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i INLEIDING 

Dit proefschrift gaat over kinderen met een cerebrale parese (CP) die niet of 
nauwelijks spreken. Deze kinderen ondervinden ernstige problemen bij het 
leren communiceren in een omgeving waar gesproken taal de norm is. In dit 
inleidende hoofdstuk wordt allereerst in § I.I de groep niet of nauwelijks spre
kende kinderen nader geïntroduceerd. In § 1.2 beschrijf ik het kader waar
binnen de behandeling van deze groep kinderen in Nederland plaatsvindt. In 
§ 1.3 staat inleidende informatie over methoden om de communicatie van niet 
of nauwelijks sprekende kinderen te verbeteren en het onderzoek op dat ter
rein. De belangrijkste begrippen met betrekking tot dit onderwerp worden in 
deze paragraaf gepresenteerd. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk (§ 1.4) 
beschrijft het onderzoeksproject dat de basis vormt voor dit boek. 

I.I Niet of nauwelijks sprekende kinderen 

De term niet of nauwelijks sprekende kinderen verwijst naar kinderen bij wie, als 
gevolg van aangeboren ontwikkelingsstoornissen, de spraakvaardigheden 
onvoldoende functioneel zijn om aan alle communicatiebehoeften te voldoen. 
Omwille van de leesbaarheid zal in het vervolg van dit boek meestal de korte
re term 'niet-sprekend' gebruikt worden om te verwijzen naar zowel kinderen 
die helemaal niet spreken als kinderen die wel beschikken over enige spraak
vaardigheden, maar onvoldoende om in alle situaties functioneel te kunnen 
communiceren. 
Stoornissen in de ontwikkeling van gesproken communicatie kunnen het 
gevolg zijn van neurologische stoornissen, motorische stoornissen, cognitieve 
beperkingen of stoornissen in gehoor of visus. Vaak ligt een combinatie van 
twee of meer van de genoemde problemen ten grondslag aan de moeilijkheden 
om te leren spreken. Niet of nauwelijks sprekende kinderen zijn bijvoorbeeld 
te vinden onder kinderen met motorische beperkingen, kinderen met een ver
standelijke beperking, autistische kinderen, kinderen met ernstige gehoorpro
blemen en kinderen met meervoudige beperkingen. 
Mirenda en Mathy-Laikko (1989) bespreken de verschillende groepen kinde
ren die op basis van aangeboren stoornissen onvoldoende functionele spraak
vaardigheden ontwikkelen. De groep verstandelijk gehandicapte kinderen 
heeft een groot aandeel; 4-12% van de licht tot matig verstandelijk gehandi
capten en 92-100% van de ernstig verstandelijk gehandicapten is niet-spre
kend. Een tweede groep waarbij functionele communicatiestoornissen veel 
voorkomen bestaat uit kinderen met autistische stoornissen. De helft van de 
kinderen met autisme of aanverwante contactstoornissen ontwikkelt onvol
doende spraak om functioneel te kunnen communiceren. Een derde belang
rijke groep die Mirenda en Mathy-Laikko onderscheiden, is de groep waar dit 
boek over gaat, de kinderen met een cerebrale parese. 
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De term 'cerebrale parese' sluit aan bij de in de Engelstalige literatuur gebrui
kelijke term cerebral palsy. In Nederland geeft men over het algemeen de voor
keur aan de term infantiele encefalopathie. Becher, Smit & Borst (1998:227) de
finiëren infantiele encefalopathie als "een persisterende houding- of bewe
gingstoornis ten gevolge van een niet-progressief pathologisch proces dat de 
hersenen tijdens hun ontwikkeling heeft beschadigd". De schade treedt op tij
dens de vroege ontwikkeling, dat wil zeggen vlak vóór, tijdens of kort na de 
geboorte in het eerste levensjaar. De term cerebrale parese, letterlijk 'hersen-
verlamming', verwijst naar het meest opvallende kenmerk bij infantiele ence
falopathie: de neuromotorische stoornissen. In dit boek worden de termen 
cerebrale parese, afgekort CP, en infantiele encefalopathie door elkaar 
gebruikt. 

