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5 D E GESPREKSPATRONEN 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de analyse van de gesprekspatronen 
centraal, dat wil zeggen de beurtwisselingspatronen en de patronen voor het 
introduceren van gespreksonderwerpen (onderzoeksvraag i). De resultaten 
worden in eerste instantie per variabele besproken aan de hand van grafieken 
voor ieder kind waarin voor elk meetpunt per opnamesituatie de gevonden 
waarde wordt weergegeven. In de grafieken wordt duidelijk aangegeven tot 
welke fase de meetpunten behoren: baseline, interventie, postinterventie, 
implementatie en postimplementatie (vergelijk Tabel 4-7). Vervolgens worden 
de gemiddelde waarden van de baselinemetingen in tabellen gepresenteerd en 
vergeleken met de gemiddelde waarden van de geconcentreerde metingen 
postinterventie en die van de metingen postimplementatie. Dit is gedaan om 
een goede vergelijking tussen het niveau in de baselinefase en het niveau na 
afloop van de interventie- respectievelijk implementatiefase mogelijk te maken 
(vergelijk § 4.2.2). Bij het bespreken van deze tabellen zal per variabele in de 
lopende tekst aangegeven worden wanneer een gevonden verschil tussen fasen 
of tussen opnamesituaties statistisch significant blijkt te zijn. Een totaalover
zicht van de resultaten van alle uitgevoerde statistische toetsen is opgenomen 
in Bijlage F. 

5.1 De beurtwisseling 

In dit proefschrift is communicatie gedefinieerd als een uitwisseling van infor
matie in de breedste zin van het woord door middel van intentioneel gedrag dat 
gericht is tot een andere persoon (zie Hoofdstuk 2 en § 4.5). Een communicatie
ve beurt bestaat uit een sequentie van communicatieve gedragingen van één 
deelnemer afgebakend in de tijd. Als beurtgrens wordt een pauze in de com
municatie van één seconde of langer aangehouden. Er wordt van uitgegaan dat 
de conversatiepartner voldoende heeft aan een pauze van één seconde om de 
beurt over te nemen. Neemt de partner die kans echter niet en herneemt de 
eerste spreker de beurt, dan spreken we van een beurtkans voor de partner. Een 
beurtkans is dus een niet genomen beurt (zie § 4.5.1). 
In het ideale geval verloopt de conversatie volstrekt symmetrisch, dat wil zeg
gen dat de deelnemers om de beurt communiceren en dus ieder precies even 
veel beurten produceren. Zoals in Hoofdstuk 2, § 2.2.1 en § 2.4, aan de orde 
kwam, is de beurtverdeling in de interactie tussen niet-sprekende kinderen en 
volwassen gesprekspartners over het algemeen nogal scheef. De interactie 
wordt sterk gedomineerd door de volwassenen en de kinderen produceren 
maar weinig beurten. Dit komt onder andere doordat de kinderen te weinig 
tijd krijgen om hun beurten te nemen. Een belangrijk overkoepelend doel van 
het COCP-programma is het bewerkstelligen van een meer symmetrische ver
houding in de beurtverdeling tussen volwassene en kind. 
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Het COCP-programma gaat ervan uit dat het mogelijk is om via veranderingen 
in het gedrag van de communicatiepartners veranderingen in het communi
catieve gedrag van het land te bewerkstelligen. In de interventie voor commu
nicatiepartners is dan ook veel aandacht voor manieren waarop zij het kind 
kunnen stimuleren meer te communiceren, dat wil zeggen hun communica
tieve beurten te nemen. Communicatiepartners worden geïnstrueerd om er 
zoveel mogelijk voor te zorgen dat het kind steeds een beurt neemt nadat zij 
hun beurt hebben beëindigd. De belangrijkste strategieën zijn in dit verband 
pas het tempo van de interactie aan (pauzeer) en schep kansen voor communica
tieve interactie (zie § 3.1 en Bijlage D). In deze studie is alleen de eerst genoem
de strategie expliciet onderzocht. Bij deze strategie gaat het er om dat het kind 
voldoende tijd krijgt om de beurt te nemen, dat wil zeggen net zoveel tijd als het 
kind nodig heeft om de beurt te nemen. Dat ouders deze strategie zullen toe
passen is verwoord in hypothese H1.1 in § 4.1: 'de volwassenen laten na inter
ventie meer pauzes toe die gevolgd worden door communicatie van het kind'. 
Dergelijke pauzes zijn te beschouwen als effectieve pauzes. De hypothese kan 
getoetst worden door te analyseren hoeveel pauzes van meer dan één seconde 
na een beurt van de volwassene gevolgd worden door een beurt van het kind 
ten opzichte van alle pauzes groter dan één seconde na een beurt van de vol
wassene. Een positief effect van de interventie zou dan blijken uit een propor
tionele toename van dat aantal in de loop van de interventieperiode. In § 5.1.1 
zullen de resultaten van deze analyse worden besproken. 
Naar verwachting zal de instructie voor communicatiepartners via de partner
strategieën binnen het COCP-programma leiden tot meer balans in de verde
ling van beurten tussen kind en volwassene. Dit is verwoord in hypothese H1.3 
in § 4.1: 'de kinderen zullen na interventie meer communiceren, dat wil zeg
gen een toename laten zien van hun communicatieve beurten'. De resultaten 
van de analyse van de beurtverdeling worden besproken in § 5.1.2. 

