
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het
COCP-programma

Heim, M.J.M.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Heim, M. J. M. (2001). Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van
het COCP-programma. [, Universiteit van Amsterdam]. LOT.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/nauwelijks-sprekend-veel-te-zeggen-een-studie-naar-de-effecten-van-het-cocpprogramma(85e65a82-7c16-4bd5-bdab-3b5e2f3a1b04).html


3 H E T COCP-PROGRAMMA 

De resultaten van interactieonderzoek bij niet-sprekende kinderen en de 
inzichten over het normale verloop van de communicatieve ontwikkeling en de 
taalverwerving die in Hoofdstuk 2 uitvoerig aan de orde zijn geweest, hebben 
geleid tot de ontwikkeling van het programma Communicatieve Ontwikkeling 
van niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatie Partners, kortweg 
het COCP-programma. De belangrijkste vernieuwing van dit programma ten 
opzichte van de vroegere vormen van interventie voor niet of nauwelijks spre
kende kinderen in Nederland is dat de interventie zich niet meer primair richt 
op het niet-sprekende kind, maar juist op alle belangrijke communicatiepart
ners van het kind. 
Een van de inspiratiebronnen bij de ontwikkeling van het COCP-programma 
was het tweesporenmodel dat McNaughton en light (1989) beschrijven en het 
door light en collega's ontwikkelde protocol voor communicatieonderzoek bij 
verstandelijk gehandicapte volwassenen (light, McNaughton & Parnes, 1986) 
dat op dit model gebaseerd is. In dit model speelt niet alleen directe interven
tie voor de OC-gebruiker zelf een rol, maar wordt vooral veel belang gehecht 
aan het trainen van belangrijke personen uit de omgeving de OC-gebruiker, in 
de Engelstalige literatuur aangeduid met de term facilitatortraining. Deze vorm 
van interventie stamt uit Noord-Amerika en is daar in de jaren tachtig ontstaan 
(Calculator, 1988; Beukelman & Mirenda, 1992). Enkele uitgevoerde casestu
dies hebben laten zien dat facüitatorrraining een positief effect kan hebben op 
het 'evenwicht* in de interactie (Calculator & Luchko, 1983; Culp & Carlisle, 
1988; McNaughton & light, 1989). 
In het COCP-programma krijgen communicatiepartners instructie en begelei
ding om de interactie met het niet-sprekende Mnd te optimaliseren en zo een 
goede basis te scheppen voor de communicatieve en talige ontwikkeling van 
het kind. Uiteindelijk moet het kind door de interventie leren om in verschil
lende situaties en met verschillende gesprekspartners op een duidelijke en 
doeltreffende manier te communiceren. Het is expliciet niet de bedoeling dat 
de ouders een verlengstuk worden van behandelaars en speciaal met hun kind 
gaan 'oefenen'. Het programma is erop gericht dat ouders en andere commu
nicatiepartners zo veel mogelijk met behoud van hun persoonlijke interactie
stijl leren hoe zij de interactie met het kind kunnen optimaliseren en het kind 
kunnen helpen om beter te leren communiceren. 
Er zijn in Nederland de laatste jaren verschillende programma's ontwikkeld 
voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen. De Vereniging van 
motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK) publiceerde in 1995 een over
zicht van twaalf gezins- en ouderbegeleidingsprogramma's (BOSK, 1995) 
bedoeld voor kinderen met spraak-/taalontwikkelingsstoornissen, gedragspro
blemen en/of verstandelijke handicaps. De meeste programma's richten zich 
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op het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind en besteden aan
dacht aan de ontwikkeling van communicatieve en talige vaardigheden als 
onderdeel daarvan. Slechts enkele programma's richten zich specifiek op de 
spraak-/taalproblematiek, bijvoorbeeld VISITE (Van Balkom & Groeneweg-
Bruckman, 1996). Het COCP-programma onderscheidt zich van deze pro
gramma's doordat het zich richt op kinderen met een over het algemeen ern
stigere en complexere problematiek, hetgeen onder andere gevolgen heeft voor 
de intensiteit en de duur van de bemoeienis. Een tweede belangrijk verschil is 
dat het COCP-programma zich niet alleen richt op ouders, maar op alle 
belangrijke volwassenen uit de omgeving van het kind. Een derde verschil met 
de meeste programma's is dat het verbeteren van de communicatieve interac
tie en het stimuleren van de taalontwikkeling via OC-technieken het hoofddoel 
van het programma zijn en dat alle activiteiten daarop gericht zijn. 
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de doelstellingen 
(§ 3.1), de opzet (§ 3.2) en de globale inhoud (§ 3.3) van het COCP-programma. 
In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt nog kort aandacht besteed 
aan de verschillende groepen deelnemers aan het programma en de manier 
waarop het begin jaren 90 geïmplementeerd is. Zoals reeds gemeld is in § 1.4 
is een uitvoerige beschrijving van het programma eerder gepubliceerd in het 
eindrapport van de evaluatie van de implementatie van het COCP-programma 
(Heim & Jonker, 1996) en in de handleiding van het programma zelf (Heim & 
Jonker, 1997). Heim (1996) behandelt ook de theoretische achtergronden en de 
wetenschappelijke inzichten waarop het programma gebaseerd is. 