Per 1000 levend geborenen zijn er in de westerse landen gemiddeld 1,5 tot 2,5 
kinderen met infantiele encefalopathie. De belangrijkste factor bij het ontstaan 
ervan is vroeggeboorte in combinatie met een te laag geboortegewicht. De her
senbeschadiging kan naast een gestoorde motorische ontwikkeling nog tal van 
andere neurologische dysfuncties veroorzaken. Stoornissen in de spraakont-
wikkeling komen vaak voor. Hoewel de symptomen van CP meestal in de loop 
van het eerste jaar manifest worden, is een prognose voor het verloop van de 
spraakontwikkeling dan nog heel moeilijk te geven. Problemen met eten en 
drinken bij kinderen met CP kunnen een aanwijzing vormen voor een moge
lijke spraakontwikkelingstoornis. 
Bij neurologisch bepaalde spraakstoornissen wordt onderscheid gemaakt tus
sen dysartrie en dyspraxie. Men spreekt van een dysartrie wanneer de neurolo
gische stoornis de centrale aansturing en controle van de articulatiespieren 
bemoeilijkt De ernst van de dysartrie is afhankelijk van de aard en de ernst van 
de neurologische stoornis. Wanneer de centrale coördinatie van spraakbewe-
gingen gestoord is, is er sprake van een dyspraxie. Cerebrale parese is de meest 
voorkomende oorzaak van dysartrie (Bishop, 1988). Volgens Mirenda en 
Mathy-Laikko (1989) heeft tussen de 31 en 88% van de kinderen met CP 
spraakontwikkelingstoornis sen. Vooral bij kinderen met een tetraparese 
(bewegingstoornissen in beide armen en benen) komt dysartrie vaak voor. De 
problemen hangen samen met een beperkte controle over de ademhaling, 
stemgeving en/of articulatie. Dysartrie komt vaak voor in combinatie met 
(mond)dyspraxie, die het plannen en doelgericht uitvoeren van bewegingen 
nodig voor het spreken, bemoeilijkt. 

De communicatieve ontwikkeling bij kinderen met een CP kan naast de 
spraakstoornissen negatief beïnvloed worden door andere factoren, zoals 
beperkte motorische ervaringen, bijkomende cognitieve beperkingen of een 
verminderd of niet adequaat taalaanbod. Het percentage kinderen dat cogni
tieve stoornissen heeft, ligt tussen de 50 en 70% (Lord, 1984; McCarty et al., 
1986; Mirenda & Mathy-Laikko, 1989). Ook visuele problemen (40%) en 
gehoorproblemen (20%) komen nogal eens voor. In geval van bijkomende 
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doofheid is het verwerven van productieve vaardigheden in een gebarentaal 
moeilijk vanwege de motorische problemen. In het geval van ernstige visus-
stoornissen is vooral het leren communiceren met grafische symbolen moei
lijk. 
Zowel de aard als de ernst van de stoornissen bij niet of nauwelijks sprekende 
kinderen met een CP lopen sterk uiteen. Dit betekent dat het een bijzonder 
heterogene groep betreft, die bovendien relatief klein is. De behandeling van 
deze kinderen vindt in Nederland plaats in instellingen voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen of in centra voor kinderrevalidatie. Het schoolse leren 
vindt plaats in instellingen voor speciaal onderwijs. In welke zorgvoorziening 
kinderen terechtkomen en of ze onderwijs volgen is vooral afhankelijk van de 
inschatting van hun cognitieve mogelijkheden. Omdat deze studie gaat over 
kinderen in een revalidatiecentrum, ga ik in de volgende paragraaf nader in op 
enkele relevante ontwikkelingen in deze sector. 