5.1.1 Effectief pauzeren 

Teneinde hypothese H u over effectief pauzeren te kunnen toetsen, werd bij 
het segmenteren van de transcripten in beurten en beurtkansen een criterium 
van één seconde gehanteerd (zie § 4.5.1). Alle pauzes langer dan één seconde 
zijn genoteerd in seconden en honderdsten van seconden. Er kunnen twee 
soorten pauzes worden onderscheiden: reactietijden, dit zijn pauzes die langer 
duren dan één seconde tussen een beurt van de een en een beurt van de ander, 
of kanstijden, dit zijn pauzes die langer duren dan één seconde tussen twee 
beurten van dezelfde participant. Om een beeld te geven van de lengte van 
beide soorten pauzes in het onderzoeksmateriaal staat in Tabel 5-1 een over
zicht van de gemiddelde reactietijden en de gemiddelde kanstijden van de kin
deren per situatie berekend over respectievelijk alle baselinemetingen, posrin-
terventJemetingen en postimplementatiemetingen. 
Op zichzelf valt niet zo veel op te maken uit de gemiddelde duur van de reac-
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Tabel yi Gemiddelde duur van reactietijden (pauzes > 1 seconde vóór een beurt van het kind) 
en kanstijden (pauzes > 1 seconde tussen twee beurten van de volwassene) in hon
derdsten van seconden, n = aantal beurten met reactietijd respectievelijk aantal 
beurtkansen waarover gemiddeld is. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum'* 

Yvette thuis 

Yvette centrum 

1 = baseline 

reactietijd kanstijd 

n sec n sec 

33 i l .08 126 4.06 

V 504 W 3-62 

50 2.61 154 2.47 

35 3-41 104 4.03 

24 2.15 232 2.25 

29 2.72 156 3.14 

III = post interventie 

reactietijd kanstijd 

n sec n sec 

8 6.22 77 2.62 

5 5-43 72 3-56 

41 2.60 32 2.54 

39 4-50 47 4-58 

53 2.29 53 3.51 

39 4-47 69 5.01 

V = postimplementatie 

reactietijd kanstijd 

n sec n sec 

2i 4.57 86 3.93 

13 4.35 81 4.42 

40 3.95 40 4 6 4 

46 243 65 3.41 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 

tietijden. De tijd die een kind nodig heeft om een bevat te nemen kan immers 
sterk variëren en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het gespreksonder
werp, de gebruikte communicatievormen, de complexiteit van de uiting zelf, 
etc. (zie ook § 4.1). De gemiddelde duur van de kanstijden zegt in principe iets 
over hoe lang de volwassene wacht met het hernemen van de eigen beurt, met 
andere woorden hoeveel tijd het kind gegund wordt om de beurt te nemen. Bij 
de moeder van Yvette neemt de gemiddelde kanstijd duidelijk toe. Ook bij de 
groepsleidster is de kanstijd bij zowel Yvette als Laura in de postinterventie-
metingen toegenomen ten opzichte van de baseline. In de postimplementatie-
metingen van Yvette ligt het gemiddelde bij de groepsleidster echter weer lager 
dan postinterventie. Bij Karen is de gemiddelde duur van zowel reactietijden 
als kanstijden overal vrij hoog. De extreem hoge gemiddelde duur van reactie
tijden in de baselinemetingen in de thuissituatie wordt vooral veroorzaakt door 
twee grote uitschieters van reactietijden van ruim één minuut 
Zoals al eerder aan bod kwam, gaat het in hypothese H1.1 niet zozeer om de 
lengte van de pauzes op zich, maar om een toename van het percentage effec
tieve pauzes. Indien het kind de beurt neemt na een pauze die langer geduurd 
heeft dan één seconde, heeft de volwassene lang genoeg gewacht en dus effec
tief gepauzeerd. Natuurlijk kan het kind de beurt al overnemen binnen één 
seconde na de beurt van de volwassene. In die gevallen ligt de beurtwisse
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lingspauze binnen de normale marge die in onze cultuur geldt (zie § 2.2.1). 
Pauzes korter dan één seconde zijn dan ook beschouwd als neutraal ten 
opzichte van de hypothese en in dit onderzoek niet verder geanalyseerd. Voor 

Figuur yi Percentages gerealiseerde kindbeurten na pauzes > 1 seconde van het totaal aantal 
pauzes > 1 seconde na een beurt van de volwassene (=n). I=baseline, II=interventie, 
Hl=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. 

Karen 

i5<n<49, n=33 

i8<n<66, n=34 

2i<n<63, n=32 
33 35 37 

I in maanden 
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de toetsing van hypothese H I . I is geanalyseerd welk percentage pauzes langer 
dan één seconde na een beurt van de volwassene gevolgd werd door commu
nicatie van het kind ten opzichte van het percentage pauzes dat opnieuw 
gevolgd werd door een communicatieve beurt van de volwassene (in feite dus 
beurtkansen van het kind). 
In Figuur 5-1 zijn deze percentages voor alle metingen per kind grafisch weer
gegeven, zodat een eventuele ontwikkeling zichtbaar wordt. Uit deze grafieken 
blijkt dat zowel bij Laura als bij Yvette in beide onderzochte situaties sprake is 
van een positieve ontwikkeling in de richting van een toename van het per
centage effectieve pauzes. Bij Karen lijkt er gedurende de interventieperiode 
weliswaar sprake te zijn van enige positieve ontwikkeling in de centrumsitua
tie, maar in de implementatieperiode is de toename weer geheel verdwenen. 
Bij Karens moeder is over de hele periode geen duidelijke ontwikkeling waar 
te nemen. 
De interpretatie van de grafieken wordt bevestigd door de gemiddelde percen
tages gerealiseerde kindbeurten na effectief pauzeren door de volwassenen die 
in Tabel 5-2 zijn weergegeven voor de baseline-, de postinterventie- en de 
postimplementatiemetingen in beide situaties. Uit een variantieanalyse van 
fase x situatie (zie ook Tabellen F-i en F-2 in Bijlage F) blijken de verschillen 
tussen de percentages in de baselinemetingen en de percentages in de postin-
terventiemetingen bij Karen niet significant (F(i,<))=3.5, p=.093). Zowel bij 
Laura (F(i,n)=i3.o, p=.oo4) als bij Yvette (F(I,II)=88.4, p=.ooo) zijn deze ver-

