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VOORWOORD 

Dit proefschrift besluit de reeks publicaties die is voortgekomen uit het COCP-
project dat in maart 1990 van start ging. In 1996 publiceerde ik samen met 
Vera Jonker De implementatie van het COCP'-programma: het eindrapport van 
het evaluatieonderzoek, en in 1997 Het COCP-programma: de handleiding en 
het materiaal van het programma. Dit proefschrift gaat over het longitudinale 
onderzoek naar de effecten van het programma op de communicatieve ont
wikkeling van Karen, Laura en Yvette, die in het echt anders heten. Zij werden 
niet alleen regelmatig in revalidatiecentrum Heliomare gefilmd met Tineke 
van Rijsewijk, orthopedagoog en groepsleidster, maar ook ontelbare keren met 
hun moeder thuis, waar soms de halve inrichting aangepast moest worden om 
alle apparatuur zó op te stellen dat alles goed in beeld kwam. Zelf vonden ze 
die aandacht meestal wel leuk; of dat ook altijd voor hun moeders gold, is de 
vraag. Toch hebben de kinderen, hun moeders en Tineke van juni 1990 tot 
februari 1992 altijd enthousiast meegewerkt aan alles wat we vroegen. Zonder 
hun medewerking had dit onderzoek nooit kunnen plaatsvinden. 
Het COCP-project werd grotendeels gefinancierd door zes verschillende sub
sidieverstrekkers uit de zogenaamde 'derde geldstroom'. Een dergelijke finan
ciering betekent niet alleen dat de benodigde onderzoekstijd meestal aan de 
(te) krappe kant begroot wordt, maar ook dat rekening gehouden moet worden 
met verschillende eisen en wensen van de subsidiegevers. Dit is niet altijd zon
der slag of stoot verlopen en er is zelfs een moment geweest dat de voortgang 
van het project ernstig bedreigd werd, omdat een van de financiers halverwe
ge het project tegen de verwachting in geen vervolgsubsidie wilde verstrekken. 
Mede dankzij de vele steunbetuigingen van allerlei personen en instellingen 
werden andere fondsen gevonden, zodat het project toch door kon gaan. En dat 
is maar goed ook, want er is nu een mooi programma dat inmiddels in een 
flink aantal instellingen wordt gebruikt. Dit is vooral te danken aan de toege
wijde activiteiten van Vera Jonker die samen met anderen vanuit Heliomare 
borg staat voor de verspreiding van het COCP-gedachtegoed en inmiddels al 
diverse implementatietrajecten met succes heeft afgerond. 
Heel veel mensen die aan Heliomare verbonden zijn of waren, zijn in meer of 
mindere mate betrokken geweest bij de ontstaansgeschiedenis van het COCP-
project, de ontwikkeling van het interventieprogramma of de evaluatie van de 
implementatie. Op deze plaats wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle 
logopedisten, ergotherapeuten, groepsleidsters en stafleden die in welke fase en 
op welke manier dan ook een bijdrage aan het project geleverd hebben. 
Door allerlei omstandigheden heb ik er de laatste jaren vaak aan getwijfeld of 
ik dit proefschrift nog wel kon en wilde afmaken. Mede dankzij de steun van 
vrienden, familie en collega's die er wel in bleven geloven, ligt er nu toch een 
proefschrift en daar ben ik blij mee. Het is een mooie afronding van een decen-
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nium wetenschappelijk werk bij de (voormalige) vakgroep Algemene Taalwe
tenschap van de Universiteit van Amsterdam. 
Mijn promotor Anne Baker bedank ik voor haar jarenlange ondersteuning bij 
het verwerven van projectsubsidies, de uitvoering van het project zelf en het 
schrijven van dit proefschrift Mijn copromotor Rob Schoonen is een van dege
nen die er voor gezorgd heeft dat ik het laatste anderhalfjaar de moed niet ver
loor. Zijn rustige, positieve en vooral betrokken begeleiding was precies wat ik 
nodig had. Ik ben hem hier heel dankbaar voor. Verder bedank ik hier ook alle 
leden van de COCP-begdeidingscommissie (zie Bijlage A) voor de manier 
waarop zij mij in alle fasen van het project vanuit hun specifieke expertise heb
ben ondersteund en geadviseerd. 
Vera Jonker en Henny van der Neut waren al die jaren mijn projectcollega's. 
Hoe vruchtbaar en plezierig onze samenwerking is geweest, blijkt wel uit de 
dierbare vriendschap die eruit voortgekomen is. Jane Coerts was jarenlang niet 
alleen collega bij ATW, maar ook een vriendin met wie ik van alles en nog wat 
kon delen en uitwisselen. Vera, Henny en Jane - en niet te vergeten Ron Prins 
- wil ik ook bedanken voor het minutieus controleren van mijn manuscript op 
onduidelijkheden, inconsistenties en fouten in spelling en verwijzingen. 
Mijn moeder wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zij altijd in mij gesteld 
heeft en voor haar mentale ondersteuning. Helaas kan mijn vader deze dag 
niet meer meemaken, ik zal hem extra missen. Ook mijn broers en zussen wil 
ik bedanken omdat ze allemaal in meer of mindere mate en op hun eigen 
wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. De lief
de en het geduld van mijn drie mooie dochters Noor, Karlijn en Daphne heb
ben ervoor gezorgd dat ik naast het werk ook de plezierige kanten van het leven 
ben blijven ervaren. 
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