1.2 Ontwikkelingen in de kinderrevalidatie 

Becher en Lankhorst (1997) geven een overzicht van de belangrijkste verande
ringen die de behandeling van kinderen met een cerebrale parese in de laatste 
jaren heeft ondergaan. Zij wijzen er ten eerste op dat deze behandeling steeds 
duidelijker plaatsvindt aan de hand van een tevoren opgesteld revalidatieplan 
dat gericht is op de hulpvraag van ouders en/of kind en vanuit het ontwikke
lingsperspectief van het kind nu en later. De motorische ontwikkeling wordt 
gezien als één van de ontwikkelingsaspecten binnen de totale ontwikkeling van 
het kind, waarbij alle aspecten (dus ook bijvoorbeeld de cognitieve en de sod-
aal-emotionele ontwikkeling) in hun onderlinge samenhang beschouwd moe
ten worden. De betrokkenheid van ouders bij de behandeling wordt gezien als 
een absolute voorwaarde voor de kinderrevalidatie en bij het vaststellen van 
behandeldoelen is de inbreng van de ouders uitgangspunt. Een tweede veran
dering die zich geleidelijk voltrekt, is de ontwikkeling van multidisciplinaire 
behandelmethodes naar een mterdisdplinaire of zelfs een transdisdplinaire 
manier van werken. Bij een multidisciplinaire werkwijze houden de verschil
lende disciplines (bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, orthope
dagogiek) zich los van elkaar bezig met de behandeling. Bij een interdiscipli
naire werkwijze werken de verschillende disciplines vanuit een gezamenlijk 
opgesteld behandelplan, terwijl een transdisdplinaire werkwijze zich ken
merkt door een nauwe samenwerking tussen de disdplines in een team waar
bij teamleden zelfs onderdelen van de behandeling op zich nemen die oor
spronkelijk waren voorbehouden aan een andere disdpline. Kinderbehande
ling vindt steeds meer plaats vanuit een teambenadering waarbij één persoon 
als coördinator optreedt. Ten slotte wijzen Becher en Lankhorst op een lang
zame aandachtsverschuiving van behandelmethoden die zich primair richten 
op de motorische ontwikkeling naar behandelmethoden die zich meer richten 
op de algemene ontwikkeling. Zij suggereren dat de tdeurstellende resultaten 
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van effectonderzoek naar neuromotorische behandelmethoden ten grondslag 
liggen aan deze verschuiving. Daarmee samen hangt de verschuiving van kind
gerichte therapieën naar omgevingsgerichte therapieën die passen binnen een 
zogenaamde 'ecologische en functionele' benadering. Deze benadering vindt 
zijn oorsprong in Noord-Amerikaanse ontwikkelingstheorieën, die een sterk 
verband veronderstellen tussen het functioneren van kinderen met ontwikke
lingsproblemen en de wederzijdse beïnvloeding tussen kind en omgeving 
(Bronfenbrenner, 1979; Simeonsson, 1986). 

De hierboven geschetste ontwikkelingen komen voort uit de in de afgelopen 
twintig jaar nationaal en internationaal toegenomen aandacht voor vroegtijdi
ge onderkenning en behandeling van ontwikkelingsstoornissen. Dit geldt niet 
alleen voor problemen in de motorische of communicatieve ontwikkeling, 
maar voor alle onderdelen van de ontwikkeling die om wat voor reden dan ook 
problematisch kunnen zijn. Deze groeiende belangstelling voor de hulpverle
ning aan jonge kinderen heeft in Nederland onder andere geleid tot het ont
staan van speciale afdelingen vroegbehandeling en therapeutische peutergroe-
pen in revalidatiecentra (De Moor & Van Waesberghe, 1984). In deze groepen 
wordt naast de paramedische behandeling ook aandacht besteed aan het sti
muleren van de cognitieve, sociaal-emotionele en communicatieve ontwikke
ling van het kind. Terwijl de zorg voor kinderen met motorische beperkingen 
van oudsher sterk (para)medisch gericht is geweest, is er met name in de 
vroegbehandeling een tendens naar integratie van ontwikkelingsbegeleiding 
en paramedische behandeling en naar mterdisdplinair werken op basis van 
gezamenlijk opgestelde behandelplannen (Loots & Van Waesberghe, 1994). 
Gelijktijdig met het ontstaan van de therapeutische peutergroepen in de kin-
derrevalidatie is er in Nederland ook meer aandacht gekomen voor de rol van 
ouders bij de hulpverlening aan kinderen met motorische beperkingen. In veel 
centra behoort opvoedingsondersteuning expliciet tot de doelstellingen van de 
therapeutische peutergroepen (Loots & Van Waesberghe, 1994). 