3.1 Uitgangspunt en doelstellingen 

Algemeen uitgangspunt van het interventieprogramma is dat communicatieve 
vaardigheden zich ontwikkelen in interactie met volwassenen in alledaagse 
natuurlijke situaties. Het communicatieaanbod van volwassenen en de feed
back die kinderen krijgen op hun eigen communicatiepogingen vormen de 
basis voor deze ontwikkeling. Iedereen die regelmatig met het kind omgaat, 
speelt hierbij een meer of minder belangrijke rol. In dit opzicht sluit het pro
gramma goed aan bij de ecologische en functionele benadering die sinds de 
jaren negentig steeds meer opgeld doet in de krnderrevalidatie (zie § 1.2). 
Effectieve participatie in interactie is alleen mogelijk indien kinderen toegang 
hebben tot een communicatiesysteem dat zij productief kunnen gebruiken en 
als communicatiepartners de kinderen voldoende gelegenheden geven om mee 
te doen in de interactie (Beukelman & Mirenda, 1992). Dit betekent dat de kin
deren in alle voorkomende situaties gebruik moeten kunnen maken van com
municatievormen die passen bij hun eigen sensorische, motorische en cogni
tieve productiemogelijkheden (toegang) en dat ze van hun communicatiepart
ners ook de kans krijgen om mee te doen in de communicatie (gelegenheden). 
Effectieve participatie betekent uiteindelijk dat er een balans is tussen beurten 
en topicintroducties van enerzijds het kind en anderzijds de volwassene. 
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Het COCP-programma tracht de toegang tot communicatie te verwezenlijken 
door de selectie van een adequaat communicatiesysteem voor ieder individu
eel kind en door aanpassingen in de fysieke omgeving die het communiceren 
vergemakkelijken. Een communicatiesysteem bestaat uit communicatiehulp
middelen (bijvoorbeeld een map met grafische symbolen, een aandachttrekker 
of een spraakuitvoerapparaat, zie Van Balkom & Welle Donker-Grimbrère 
(1994) voor een uitgebreid overzicht van hulpmiddelen) en een op het kind 
toegesneden vocabulair of symbolenschat. De interventie voor communicatie
partners in het COCP-programma is erop gericht dat zij leren hun interactie
stijl en taalaanbod aan te passen aan de mogelijkheden van het individuele 
kind. Dit betekent dat communicatiepartners leren om voor het kind te model
leren op welke manier het kan communiceren via de communicatievormen 
die behoren tot zijn of haar eigen fysieke mogelijkheden. Bovendien leren zij 
hoe zij het kind veel tijd en gelegenheid kunnen geven om communicatieve 
beurten te nemen en hoe zij verschillende communicatieve functies (zie § 2.2.2) 
kunnen uitlokken. 
Basis voor de instructie en begeleiding van de communicatiepartners zijn de 
zogenoemde partnerstrategieën, een lijst met tien algemene manieren om com
municatieve interactie te stimuleren (zie Tabel 3-1). Deze lijst werd opgesteld 
naar aanleiding van de literatuur over de rol van communicatiepartners in OC-
interactie waarvan in het vorige hoofdstuk een overzicht gegeven werd. De 
strategieën zijn globaal onder te verdelen in drie categorieën: responsief zijn 
voor het (communicatieve) gedrag van het kind (strategieën 2 en 10), kansen 
scheppen voor communicatie en communicatief gedrag uitlokken (strategieën 
1, 3,4, 5, 6 en 9) en communicatievormen en taal modelleren (strategieën 7 en 
8). Een cruciale strategie is het geven van voldoende tijd aan het kind om de 
beurt te nemen door het verlengen van de beurtwisselingspauze (strategie 6; 
vergelijk § 2.2.1). Een uitgebreide beschrijving van de tien partnerstrategieën is 
opgenomen in Bijlage D. 