Tabel j-2 Gemiddelde percentages (M) gerealiseerde kindbeurten na pauzes > 1 seconde van 
het totaal aantal pauzes > 1 seconde na een beurt van de volwassene en stan
daarddeviaties (s), n = aantal opnames. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum* 

Yvette thuis 

Yvette centrum 

1 = baseline 

n M x 

5 22.26 9.42 

4 10.46 6.46 

5 28.62 15.74 

4 25.57 10.65 

5 753 2-81 

4 12.73 3-5& 

III = postinterventie 

n M s 

2 9.01 5.31 

2 6.6i 2.44 

3 55-92 4.9 

3 45-24 11-93 

3 49-85 13-33 

3 32.83 2.08 

V = postimplementatie 

n M s 

3 19.52 12.96 

3 13-69 9-21 

3 55-56 25.46 

3 38.54 14.58 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 
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schillen wel significant Bij Yvette valt bovendien op dat de toename van effec
tieve pauzes bij haar moeder tussen fase I en fase II veel groter is dan de toe
name bij de groepsleidster. Dit effect van de interactie tussen fase en opna
mesituatie is statistisch significant (F(i,n)=n.i9, p=.oo7). Hoewel de 
gemiddelde percentages posumplementatie bij Yvette nog iets zijn toegeno
men ten opzichte van postinterventie, is deze toename statistisch niet signifi
cant (F(i,8)=o.37, p=-558). 
In de grafieken van Figuur 5-1 bevinden de gegevenspunten van de centrum-
metingen bij alledrie de kinderen zich meestal op een iets lager niveau dan die 
van de thuismetingen en ook de percentages in Tabel 5-2 zijn in het centrum 
lager dan thuis (behalve het percentage bij Yvette tijdens de baseline). Hoewel 
deze verschillen tussen de beide opnamesituaties bij geen van de kinderen sta
tistisch significant zijn (zie Tabel F-i), lijken ze wel te suggereren dat de moe
ders over het algemeen iets succesvoller zijn dan de groepsleidster in het geven 
van voldoende tijd aan het land om te communiceren. Maar uit Tabel 5-1 blijkt 
dat de groepsleidster bij Laura en Yvette gemiddeld een langere pauze toestaat 
aan het kind dan de moeders van deze twee kinderen. Het hogere percentage 
gerealiseerde kindbeurten lijkt bij hen dan ook eerder te komen doordat beide 
kinderen thuis sneller hun beurten nemen dan in de centrumsituatie. 

5.1.2 De beurtverdeling 

Als gevolg van de partnerinstructie binnen het COCP-programma zullen niet-
sprekende kinderen naar verwachting meer gaan communiceren, dat wil zeg
gen dat zij in de loop van de interventieperiode meer communicatieve beurten 
zullen gaan produceren. In de vorige paragraaf is besproken in hoeverre pau
zes die volwassenen toelaten na het beëindigen van hun eigen communicatie
ve beurt in de loop van de interventieperiode vaker gevolgd gaan worden door 
een communicatieve beurt van het kind. Een toename van dergelijke effectie
ve pauzes, zoals we constateerden bij Laura en bij Yvette, heeft automatisch 
een afname van het percentage beurtkansen tot gevolg (vergelijk § 5.1.1) en een 
toename van het percentage beurten. Maar de kinderen kunnen ook hun beurt 
al nemen na een beurtwisselingspauze van minder dan één seconde. Om een 
goed beeld te krijgen van de verdeling van alle beurten en beurtkansen, wor
den in deze paragraaf de resultaten gepresenteerd van de frequentieanalyse 
van alle beurten, zowel beurten die binnen één seconde genomen worden, als 
beurten die voorafgegaan worden door een pauze van meer dan één seconde. 
Behalve een analyse van het percentage gerealiseerde beurten tegenover de 
beurten die het kind het liggen, de beurtkansen, werd ook de mate van sym
metrie binnen de dyade geanalyseerd door de distributie van alle beurten per 
opname over de beide deelnemers te berekenen. De resultaten worden eerst in 
grafieken weergegeven en besproken op basis van het visuele beeld, voordat de 
verschillen tussen fasen en opnamesituaties statistisch getoetst worden. 
In Figuur 5-2 is per kind en per opname weergegeven hoeveel beurten er 
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Figuur 5-2 Percentages communicatieve beurten van het kind van het totaal aantal gesprek
seenheden van het kind (=n). I=baseline, II=interventie, III=postinterventie, 
IV=implementatie, V=postimplementatie. 