1.3 Ondersteunde Communicatie (OC) 

In Nederland bestond de behandeling van kinderen met ernstige communica
tiebeperkingen tot de jaren tachtig in het gunstigste geval uit individuele logo
pedische therapie die vooral gericht was op verbetering van de spraak. Bij veel 
kinderen was het resultaat na jarenlange training niet meer dan een handvol 
woorden of woordbenaderingen, terwijl functionele communicatie via ge
sproken taal nooit werd bereikt. Sinds de jaren tachtig is het accent in de be
handeling van deze groep kinderen verschoven van spraaktherapie naar het sti
muleren van communicatie via technieken voor Ondersteunde Communicatie 
(OC), de Nederlandse vertaling van de internationaal aanvaarde term Augment
ative and Alternative Communication (Van Balkom & Welle Donker-Grimbrère, 
1994). De term OC benadrukt dat alle beschikbare communicatievormen 
elkaar ondersteunen in het communicatieproces. 
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Ondersteunde Communicatie 

Van Balkom en Welle Donker-Grimbrère (1994) gebruiken een indeling van 
alle mogelijke communicatievormen in motorische, grafische, ruimtelijke en 
akoestische vormen. lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, oogbeweging en 
gebaren zijn motorische vormen. De categorie grafische vormen bestaat uit het 
alfabetisch schrift, plaatjes, foto's, tekeningen en grafische symboolsystemen. 
Onder de ruimtelijke vormen vallen abstracte, tastbare vormen en (minia-
tuur)voorwerpen die symbolisch gebruikt worden. De laatste worden ook wel 
concrete verwijzers genoemd. Ook vormen als braille en de spraak-voel-metho-
de (het betasten van articulatieplaats en mondbeeld) worden tot de ruimtelijke 
vormen gerekend. De belangrijkste akoestische vorm is uiteraard de spraak, 
maar ook stemgeluid en morse vallen hieronder, evenals het gebruik van toe
ters en bellen als aandachttrekkers en spraakcomputers (Silverman, 1980; 
Kraat, 1985). Gebruikers van OC benutten vrijwel altijd meer dan één com
municatievorm. Alle communicatievormen en hulpmiddelen die iemand 
gebruikt om te communiceren, vormen samen iemands communicatiesysteem. 
In Bijlage B is een overzicht met toelichting te vinden van de communicatie
vormen die in dit boek van belang zijn, ingedeeld volgens de bovengenoemde 
categorieën. 
De belangstelling voor Ondersteunde Communicatie heeft ook in Nederland 
in de laatste vijftien jaar een enorme groei doorgemaakt In de meeste instel
lingen krijgen niet of nauwelijks sprekende kinderen tegenwoordig training in 
het gebruik van ondersteunende communicatievormen als gebaren en grafi
sche symbolen (foto's, plaatjes, pictogrammen of Bliss-symbolen). Kinderen 
blijken in staat om snel een groot aantal symbolen te leren en die te gebruiken 
om te communiceren. Tegelijkertijd beperken de meeste kinderen het gebruik 
van OC-technieken tot het communiceren met de logopedist of in de klas. Het 
effect van de interventie blijkt slecht te generaliseren naar allerlei andere soci
ale omgevingen waar de kinderen zich dagelijks in bevinden. 
In het buitenland, met name in Amerika en Canada, experimenteerde men al 
vanaf de jaren zeventig met eenvoudige niet-elektronische communicatiehulp
middelen met grafische symbolen als Bliss-symbolen voor niet-sprekende kin
deren en volwassenen. Uit die tijd stamt ook het eerste onderzoek op het ter
rein van OC. De aandacht van de eerste OC-onderzoekers was vooral gericht 
op de inhoud en de vorm van de communicatiehulpmiddelen en hoe de 
gebruiker daarmee om kon leren gaan. Steeds duidelijker bleek echter dat de 
nieuwe hulpmiddelen niet zonder meer leidden tot een succesvoller verloop 
van de communicatie tussen niet-sprekende mensen en hun sprekende con
versatiepartners. Het verstrekken van een communicatiehulpmiddel en het 
leren van de bediening daarvan zijn kennelijk op zichzelf niet voldoende voor 
succesvolle communicatie. Als gevolg van deze constatering werd de aandacht 
verlegd naar de gevolgen van het gebruik van hulpmiddelen voor het verloop 
en de organisatie van gesprekken (Van Balkom & Welle Donker-Grimbrère, 
1994). 

