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SAMENVATTING 

NAUWELIJKS SPREKEND 
VEEL TE ZEGGEN 
Een studie naar de effecten van het COCP-programma 

Dit proefschrift doet verslag van een longitudinaal onderzoek naar de effecten 
van het COCP-programma op de communicatieve ontwikkeling en taalverwer
ving bij drie niet of nauwelijks sprekende kinderen. COCP staat voor Commu
nicatieve Ontwikkeling van niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Commu
nicatie Partners. 

In het inleidende eerste hoofdstuk wordt de doelgroep van het onderzoek geïn
troduceerd: kinderen bij wie, als gevolg van aangeboren neurologische ont
wikkelingsstoornissen (cerebrale parese), de spraakvaardigheden onvoldoende 
ontwikkeld zijn om aan alle communicatiebehoeften te voldoen. Dit is een 
relatief kleine en bijzonder heterogene groep kinderen bij wie de aard en de 
ernst van de neurologische stoornissen sterk uiteenlopen. 
In de laatste decennia is de belangstelling voor het stimuleren van de commu
nicatie met technieken voor Ondersteunde Communicatie (OC) sterk toegeno
men. De term OC houdt in dat alle beschikbare communicatievormen (bij
voorbeeld spraak, gebaren, aanduiden van grafische symbolen, oogbewegin
gen) elkaar ondersteunen in het communicatieproces. In de meeste revalida
tiecentra of scholen voor speciaal onderwijs krijgen niet of nauwelijks spre
kende kinderen training in het gebruik van ondersteunende communicatie
vormen. Toch blijkt uit onderzoek en uit de klinische praktijk dat dit meestal 
niet leidt tot een verbetering van de communicatie in alledaagse situaties. Het 
COCP-programma is ontwikkeld om deze communicatie tussen niet-spreken-
de kinderen en hun dagelijkse interactiepartners (ouders, verzorgers, leer
krachten, therapeuten) te optimaliseren. 

In Hoofdstuk 2 worden kort enkele theorieën over taalverwerving besproken 
waarna het standpunt wordt verdedigd dat de vroege ouder-kindinteractie en 
de communicatieve ontwikkeling gedurende de eerste levensjaren de basis vor
men voor de eigenlijke taalverwerving: de verwerving van lexicale en gramma
ticale kennis van de gesproken taal en de verwerving van symbolische vaardig
heden in andere, niet-gesproken communicatievormen. Benadrukt wordt het 
belang van een multimodaal perspectief bi] onderzoek naar de communicatie 
van niet-sprekende kinderen, dat wil zeggen dat alle mogelijke communicatie
vormen bij het onderzoek betrokken dienen te worden. 
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vroege 
ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en de verwerving van symbo
lische en linguïstische vaardigheden bij zowel sprekende als niet-sprekende 
kinderen. De interactie tussen ouders en jonge niet-sprekende kinderen ver
loopt moeizamer dan bij niet-gehandicapte kinderen en er is een groot risico 
dat de communicatieve ontwikkeling stagneert De twee belangrijkste factoren 
die hieraan ten grondslag lijken te liggen, zijn de interactiestijl van de volwas
sen communicatiepartners en een gebrek bij de kinderen aan middelen om 
zich goed uit te drukken. Volwassenen zijn over het algemeen weinig responsief 
voor de signalen die het land uitzendt en scheppen weinig gelegenheden voor het 
kind om te communiceren, onder andere door het kind te weinig tijd te geven 
om te reageren of initiatieven te nemen. De kinderen missen in veel situaties 
adequate communicatiehulpmiddelen die voorzien zijn van op het kind en de 
situatie toegesneden vocabulair. 

In Hoofdstuk 3 wordt het COCP-programma geïntroduceerd. In dit program
ma krijgen de communicatiepartners van een kind zowel individueel als in 
groepen instructie en begeleiding om de interactie met het niet-sprekende 
kind te optimaliseren en zo een goede basis te scheppen voor de communica
tieve en talige ontwikkeling. Uiteindelijk moet het kind door de interventie 
leren om in verschillende situaties en met verschillende gesprekspartners op 
een duidelijke en doeltreffende manier te communiceren. De communicatie
partners leren hoe ze het kind voldoende gelegenheden kunnen bieden om te 
(leren) communiceren en hoe ze het ondersteund communiceren toegankelijk 
kunnen maken voor het kind. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van een 
individueel communicatiesysteem en door zelf voor te doen hoe het kind 
ondersteund kan communiceren (modelleren). 