Karen 

20<n<6o,n=43 

36<n<89, n=6i 

34<n<83,n=57 

29 3i 33 35 37 

leeftijd in maanden 

6i 63 

gerealiseerd zijn als proportie van het totaal aantal gesprekseenheden (beurten 
en beurtkansen samen) van het kind in de verschillende fasen. In deze grafie
ken betekent een percentage van 60 dat het kind 60% van de gegeven beurten 
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daadwerkelijk neemt (dit zijn beurten) en 40% laat liggen (dit zijn beurtkansm). 
Karen laat een grillig beeld zien met een erg grote spreiding in het percentage 
gerealiseerde beurten. Uit de grafiek is geen duidelijke ontwikkeling in de loop 
van het onderzoek op te maken. 
Bij Laura zien we, afgezien van de uitschieters op de leeftijd van 30 maanden 
en 32 maanden, een redelijk stabiel beeld in beide situaties. Terwijl het per
centage gerealiseerde beurten bij Laura tijdens de baseline, opnieuw afgezien 
van de uitschieters, al rond de 50% ligt, lijkt er in de loop van de onderzochte 
periode sprake te zijn van een licht stijgende trend. Ten slotte ligt het percen
tage gerealiseerde beurten in de thuissituatie over het algemeen hoger dan in 
de centrumsituatie. 
Bij Yvette is de stijgende trend het duidelijkst te zien, met name in de loop van 
de interventiefase. Ook bij haar is overigens een verschil zichtbaar tussen het 
percentage genomen beurten in de thuissituatie en het percentage in de cen
trumsituatie: thuis neemt ze over het algemeen meer beurten dan in het cen
trum in interactie met de groepsleidster. 
Bovenstaande constateringen aan de hand van de grafieken in Figuur 5-2 kun
nen bevestigd worden door een vergelijking tussen het gemiddelde percentage 
genomen beurten in de baselinemetingen en de gemiddelde percentages over 
de geconcentreerde metingen na de interventiefase en na de implementatiefa
se. Deze gemiddelde percentages zijn te vinden in Tabel 5-3. Bij Karen zijn de 
gemiddelde percentages postinterventie zelfs iets lager dan tijdens de baseline 
om postimplementatie weer terug te komen op een niveau iets boven de base-

Tabel 5-3 Gemiddelde percentages (M) beurten van het kind van het totaal aantal gesprek
seenheden van het kind en standaarddeviaties (s), n = aantal opnames. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum* 

Yvette thuis 

Yvette centrum 

1 = baseline 

n M s 

5 33.13 18.77 

4 26.50 8.44 

5 5500 27.00 

4 47.05 21.70 

5 39.77 12.88 

4 25.44 6-29 

III = postinterventie 

n M s 

2 29.80 14.42 

2 21.87 A-A2 

3 85.39 3-92 

3 65.55 10-94 

3 77.06 7.52 

3 60.33 304 

V = postimplementatie 

n M s 

3 42.68 13.45 

3 30.13 3J1 

3 79-76 17.91 

3 62-74 15-91 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar 
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linemetingen. Zowel bij Laura als bij Yvette is er een duidelijke toename in het 
gemiddelde percentage genomen beurten, vooral tussen het gemiddelde tij
dens de baseline en het gemiddelde postinterventie. Na de implementatiefase 
zijn de gemiddelde percentages bij Yvette nog iets verder toegenomen. 
Uit de statistische analyses blijkt dat zowel bij Laura (F(I,II)=5.I, p=.045) als bij 
Yvette (F(I,II)=56.2, p=.ooo) de percentages tijdens de baseline significant ver
schillen van de percentages postinterventie. Zoals al te zien is in Figuur 5-2 en 
Tabel 5-3 laat Yvette in de interactie thuis minder beurtkansen liggen dan in de 
interactie met de groepsleidster. Dit verschil blijkt statistisch significant, zowel 
in de vergelijking tussen fase I en III (F(I,II)=IO.4, p=.oo8 als in de vergelij
king tussen fase III en V (F(i,8)=5.34, p=.o5o). Aangetekend moet worden dat 
alleen de significantie van het verschil tussen fase III en V bevestigd wordt 
door de Kruskal-Wallistoets (zie Tabel F-i en Tabel F-2 in Bijlage F). Bij Karen 
werd geen enkel statistisch significant verschil gevonden, noch voor fase noch 
voor opnamesituatie. 

Behalve de analyse van het percentage gerealiseerde beurten is aan de hand 
van het materiaal ook specifiek gekeken naar de beurtverdeling binnen de 
dyade. Een goed beeld van de symmetrie kan verkregen worden door de distri
butie van alle beurten per opname over de beide deelnemers te analyseren. De 
patronen in de beurtverdeling zijn per kind en per opnamesituatie weergege
ven in Figuur 5-3. Naarmate de lijnen van kind en volwassene elkaar dichter 
naderen, zijn de beurten gelijkmatiger verdeeld. 
Hoewel er bij Karen in de centrumsituatie enkele opnames zijn met een bijna 
symmetrisch beurtverdelingspatroon, blijft de beurtverdeling bij haar in beide 
situaties over het algemeen sterk asymmetrisch en vooral grillig. Bij Laura ont
wikkelt het patroon zich in de thuissituatie tot een nagenoeg geheel symmetri
sche beurtverdeling, waarbij de lijnen elkaar zelfs in enkele opnames kruisen. 
In die gevallen produceert Laura (iets) meer beurten dan haar moeder. Ook in 
de centrumopnames zien we een steeds symmetrischer beurtverdeling met in 
de laatste drie opnames vrijwel volledige symmetrie. Toch neemt de groeps
leidster ook in deze laatste opnames nog altijd iets meer beurten dan Laura. 
De duidelijkste ontwikkeling zien we in de grafieken van Yvette. Van een sterk 
asymmetrisch patroon in de thuisopnames tijdens de baseline waarbij moeder 
meer dan twee keer zoveel beurten produceert als Yvette, gaat de ontwikkeling 
naar een vrijwel volledig symmetrisch patroon in de laatste opnames vanaf 57 
maanden. Ook in de centrumsituatie zien we een dergelijke ontwikkeling. De 
patronen zijn hier tijdens de baseline nog sterker asymmetrisch dan in de 
moeder-kinddyade en eindigen ook iets minder symmetrisch, maar gaan wel 
duidelijk in de richting van een gelijkwaardige beurtverdeling. Opvallend in 
beide grafieken van Yvette is de knik bij 43 maanden. Deze trendbreuk was ook 
al enigszins zichtbaar in de grafiek van Figuur 5-2. Yvette leerde vlak na deze 
opname om met haar ogen ja en nee aan te geven waardoor zij in staat was ant-
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Figuur 5-3 Percentages communicatieve beurten van het totaal aantal beurten binnen de 
dyade (=n) in de thuissituatie (links) en de centrumsituatie (rechts). I=baseline, 
II=interventie, IH=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. 