veel te zeggen 2 1 



INLEIDING 

Onderzoek naar het functionele gebruik van OC in conversaties met anderen 
kwam in de jaren tachtig goed op gang (Kraat, 1985; Van Balkom & Welle 
Donker-Grimbrère, 1994). Deze accentverschuiving lijkt mede beïnvloed door 
ontwikkelingen binnen de taalwetenschap op het terrein van de pragmatiek en 
de conversatieanalyse (Blau, 1986). Het gebruik van OC-technieken blijkt 
grote gevolgen te hebben voor de aard en het verloop van het communicatie
proces. Vergeleken met gesproken conversatie is de snelheid van de commu
nicatie drastisch gereduceerd en de communicatie volgt een ander ritme. Er 
zijn minder geslaagde ürforrnatie-uitwisselingen, er is minder oogcontact en 
er zijn veranderingen in de afstand tussen de conversatiepartners (nabijheid). 
Het communicatieproces verloopt aanzienlijk anders dan bij gesproken com
municatieve interactie. 

In 1988 en 1989 verrichtte ik zelf een onderzoek naar de interactiepatronen 
van drie niet-sprekende kinderen (tussen 8 en 12 jaar oud) in drie verschillen
de situaties: tijdens het eten met een verzorgster van het revalidatiecentrum, 
in een gesprekssituatie met de verzorgende ouder thuis en in een vrije 
gesprekssituatie met een logopedist (Heim, 1989). Deze studie had het karak
ter van een vooronderzoek voorafgaand aan het interventieonderzoek waarvan 
dit proefschrift verslag doet. Er werd een analysemodel voor de beoordeling 
van de kwaliteit van de interactie ontwikkeld en getoetst Het ontwikkelde 
model bleek goed te voldoen om gedetailleerd de invloed te analyseren die 
enerzijds het kind en anderzijds de volwassene heeft op het gespreksverloop 
en de gespreksinhoud. Verder is het model geschikt om nauwkeurig in kaart 
te brengen op welke manieren, dat wil zeggen via welke communicatievor
men, beide gesprekspartners communiceren. Het model kan toegepast wor
den op verschillende interactiesituaties en verschillende communicatiepart
ners (zie verder § 4.4.2, § 4.5 en § 4.6.1). 

