In BergOp staat het onderzoeksdeel waar de screening kan worden ingevuld. Dit instrument kan 

gebruikt worden bij kinderen van 3,5 tot 6 jaar oud. 

 

Nadat de algemene patronen zijn geanalyseerd, kan ervoor gekozen worden om op specifieke processen verder 

onderzoek te doen. Deze processpecifieke onderdelen kunnen ook via BergOp ingevuld worden.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De Metaphon bestaat uit 42 één- of tweesyllabige woorden en 20 meersyllabige woorden 
met verschillende klemtoonpatronen. Aan de hand van hoe het kind deze woorden 
uitspreekt, geeft de logopedist aan of het proces aanwezig is.   
 

Afnameduur  
Ongeveer 15 minuten  
 

Informanten  

Logopedisten, linguïsten en behandelaren. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

In totaal worden 13 fonologische vereenvoudigingsprocessen onderzocht: 
- Fronting (initiaal en finaal) 
- Stopping (initiaal en finaal) 
- Gliding (initiaal en finaal) 
- Devoicing (initiaal) 
- H-satie (initiaal) 
- Backing (initiaal en finaal) 
- Denasalisatie (initiaal en finaal) 
- Lateralisatie(initiaal en finaal) 
- Dentalisatie (initiaal en finaal) 
- Consonantdeletie initiaal 
- Consonantdeletie finaal 
- Clusterreductie initiaal 
- Clusterreductie finaal 
 
Voor ieder proces wordt berekend in hoeveel % van de gevallen het proces voorkomt. 
Geadviseerd wordt om het processpecifieke onderzoek in te zetten voor processen die in 50% 
of meer van de gevallen voorkomt.  

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Er zijn geen psychometrische gegevens beschikbaar van de Metaphon. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De Metaphon wordt uitgegeven door Pearson. De volledige box inclusief ook het therapiedeel 
met materiaal en suggesties voor behandeling kan daar besteld worden: 
http://www.pearsonclinical.nl/metaphonbox  
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BergOp 
 

 

Het onderzoeksdeel van de metaphon kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel 
weergegeven met de hierboven beschreven scores. 
 
 Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname 

en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.  
  

Voor u gebruik kunt maken van de vragenlijst, dient u digitaal akkoord te gaan met de 
voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Afrekening loopt via Praktikon. 
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