66 68 

29 31 33 35 37 

55<n<i34, ïi=ioo 
leeftijd in maanden 

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 S> 53 55 57 59i 61 63 
49<n<98, n=72 

leeftijd in maanden 

woord te geven op ja/nee-vragen. Dit had een overduidelijk positief effect op 
de beurtverdeling. 
De gemiddelde percentages beurten van het kind van het totaal aantal beur
ten binnen de dyade zijn voor baseline, postinterventie en postimplementa-
tie in Tabel 5-4 op een rij gezet. De cijfers bevestigen het eerder aan de hand 
van de grafieken geschetste beeld: geen ontwikkeling bij Karen en een ont
wikkeling richting 50% bij Laura en Yvette waarbij de percentages voor de 
thuissituatie voor deze twee kinderen hoger liggen dan die voor de cen
trumsituatie. 
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Tabel 5-4 Gemiddelde percentages (M) beurten van het kind van net totaal aantal beurten 
binnen de dyade en standaarddeviaties (s), n = aantal opnames. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum* 

Wette thuis 

Yvette centrum 

1 • baseline 

n M $ 

5 23.76 9.82 

4 21.45 5-&* 

5 33-70 14-34 

4 31.70 12.22 

5 28.34 7-58 

4 20.01 3.66 

III = postinterventie 

n M S 

2 22.97 S.97 

2 17.72 2.72 

3 49-72 365 

3 40.43 5-66 

3 44-23 20.41 

3 40.51 3-13 

V = postimplementatie 

n M s 

3 29.67 7.77 

3 23.08 2.47 

3 45-03 5-97 

3 39-30 7-7* 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 

De statistische toetsing wijst bij Yvette op een significant verschil tussen base
line en postinterventiemetingen (F(i,n)=43.3, p=.ooo). Bij Laura blijkt het ver
schil tussen baselinemetingen en de metingen postinterventie volgens 
ANOVA niet significant (F(i,n)=4.4, p=.o59), maar wel volgens de Kruskal 
Wallis-toets (x2=5.oi, df=i, p=.025). Dit hangt vermoedelijk samen met de uit
schieters naar beneden bij 30 maanden in de thuissituatie en bij 32 maanden 
in de centrumsituatie. De verschillen tussen de twee opnamesituaties zijn ner
gens significant 

5.2 Initiatieven en reacties 

Het COCP-programma beoogt het vergroten van de deelname van het kind aan 
de interactie. Dit betekent niet alleen een gelijkwaardige beurtverdeling, maar 
ook een vergroting van de bijdrage van het kind aan de inhoud van de conver
satie. Daarvoor is het van belang dat niet-sprekende kinderen leren om op een 
adequate manier gespreksonderwerpen te introduceren. Ook hier gaat het 
interventieprogramma ervan uit dat via gedragsveranderingen van de volwas
senen de kinderen gestimuleerd kunnen worden om meer initiatief te nemen 
in de conversatie. Als de volwassenen responsief zijn voor de initiatieven van 
het kind, zal dat het kind stimuleren om nieuwe initiatieven te nemen. Daar
naast speelt uiteraard de toegang tot communicatie, het beschikken over een 
adequaat communicatiesysteem en vocabulair, een belangrijke rol bij het ver
groten van de inhoudelijke bijdrage aan de conversatie in het algemeen en aan 
het introduceren van gespreksonderwerpen in het bijzonder. 
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In Hoofdstuk 4, § 4.5.1 is het analyseschema voor de gesprekspatronen bespro
ken. Alle tijdens het segmenteren van de interactiestroom geïdentificeerde 
communicatieve beurten zijn retrospectief gecodeerd naar hun relatie met het 
voorafgaande in de interactie. Indien de contextuele focus van de betreffende 
beurt, of anders gezegd het thema van die beurt, gelijk is aan de focus van de 
direct daaraan voorafgaande gesprekseenheid, dan wordt de beurt beschouwd 
als een reactie. Wanneer de focus verandert, dan is er sprake van een initiatief. 
De analyse op retrospectief niveau werd uitgevoerd voor alle transcripten uit de 
baselinefase, interventiefase, de transcripten postinterventie en postimple-
mentatie en voor een deel van de rest van het materiaal (zie Tabel 4-7 in 

§4-5-3)-

j.2.1 Responsiviteit van de volwassenen 

De belangrijkste strategieën voor communicatiepartners in het COCP-pro-
gramma die ervoor moeten zorgen dat volwassenen responsiever worden, zijn 
volg de draad van het kind en beloon de communicatiepogingen van het kind (zie 
§ 3.1 en Bijlage D). Bij de eerste strategie gaat het niet alleen om het reageren 
op de communicatie van het kind, maar meer in het algemeen ook om het rea
geren op het gedrag van het kind tijdens beurtkansen. Bijvoorbeeld wanneer 
het kind de aandacht gericht heeft op een voorwerp zonder daarover te com
municeren en de volwassene benoemt dit De tweede strategie legt vooral de 
nadruk op het serieus nemen van alle communicatie(pogingen) van het kind. 
Dit betekent niet dat aan elk verzoek van het kind voldaan hoeft te worden, 
maar wél dat er expliciet op gereageerd wordt Het reageren op pogingen van 
het kind om nieuwe onderwerpen in de interactie te brengen krijgt extra aan
dacht (zie ook § 7.2). 
In Hoofdstuk 4 werd de verwachte toename van responsiviteit bij de volwas
senen vastgelegd in hypothese H1.2. Deze hypothese is geoperationaliseerd als 
een proportionele toename van de reactiebeurten van de volwassenen. Van alle 
beurten van de volwassenen werd per opname geanalyseerd welk percentage 
daarvan uit reactiebeurten bestond. Deze percentages zijn in Figuur 5-4 gra
fisch weergegeven. Opnieuw is alleen bij Laura en bij Yvette een duidelijke 
ontwikkeling waar te nemen in de richting van een toename van de responsi
viteit bij beide interactiepartners. Opvallend is dat de stijgende tendens al 
begint in de baselineperiode, hoewel het interventieprogramma toen nog niet 
gestart was. De verklaring hiervoor ligt vermoedelijk in een vergroting van de 
aandacht bij de partners voor de communicatie van het kind. Zij wisten 
immers wel dat het COCP-project gericht zou zijn op een verbetering van de 
communicatie en dat er in dat kader ook van hen wat verwacht werd. Dit gege
ven zou, misschien samen met een gewenning aan de opnamesituatie na de 
eerste opnames, een verklaring kunnen vormen voor de stijgende lijn in de 
baselineperiode. Hoewel deze omstandigheden ook voor Karen golden, lijken 
ze bij haar geen of nauwelijks invloed te hebben gehad. Bij de communicatie-
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Figuur 5-4 Percentages reactiebeurten van het totaal aantal beurten van de volwassenen (=n). 
I=baseline, II=interventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimple-
mentatie. 