De resultaten van de interactieanalyse uit het vooronderzoek bevestigden de 
uitkomsten van eerder onderzoek waarin aangetoond was dat het gedrag van 
de volwassen interactiepartner duidelijk het communicatieve gedrag van niet-
sprekende kinderen beïnvloedt (zie het overzicht in Kraat, 1985, en Hoofdstuk 
2 van dit boek). Tegelijkertijd gaven de resultaten enig zicht op welke aspecten 
van de interactiestijl van de sprekende volwassenen van belang zouden kun
nen zijn bij het vergroten van het aandeel van het kind in de interactie. Twee 
van de drie onderzoekskinderen werden gefilmd met dezelfde assistente tij
dens het eten tussen de middag in de klas. De interactiestijl van deze assisten
te verschilde in een aantal opzichten van de stijl van de overige vijf gefilmde 
sprekende volwassenen. Zij gaf de kinderen meer tijd om te communiceren, 
stelde minder vragen en communiceerde zelf meer via OC-vormen dan de ove
rige communicatiepartners. De inbreng van de kinderen was in interactie met 
deze assistente duidelijk groter dan in de interactie met de anderen. Een van 
de implicaties van dit onderzoek was dat er zowel voor niet-sprekende kinde
ren als voor sprekende volwassenen aangepaste communicatiestrategieën 
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nodig zijn om spreker- en luisteraarrollen gelijkwaardiger te verdelen en de 
communicatie soepeler te laten verlopen. 
Een ander belangrijk resultaat van dit vooronderzoek was de vaststelling dat de 
drie onderzoekskinderen slechts in ongeveer 20% van de tijd, die zij op het 
revalidatiecentrum doorbrachten, direct konden beschikken over hun commu
nicatiehulpmiddelen die bestonden uit multomappen met grafische symbolen. 
Ook in de thuisomgeving was de communicatiemap vaak niet beschikbaar 
voor het kind. Praktische problemen en onwennigheid met ondersteunde 
communicatie bij de brede omgeving van de kinderen leken hieraan ten 
grondslag te liggen. De kinderen hadden daardoor weinig mogelijkheden om 
te experimenteren met OC en zo te ervaren wat de ondersteuning hun op kan 
leveren in hun alledaagse leefwereld. 

1.4 Het COCP-interventieproject 

Gebaseerd op het vooronderzoek dat in de vorige paragraaf besproken werd en 
de beschikbare wetenschappelijke kennis en theorieën over het normale ver
loop van de communicatieve ontwikkeling en over ondersteunde communica
tieve interactie (zie Hoofdstuk 2) werd een Nederlands interventieprogramma 
ontwikkeld voor motorisch gehandicapte peuters met infantiele encefalopathie 
die (nog) niet kunnen praten. Dit project, getiteld Communicatieve Ontwikke
lingvan niet of nauwelijks sprekende kinderen met een Cerebrale Parese (COCP), is 
uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de vakgroep Algemene Taalweten
schap van de Universiteit van Amsterdam en Revalidatiecentrum Heliomare 
in Wijk aan Zee (zie verder het projectplan in Heim, 1992a). 
Het COCP-project ging in maart 1990 van start Aanvankelijk was de doelstel
ling tweeledig. Het eerste doel was het ontwikkelen en implementeren in He
liomare van een interventieprogramma om de communicatie te optimaliseren 
tussen niet-sprekende peuters met infantiele encefalopathie en hun dagelijkse 
interactiepartners (ouders, verzorgers, therapeuten). Het tweede doel was het 
verrichten van een onderzoek naar de effecten van het programma op de com
municatieve ontwikkeling van drie niet-sprekende peuters met een cerebrale 
parese bij wie het COCP-programma in 1991 experimenteel werd uitgevoerd. 
In 1992 werd op verzoek van Stichting Kinderpostzegels Nederland, de groot
ste subsidiegever van het COCP-project, besloten het project uit te breiden met 
een derde en een vierde doelstelling: implementatie van het interventiepro
gramma in een tweede instelling en een systematische evaluatie van de uit
voeringspraktijk in de twee instellingen waar het programma tot dan toe geïm
plementeerd was. Uiteindelijk kende het COCP-project dus vier hoofddoelstel
lingen: 

1 Ontwikkeling van een interventieprogramma om de communi
catieve interactie te verbeteren tussen jonge niet-sprekende kin
deren en hun dagelijkse communicatiepartners; 
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2 Wetenschappelijke toetsing van het programma door middel van 
experimentele uitvoering gekoppeld aan een longitudinaal effect-
onderzoek bij drie peuters; 