Tabel yi De partnerstrategieên. Tien manieren om interactie te stimuleren. 

1 Structureer de omgeving. 
2 Volg de draad van het kind. 
3 Stimuleer dat de aandacht gericht is op hetzelfde. 
4 Schep kansen voor communicatieve interactie. 
5 Verwacht communicatie die past bij het niveau van het kind. 
6 Pas het tempo van de interactie aan (pauzeer). 
7 Modelleer de communicatievormen die het kind zelf kan gebruiken 
8 Zorg voor taalaanbod op het niveau van het kind. 
9 Spoor het kind (stapsgewijs) aan ('prompten'). 
10 Beloon de communicatiepogingen van het kind. 
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Wanneer communicatiepartners de strategieën hanteren in de interactie met 
het kind (gelegenheden bieden) en het kind over een adequaat communicatie
systeem beschikt (toegang), dan zal het kind naar verwachting communicatie
ve functies die het al verworven heeft frequenter gaan gebruiken en nieuwe 
functies leren uitdrukken. Bovendien zullen de strategieën het kind helpen om 
vaker en effectiever gebruik te gaan maken van de communicatievormen die 
behoren tot zijn of haar individuele communicatiesysteem. In het programma 
worden vijftien verschillende communicatieve functies onderscheiden (zie 
Tabel 2-1 en Bijlage C) en negen communicatievormen (zie Bijlage B). 

3.2 De opzet 

Het COCP-programma bestaat uit vier hoofdonderdelen of fasen: onderzoek 
naar het communicatief functioneren, diverse ontwikkelingsaspecten en de 
sociale omgeving van het kind, het vaststellen van doel en plan voor de inter
ventie, uitvoering van de interventie en evaluatie van de interventie. 
In elke fase worden een of meer stappen doorlopen. De fasen en de stappen zijn 
weergegeven in het COCP-interventiemodel in Figuur 3-1. In dit model is tevens 
te zien hoe de verschillende fasen en stappen met elkaar samenhangen. Het 
model heeft een cyclisch karakter. Op basis van uitvoerig onderzoek op verschil
lende gebieden wordt een doel voor de interventie bepaald dat vervolgens in een 
concreet plan wordt uitgewerkt Dat plan vormt de basis voor de feitelijke inter
ventie: het opbouwen van een adequaat individueel communicatiesysteem en de 
begeleiding van communicatiepartners. Een half jaar na het begin van de cyclus 
wordt de interventie geëvalueerd op basis van een nieuw onderzoek. Dit nieuwe 
onderzoek vormt tegelijkertijd de start van een nieuwe interventiecyclus. 