Karen I 

2KIK58, n=42 

29<n<&4,11=58 

29<n<8o,n=55 
29 31 33 35 37 

leeftijd in maanden 

partners van Karen zien we geen duidelijke trend in de richting van een toe
nemende responsiviteit 
Het beeld dat uit de grafieken naar voren komt, wordt bevestigd door de 
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Tabel 5-5 Gemiddelde percentages (M) reactiebeurten van het totaal aantal beurten van de 
volwassenen en standaarddeviaties (s), n = aantal opnames. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum* 

Wette thuis 

Yvette centrum 

1 = baseline 

n M s 

5 62.78 17.86 

4 45-05 13-98 

5 52.66 21.87 

4 57.88 17.68 

5 49.49 13.68 

4 54.07 8.72 

III = postinterventie 

n M s 

2 48.17 17.21 

2 62.01 15.42 

3 75.17 9.28 

3 84.50 8.85 

3 74.58 7.64 

3 73.27 12.84 

V = postimplementatie 

n M s 

3 63.04 11.95 

3 60.83 75-°7 

3 76.60 15.59 

3 65.37 20.96 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 

gemiddelde percentages berekend over de baselinemetingen, de metingen 
postinterventie en de metingen postimplementatie. Deze percentages zijn te 
vinden in Tabel 5-5. Uit de statistische analyse blijkt verder dat er bij de com
municatiepartners van Laura en Yvette een significant verschil is tussen de 
gevonden waarden in de opnames van de baseline en de postinterventieme-
tingen (Laura: F(I,II)=7.5, p=.oio, en Yvette: F(i,n)=i3.6, p=.oo4). Het niveau 
dat de groepsleidster bij Yvette postinterventie bereikt heeft, neemt postimple
mentatie gemiddeld iets af door twee centrumopnames waarin zij minder res
ponsiefis dan in de opnames daarvoor (zie Figuur 5-4). Dit verschil is echter 
niet statistisch significant. Bij Karen was het verschil tussen de fasen niet sig
nificant. De verschillen tussen de beide opnamesituaties waren bij geen enkel 
kind significant. 

5.2-2 Topicintroducties van de kinderen 

Het COCP-programma veronderstelt dat niet-sprekende kinderen gestimu
leerd worden om meer initiatieven te nemen in de interactie naarmate hun 
pogingen meer succes hebben. Dit succes is onder andere afhankelijk van de 
responsiviteit bij de volwassenen. Een toename van die responsiviteit zou dus 
een positief effect hebben op het percentage topicintroducties bij de kinderen. 
Een dergelijke vergroting van de bijdrage van het kind aan de inhoud van 
gesprekken is geformuleerd in hypothese H1.4 in § 4.1: 'de kinderen zullen na 
interventie meer gespreksonderwerpen introduceren'. Deze hypothese is ver
volgens geoperationaliseerd als een proportionele toename van de initiatief-
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Figuur 5-5 Percentages initiatiefbeurten van het totaal aantal beurten van het kind (=n). 
I=baseline, H=interventie, III=postinterventie, IV=implementatie, V=postimple-
mentatie. 

Karen I 

2<n<34,11=15 

7<n<79,n=42 

ii<n<63,ü=32 

29 31 33 35 37 

leeftijd in maanden 

61 63 

beurten van het kind, zowel binnen het totaal aantal beurten van het kind, als 
binnen het totaal aantal initiatiefbeurten in de dyade. 
In Figuur 5-5 is de ontwikkeling bij de kinderen in beeld gebracht met betrek
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king tot de distributie van initiatieven en reacties. De lijn geeft de proportie ini-
tiatiefbeurten weer als percentage van het totaal aantal door het kind geprodu
ceerde beurten. Bij Karen zien we een maximale variatie: o% tot 100% van 
haar beurten bestaat uit topicintroducties. Er lijkt daarbij een tendens te onder
scheiden naar een afname van het percentage initiatieven. Bovendien is er met 
name in de baselineperiode een sterk verschil tussen de thuisopnames en de 
opnames in het centrum. Hierbij moet aangetekend worden dat de uitschieters 
zowel naar boven als naar beneden steeds opnames betreft waarin het totaal 
aantal beurten onder de tien ligt en de percentages dus gebaseerd zijn op 
extreem lage aantallen. Dat Karen maar weinig communiceert, blijkt ook uit 
het lage gemiddelde aantal van 15 beurten per opname (zie Figuur 5-5) tegeno
ver een gemiddelde van 42 respectievelijk 32 bij Laura en Yvette. 
Bij Laura is het beeld, afgezien van de twee uitschieters in de eerste twee opna
mes, redelijk stabiel. Het percentage initiatieven ligt meestal ergens tussen de 
10% en de 40%, maar vertoont geen duidelijke ontwikkeling in de loop van de 
onderzoeksperiode. Bij Yvette ten slotte lijkt er sprake te zijn van een licht stij
gende tendens in het percentage initiatieven. 