3 Implementatie van het programma in twee instellingen voor 
kinderrevalidatie; 

4 Systematische evaluatie van de implementatie van het program
ma in die twee instellingen. 

In Figuur I-I zijn de verschillende onderdelen van het project en hun plaats in 
de tijd in schema gezet. De resultaten van de systematische evaluatie van de 
implementatie in Heliomare en in Revalidatiecentrum Delft zijn in 1996 
gepubliceerd (Heim & Jonker, 1996). De definitieve handleiding met het pro
grammamateriaal is als losbladig systeem gepubliceerd in 1997 (Heim & Jon
ker, 1997)1. Omdat men in de loop der jaren het programma behalve bij kin
deren met CP, ook steeds meer ging toepassen bij niet-sprekende kinderen 
met een andere etiologische achtergrond, bijvoorbeeld een verstandelijke han
dicap, is besloten om de letters COCP een andere betekenis te geven: Commu
nicatieve Ontwikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Commu
nicatie Partners. Deze betekenis benadrukt het belang van de communicatie
partners in het programma en drukt tevens uit dat het programma zich ook 
richt op het ontwikkelen van speciale vaardigheden bij deze communicatie
partners. 

Het COCP-projectteam bestond uit vier leden en was muludistiplinair samen
gesteld: een linguïst (auteur van dit proefschrift) als projectleider, een ortho
pedagoog, een onderzoeksassistent en een ergotherapeut. De orthopedagoog 
bracht vooral sociaal-pedagogische deskundigheid in en speelde een belangrij
ke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van het interventieprogramma. Boven
dien heeft zij het grootste deel van de video-opnames voor het effectonderzoek 
gemaakt Ergotherapeutische deskundigheid was noodzakelijk voor het ont
wikkelen en realiseren van individuele communicatiesystemen en aanpassin
gen in de omgeving. De taalkundig geschoolde onderzoeksassistent heeft een 
groot deel van de transcriptie van het videomateriaal verricht Ook de begelei
dingscommissie van het COCP-project was interdisciplinair samengesteld met 
vertegenwoordigers uit de psycholinguïsuek/pamolinguïstiek, de logopedie, de 
orthopedagogiek, de revalidatiegeneeskunde en de belangenvereniging BOSK 
(zie Bijlage A). 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van de opzet en de resultaten van de 
longitudinale effectstudie naar de interactie van drie kinderen met telkens 

1 Omdat de publicatie Het COCP-programma, Handleiding en materiaal nadruk

kelijk onderdeel uitmaakt van het implementatietraject zoals dat door Revalidatiecentrum 

Heliomare wordt aangeboden aan instellingen, is deze handleiding niet vrij in de handel ver

krijgbaar. 
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Het COCP'-interventieproject 

Figuur 1-1 Schematisch overzicht van de onderdelen van het COCP-project en 
hun plaatsing in de tijd. 
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twee verschillende communicatiepartners. In Hoofdstuk 2 wordt eerst het 
theoretisch kader van het onderzoek geschetst met informatie over de com
municatieve ontwikkeling en de taalverwerving van sprekende kinderen en van 
kinderen met ernstige functionele stoornissen in de spraakontwikkeling. 
Hoofdstuk 3 is geheel gewijd aan het COCP-programma en geeft een beschrij
ving van uitgangspunten, opzet, inhoud en organisatie van het programma. In 
Hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen en hypothesen geformuleerd en 
wordt de opzet en de methodologie van het effectonderzoek nader toegelicht 
De Hoofdstukken 5 en 6 bespreken vervolgens de resultaten van de hypothe
setoetsing. In Hoofdstuk 7 wordt de samenhang tussen verschillende resulta
ten besproken en in Hoofdstuk 8 volgen ten slotte de samenvattende discussie 
en de conclusies. 
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