3.3 Korte beschrijving van de inhoud 

De fase Onderzoek 

Deze fase is bedoeld om door middel van een interview met de ouders, schrif
telijke vragenlijsten voor alle communicatiepartners en observaties in verschil
lende situaties een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het communica
tief functioneren en de communicatieve behoeften van het kind. Er vindt een 
inventarisatie plaats van alle factoren die de communicatie belemmeren. 
Stap 1 in het onderzoek is het verzamelen van achtergrondinformatie over het 
kind zelf en de interactieomgeving. Via de communicatiepartners, de perso
nen met wie het kind regelmatig contact heeft, wordt informatie ingewonnen 
over het sociale en communicatieve functioneren van het kind. Verder worden 
medische, psychologische, therapeutische en onderwijskundige gegevens ver
zameld uit bestaande rapportages van deskundigen. Ten slotte worden zoveel 
mogelijk gegevens verzameld over de dagelijkse activiteiten van het kind en 
aspecten van de fysieke omgeving die de communicatie tijdens die activiteiten 
bemoeilijken en vergemakkelijken. 
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Figuur yi Het COCP-interventiemodel. 

; 
Onderzoek 

Stap 1: Verzamelen 

ach tergron d i nformatie 

Stap 2: Onderzoek 

• algemene ontwikkeling 

• taaibegrip 

• sensomotoriek 

Stap 3: Observatie interacties 

• expressieve communicatie 

• partnerstrategieën 

Evaluatie 

Stap 7: Evaluatie 

Doel en plan 

Stap 4: Interventiedoel 

Stap 5: Interventieplan 

• situaties, vormen, begrippen 

• partnerondersteuning 

• communicatiesysteem 

Uitvoering 

Stap 6: Uitvoering interventie 

In Stap 2 vindt specifiek onderzoek plaats naar de ontwikkeling, de cognitie, 
het begrip van gesproken taal en de sensomotorische vaardigheden van het 
kind. Deze onderzoeksgegevens vormen samen met de in Stap 1 verzamelde 
gegevens over aspecten van de fysieke omgeving de basis voor het ontwikkelen 
van een individueel communicatiesysteem (toegang tot communicatie). 
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Stap 3 bestaat uit video-observaties van ongeveer een kwartier van de interactie 
van het kind met ten minste twee verschillende communicatiepartners in ver
schillende situaties. Aan de hand van de opnames vindt een analyse plaats van 
de communicatieve functies en de communicatievormen die het kind gebruikt 
en van de interactiestijl en het taalaanbod van de communicatiepartners. 

De fase Doel en plan 

Na afronding van de onderzoeksfase komen alle belangrijke communicatie
partners van een kind bij elkaar om gezamenlijk een interventiedoel vast te 
stellen (Stap 4) en de basis te leggen voor een interventieplan (Stap 5). Een 
interventiedoel betreft het leren gebruiken van een nieuwe communicatieve 
functie en/of een nieuwe communicatievorm of een toename van het gebruik 
van een reeds verworven functie of vorm. Nieuwe functies worden daarbij 
geïntroduceerd via een vorm die het kind al gebruikt en nieuwe vormen wor
den geïntroduceerd als een manier om al verworven functies uit te drukken. 
Het interventieplan bestaat uit de geselecteerde functie, de geselecteerde com-
municatievorm(en) en door de communicatiepartners geïnventariseerde gele
genheden waarin het kind de ten doel gestelde functie of vorm op een natuur
lijke manier kan ontwikkelen. Bovendien worden in het plan de partnerstrate
gieën vertaald in concrete aanwijzingen voor communicatiepartners om het 
kind te stimuleren de ten doel gestelde functie of vorm te (leren) gebruiken. 
Ten slotte worden concrete afspraken gemaakt voor het realiseren van een 
individueel communicatiesysteem. 

Groepsbijeenkomsten met alle communicatiepartners worden ook gebruikt 
voor algemene informatieverstrekking over het programma en gerichte 
instructie aan de hand van videofragmenten over de verschillende communi
catieve functies en communicatievormen die in het COCP-programma onder
scheiden worden en over de partnerstrategieën voor het stimuleren van com
municatieve interactie. 