In Tabel 5-6 zijn de gemiddelde percentages initiatieven te vinden voor de 
baselineperiode en de geconcentreerde metingen tussen interventie en imple
mentatie en aan het eind van de onderzoeksperiode. Deze percentages bevesti
gen het beeld dat uit de grafieken naar voren komt. Alleen bij Yvette is het 
gemiddelde percentage na interventie duidelijk toegenomen en dit percentage 
blijft min of meer stabiel in de metingen aan het eind van het onderzoek. De 

Tabel y6 Gemiddelde percentages (M) initiatiefbeurten van het totaal aantal beurten van het 
kind en standaarddeviaties (s),n = aantal opnames. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum* 

Yvette thuis 

Yvette centrum 

1 = baseline 

n M s 

5 71.41 20.10 

4 25.24 21.86 

5 33.12 24.87 

4 28.28 3.24 

5 n.30 6.49 

4 8.58 7.21 

III = postinterventie 

n M s 

2 24.17 22.39 

2 34.85 2.14 

3 22.70 6.54 

3 2562 5.15 

3 31-30 5-19 

3 27.94 8.64 

V = postimplementatie 

n M s 

3 32.23 6.73 

3 18.92 9.31 

3 33.84 6.86 

3 34-44 " - ' 6 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 
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statistische toetsen wijzen uit dat het verschil tussen baseline en postinterven-
tie bij Yvette statistisch significant is (F(I , I I )=28.9, p=.ooo). De verschillen 
tussen de opnamesituaties bij Yvette zijn niet significant 
Bij Laura zijn noch de verschillen tussen de fasen noch de verschillen tussen 
de opnamesituaties statistisch significant. Bij Karen is het verschil tussen de 
fasen niet significant (F(i,9)=2.47, p=.i5o), terwijl de percentages in de tabel, 
met name in de thuissituatie, toch sterk van elkaar verschillen. Het verschil 
tussen de fasen is echter niet significant, omdat de standaarddeviaties relatief 
hoog zijn. Ook is het gemiddelde percentage initiatiefbeurten in de thuisop-
names toegenomen, terwijl dit percentage in de centrumsituatie juist is afge
nomen. Hierdoor is er wel sprake van een statistisch significant interactie
effect bij vergelijking van fase I met fase III (F(i,<))=5.6,0=0.42) 
Op zichzelf is er geen duidelijke norm aan te geven voor een optimale distri
butie van initiatieven en reacties. Als het kind in al haar beurten een nieuw 
onderwerp aandraagt, betekent dat tegelijkertijd dat het kind in het geheel niet 
reageert op de communicatie van de volwassene. Dit is in enkele opnames van 
Karen duidelijk het geval. Dit kind heeft dan ook moeite om aandacht voor 
haar partner te hebben; zij is vooral met zichzelf en haar eigen focus bezig. 
Zoals in Hoofdstuk 4, § 4.3.1 besproken werd, vertoont dit kind contactstoor
nissen die doen denken aan autisme. Een belangrijk interventiedoel voor 
Karen in het kader van het COCP-programma was het leren om beter te rea
geren op haar communicatiepartners (zie § 4.3.2). Op basis van een dergelijk 
interventiedoel zou bij Karen eerder een afname van het percentage initiatief-
beurten wenselijk zijn. Een dergelijke tendens lijkt enigszins waar te nemen. 

Het aantal gespreksonderwerpen kan in vijf minuten interactie sterk variëren 
en dit is uiteraard direct van invloed op het aantal en het percentage initiatief-
beurten van de deelnemers. Een belangrijkere indicatie voor een toename van 
de invloed van het kind op de inhoud van de conversatie is of de introductie 
van de gespreksonderwerpen enigszins gelijk verdeeld is tussen beide ge
sprekspartners. Om dit te beoordelen is de distributie van alle initiatiefbeurten 
binnen de interactie over de beide participanten eveneens in kaart gebracht. 
De grafieken van Karen in Figuur 5-6 laten zien dat de verdeling van topicin-
troducties over het algemeen bij haar sterk ongelijk is. Ondanks het feit dat 
Karen in beide opnamesituaties enkele malen een groter aandeel heeft in het 
aandragen van gespreksonderwerpen, blijft de volwassene in de meeste situa
ties duidelijk de inhoud van de conversatie sterk domineren. 
Zowel bij Laura als bij Yvette zien we in beide situaties een hele duidelijke ten
dens in de richting van een gelijkwaardige invloed op het onderwerp van de 
interactie. In alle vier de grafieken kruisen de lijnen elkaar enkele malen en is 
er sprake van convergentie naar symmetrie. Dit betekent dat de ene keer het 
kind en de andere keer de volwassene iets meer initiatief neemt. De ontwikke
ling is het sterkst bij Yvette die in de eerste opnames nog nauwelijks initiatief 
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neemt, maar in latere fasen van het onderzoek een duidelijke invloed heeft op 
de inhoud van de conversatie. Ook bij Laura is een dergelijke ontwikkeling 
waar te nemen, zij het iets minder sterk. 
De gemiddelde percentages voor baseline, postinterventie en postimplementatie 
zijn te vinden in Tabel 5-7. Bij Karen zien we hier weer de grote variatie. Omdat 
de richting van de veranderingen in de thuisopnames precies andersom is dan 
die in de centrumopnames zijn de verschillen tussen de fasen niet significant, 
evenmin als de verschillen tussen de twee opnamesituaties. Toch is er in dit geval 
ook geen sprake van een significant interactie-effect (F(i,9)=3.93, p=.079). 

Figuur 5-6 Percentages iniüatiefbeurten van het totaal aantal initiatieven binnen de dyade (=n) 
in de thuissituatie (links) en de centrumsituatie (rechts). I=baseline, H=interventie, 
IH=postinterventie, IV=implementatie, V=postimplementatie. 

Karen 

29 31 33 35 37. 
i5<n<53,11=30 

leeftijd in maanden 

29 31 33 35 37: 39 41 43 45 47 49 Si 53 55 57 59i 6i 63 

n<n<37, n=25 
leeftijd in maanden 
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Tabel yj Gemiddelde percentages (M) initiatiejbeurten van het kind van het totaal aantal 
initiatieven binnen de dyade met standaarddeviaties (s), n = aantal opnames. 

Karen thuis 

Karen centrum 

Laura thuis* 

Laura centrum* 

Yvette thuis 

Wette centrum 

1 = baseline 

n M s 

5 38.86 20.25 

4 10.77 10.84 

5 23.05 11.90 

4 27.29 14.61 

5 8.85 5.74 

4 4.89 4.92 

III = postinterventie 

n M s 

2 9.56 2.20 

2 17.07 2.38 

3 48.03 16.37 

3 55.24 11.40 

3 49-93 13-73 

3 42.88 12.37 

V = postimplementatie 

n M s 

3 28.19 1 2-9^ 

3 13.13 6.91 

3 56.57 '9-3« 

3 42.95 30.39 

* Van Laura zijn geen postimplementatiegegevens beschikbaar. 

Bij Laura en Yvette liggen de gemiddelde percentages na interventie rond de 
50% en dit percentage blijft bij Yvette ook stabiel in de metingen aan het eind 
van de onderzoeksperiode. Bij beide kinderen is het verschil tussen de baseli
ne metingen en de metingen postinterventie statistisch significant (Laura: 
F(i,n)=i3.8, p=.oo3 en Yvette: F(i,n)=69.4, p=.ooo). De kleine verschillen tus
sen de twee opnamesituaties bij Laura en Yvette zijn niet statistisch signifi
cant. 

5.3 Samenvatting 

Karen vertoont in de loop van de onderzoeksperiode op alle onderzochte aspec
ten een nogal grillig beeld. Het is vooral het beeld van een moeizaam verlo
pende interactie waarin het de volwassenen nauwelijks lukt om dit kind uit te 
lokken tot communicatie. Hoewel zowel haar moeder als de groepsleidster 
Karen ruim de tijd geven (van enkele tot zelfs tientallen seconden) om haar 
beurten te nemen, heeft dit niet duidelijk tot gevolg dat Karen meer beurten 
gaat nemen. En wanneer zij communiceert, dan is ze vooral bezig met haar 
eigen focus en introduceert ze dus meestal haar eigen onderwerpen. Beide 
communicatiepartners zijn redelijk responsief, hetgeen blijkt uit het feit dat zij 
gemiddeld in 60% van hun beurten reageren op het al dan niet communica
tieve gedrag van Karen. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de interactie meer 
op elkaar afgestemd raakt Aan het eind van de onderzoeksperiode neemt 
Karen verhoudingsgewijs iets meer beurten en communiceert dus iets meer 
dan bij de start van het onderzoek. Ook de beurtverdeling is enkele procenten 
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minder asymmetrisch. Bovendien is het percentage initiatiefbeurten aan het 
eind lager dan aan het begin, hetgeen erop wijst dat Karen iets vaker reageert 
op de communicatie van haar partners dan bij het begin van het onderzoek. De 
verdeling van de topicintroducties blijft echter sterk asymmetrisch waarbij 
vooral de volwassenen de inhoud van de communicatie bepalen. De hier 
samengevatte kleine veranderingen in de gesprekspatronen bij Karen kunnen 
niet duidelijk gezien worden als positieve effecten van de partnerinstructie in 
het COCP-programma. 

Bij Laura is wel duidelijk een positieve ontwikkeling waarneembaar. Beide 
communicatiepartners gaan in de loop van de interventiefase vaker effectief 
pauzeren en worden ook nog iets responsiever. Beide veranderingen zijn sta
tistisch significant en kunnen dus gezien worden als positieve effecten van de 
partnerinstructie in het kader van het COCP-programma. Aan het begin van 
de onderzoeksperiode neemt Laura gemiddeld ongeveer de helft van haar com
municatieve beurten en de andere helft laat ze liggen (de beurtkansen). In de 
loop van de interventie gaat ze meer beurten nemen en wordt het percentage 
beurtkansen lager. Dit geldt iets sterker in de interactie met haar moeder dan 
in de interactie met de groepsleidster. De toename van de communicatie is een 
aantoonbaar effect van de interventie. De beurtverdeling binnen de dyade ver
andert van licht asymmetrisch in de baselineperiode tot symmetrisch na inter
ventie. Hoewel het percentage beurten waarin Laura een nieuw gespreks
onderwerp introduceert niet verandert in de loop van de onderzoeksperiode, 
wordt de verdeling van topicintroducties binnen de dyade zowel in de thuissi
tuatie als in de centrumsituatie wel veel gelijkwaardiger. Ook dit is een aan
toonbaar positief effect van het interventieprogramma. 
Yvette ten slotte laat op alle onderzochte aspecten de meest duidelijke positie
ve ontwikkeling zien. Zowel haar moeder als de groepsleidster gaan na instruc
tie significant vaker effectief pauzeren en worden duidelijk responsiever voor 
het (communicatieve) gedrag van Yvette. Yvette zelf laat een sterke toename 
zien van zowel de communicatieve beurten in het algemeen als van de initia
tiefbeurten in het bijzonder. De interactiepatronen ontwikkelen zich van sterk 
asymmetrisch tot duidelijk symmetrisch aan het eind van de onderzochte pe
riode. 
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