De fase Uitvoering 

In deze fase staat de interventie zelf centraal en vindt de feitelijke ontwikke
ling, aanpassing of uitbreiding van het communicatiesysteem plaats op basis 
van de in de vorige fase gemaakte afspraken, evenals de ontwikkeling of aan
passing/uitbreiding van de symbolenschat Alle communicatiepartners probe
ren in hun eigen situatie het kind te stimuleren om effectief te participeren in 
communicatieve interactie en om de geselecteerde functie en communicatie-
vorm(en) te gebruiken. De concrete aanwijzingen in het interventieplan vor
men hierbij de leidraad. Met een aantal communicatiepartners worden één of 
meerdere individuele begeleidingsgesprekken gevoerd aan de hand van een 
video-opname van henzelf met het kind. Daarnaast krijgen communicatie
partners instructie en begeleiding tijdens de groepsbijeenkomsten die bij elke 
cyclus terugkeren. 
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Defuse Evaluatie 

Evaluatie van het verloop van de interventie vindt voor elk individueel kind 
structureel elk half jaar plaats gekoppeld aan een herhaling van de onder
zoeksfase (Stap I, 2 en 3). Tijdens een nieuwe groepsbijeenkomst komen de 
effecten van de interventie in de afgelopen periode en de resultaten van het 
onderzoek uitvoerig aan de orde. De veranderingen in het communicatief 
gedrag van het kind en de veranderingen in de interactiestijl van communica
tiepartners worden besproken aan de hand van video-opnames. Er wordt ver
volgens een nieuw interventiedoel en -plan voor de nieuwe interventiecyclus 
besproken of het voorgaande plan wordt aangepast. 

3.4 De organisatie van de deelnemers 

De COCP-doelstellingen (zie § 3.1) kunnen alleen bereikt worden indien de 
communicatiepartners van het kind, zowel vanuit de thuisomgeving als vanuit 
de instelling, nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking vindt plaats 
in communicatiegroepen, die bestaan uit alle belangrijke (volwassen) communi
catiepartners van het kind. De belangrijkste communicatiepartners in de thuis
omgeving van het kind zijn de ouders, maar ook grootouders en andere fami
lieleden, vrienden, oppassen of taxichauffeurs die hen dagelijks van en naar 
school brengen, kunnen deel uitmaken van een communicatiegroep. Vanuit 
de instelling behoren de groepsleiders, leerkrachten, klassenassistenten en 
therapeuten van het kind tot de communicatiegroep. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de coördinatie van het inter
ventieprogramma ligt bij interdisciplinaire interventieteams. Elk interventie
team bestaat uit de behandelend logopedist, de behandelend ergotherapeut en 
de orthopedagoog die bij het kind betrokken is. De logopedist heeft een speci
fieke inbreng op het gebied van communicatieve interactie, taal- en spraakont-
wikkeling, ondersteunende communicatievormen en -systemen en de selectie 
van vocabulair. Deskundigheid op het gebied van de sensomotorische ontwik
keling en mogelijkheden en op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen 
(verzekeren van toegang tot communicatie) wordt ingebracht door de ergothe
rapeut. De deskundigheid van de orthopedagoog is essentieel vanwege de 
belangrijke plaats die opvoedingsbegeleiding en -ondersteuning van belang
rijke communicatiepartners inneemt binnen de doelstelling (verzekeren van 
voldoende gelegenheden tot communicatie, zie § 3.1). 

3.5 De implementatie 

Het COCP-programma werd in de loop van 1990 ontwikkeld en vanaf begin 
1991 in een eerste versie toegepast bij drie kinderen van de afdeling Vroegbe-
handeling van Revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. De verant
woordelijkheid voor de uitvoering en de coördinatie lag in deze experimentele 
fase bij de COCP-projectgroep (zie § 1.4). Nadat het programma een jaar lang 
door deze projectgroep was uitgevoerd, werd in 1992 de organisatie en de uit-
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voering van het programma bij de eerste drie kinderen overgedragen aan de 
inmiddels samengestelde interdisciplinaire interventieteams van Heliomare. 
Deze interventieteams startten eveneens in 1992 het programma bij vijf nieu
we kinderen. In de loop van 1993 werd het COCP-programma geïmplemen
teerd in een tweede instelling voor lrinderrevalidatie in Delft In beide instel
lingen werden de logopedisten, ergotherapeuten en orthopedagogen waaruit 
de interventieteams waren samengesteld, getraind door de orthopedagoog van 
de projectgroep. 

Het implementatieproces, dat wil zeggen de overdracht van de uitvoering in 
Heliomare en de invoering van het programma in Delft, is in beide instellingen 
nauwgezet vastgelegd en systematisch geëvalueerd. Onderzocht is de mate waar
in het programma is uitgevoerd volgens het ontwikkelde protocol en aan welke 
voorwaarden binnen de organisatie voldaan moet zijn om het programma zoals 
bedoeld te kunnen uitvoeren. Ten slotte maakte ook een onderzoek naar de so
ciale validiteit van het programma zelf en de methode om het programma in een 
instelling te implementeren onderdeel uit van deze evaluatiestudie. De resulta
ten van dit onderzoek zijn in 1996 gepubliceerd (Heim & Jonker, 1996). 
Uit het evaluatieonderzoek van Heim en Jonker (1996) blijkt dat er veel 
waardering is voor het COCP-programma, vooral voor die onderdelen die zich 
richten op instructie en ondersteuning van communicatiepartners. Met name 
het veelvuldig gebruik van video-observaties en de gestructureerde analyse en 
bespreking daarvan worden als bijzonder zinvol ervaren. Ouders en andere 
belangrijke volwassenen uit de omgeving van het kind rapporteren vrijwel zon
der uitzondering dat het programma een positief effect heeft op de communi
catieve ontwikkeling van hun kinderen. De beroepskrachten uit de instellingen 
noemen als positieve punten de gestructureerde aanpak van het programma, 
het systematisch betrekken van de omgeving bij het programma en de gestruc
tureerde samenwerking in de interdisciplinaire interventieteams. Hierdoor 
worden relatief snel resultaten behaald in vergelijking met de vrij geïsoleerde 
logopedietherapie die voorheen gebruikelijk was voor deze groep kinderen. 
Sinds de afronding van het implementatieonderzoek in 1996 is de COCP-
interventiemethode in zes andere grote Nederlandse instellingen ingevoerd 
via een implementatietraject dat wordt verzorgd door Revalidatiecentrum 
Heliomare. Elk implementatietraject duurt ongeveer een jaar en bestaat uit 
een COCP-cursus voor logopedisten, ergotherapeuten en orthopedagogen van 
de instelling van in totaal 30 contacturen, een training van twee of drie dagen 
en werkbegeleiding aan de leden van de interventieteams bij de implementa-

6 Stichting Zonhove, Emiliusschool en Tyltylschool in Son, St.Maartenskliniek 

in Nijmegen, Beatrixoord, Prins Johan Friso Mytylschool en Koninklijk Instituut voor Doven 

H.D. Guyot in Haren, Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag, Revalidatiecentrum De 

Trappenberg in Huizen en Revalidatiecentrum Leijpark en Mytylschool in Tilburg (afronding 

in 2001). 

54 Nauwelijks sprekend 



De implementatie 

tie van het programma bij twee niet-sprekende kinderen uit de eigen instel
ling. Verder worden op dit moment concrete plannen ontwikkeld om het pro
gramma te gaan implementeren in enkele grote instellingen voor verstandelijk 
gehandicapte kinderen. 
Het effectonderzoek dat het onderwerp vormt van dit proefschrift betreft de 
uitvoering van het COCP-programma bij de eerste drie kinderen in Helioma-
re, zowel in de interventiefase in 1991 als in de implementatiefase in 1992. 
Het volgende hoofdstuk (4) is helemaal gewijd aan de onderzoeksvragen, de 
opzet en de analysemethode van het effectonderzoek. Meer informatie over de 
invulling en de uitvoering van het programma bij de drie onderzoekskinderen 
is te vinden in § 4.3.2. 
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