Hoofdstuk 4 begint met de formulering van de onderzoeksvragen en de hypo
thesen van de effectstudie. De eerste vraag richt zich op de symmetrie van de 
gesprekspatronen in de interactie, dat wil zeggen de verdeling van communica
tieve beurten en topicintroducties tussen kind en volwassene. De tweede 
hoofdvraag heeft betrekking op de ontwikkeling van taalvaardigheden bij de 
onderzoekskinderen en betreft een analyse van de communicatievormen in het 
taalaanbod van de volwassenen en in de taaiproductie van de kinderen. 
Vanwege de relatief kleine en bijzonder heterogene populatie werd gekozen 
voor een longitudinaal within-subject design. Drie niet of nauwelijks sprekende 
meisjes met een cerebrale parese deden mee aan het onderzoek: Karen, Laura 
en Yvette. Bij de start van de dataverzameling waren deze kinderen respectie
velijk 2;n, 2:4 en z;6 jaar oud. In een periode van in totaal twee jaar en negen 
maanden werden elke twee maanden video-opnames gemaakt in de thuissitu
atie met de moeder en in het revalidatiecentrum met een groepsleidster 
(dezelfde voor alle kinderen). Door dit grote aantal meetpunten is het ondanks 
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het ontbreken van een controlegroep toch mogelijk om conclusies te trekken 
ten aanzien van de effecten van interventie. 
De eigenlijke analyse van gesprekspatronen en communicatievormen vond 
plaats op basis van transcripten van videofragmenten van vijf minuten lengte. 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van zowel transcriptie als analyse bleek 
alleszins bevredigend. 

Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het eerste hoofdonderdeel van het onder
zoek: de gesprekspatronen. De gesprekspatronen werden bij de volwassenen 
geanalyseerd op effectief pauzeren (een pauze is effectief als die gevolgd wordt 
door communicatie van het kind) en responsiviteit (het adequaat reageren op 
het communicatieve gedrag van het kind) en bij de kinderen op beurtname en 
topicintroducties. De verwachting was dat de kinderen meer communicatieve 
beurten gaan nemen naarmate de volwassenen vaker lang genoeg wachten op 
communicatie van het kind (effectief pauzeren). Verder werd verwacht dat de 
volwassenen door de instructie responsiever zouden worden en dat de kinde
ren daardoor meer initiatief zouden gaan tonen, dat wil zeggen vaker gespreks
onderwerpen zouden gaan introduceren. De resultaten tonen aan dat de com
municatiepartners van zowel Laura als Yvette na interventie inderdaad vaker 
effectief pauzeren en bovendien responsiever zijn geworden. Deze verande
ringen blijken statistisch significant Beide kinderen zijn ook significant meer 
communicatieve beurten gaan nemen, terwijl Yvette na interventie significant 
meer topicintroducties produceert. De verdeling van beurten en topicintroduc
ties over kind en volwassene is veel gelijkwaardiger geworden. Ook deze ver
schillen zijn bij beide kinderen significant Hoewel ook de communicatiepart
ners van Karen haar ruim de tijd geven en redelijk responsief zijn, komt de 
afstemming tussen kind en volwassene slechts moeizaam tot stand. Aan het 
eind van de onderzoeksperiode communiceert Karen weliswaar iets meer en 
reageert zij iets vaker op de communicatie van haar partner, maar deze kleine 
veranderingen zijn niet statistisch significant 

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken van het tweede hoofdonder
deel van de studie: de communicatievormen. Ten aanzien van dit onderwerp 
werd verwacht dat de volwassenen op grond van de interventie vaker nonvoca-
le vormen zouden gaan gebruiken om zo de kinderen te laten zien hoe ze 
ondersteund kunnen communiceren. Deze hypothese kon voor alle volwasse
nen bevestigd worden. Van de kinderen werd verwacht dat zij in de loop van 
de interventieperiode meer representationele symbolen (symbolen met een sta
biele referent die niet verandert met de context) zouden gaan produceren, als
ook meer complexe proposities (een propositie is hier opgevat als semantische 
basiseenheid). Een significante toename van representationele symbolen kon 
vastgesteld worden bij Yvette en een significante toename van de complexe 
uitingen bij Laura. Karen produceert vanaf het begin sporadisch representati-
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onele symbolen en ook een enkele maal een complexe uiting. Zij ontwikkelt 
zich echter nauwelijks op deze aspecten. 
Tevens wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de gebruikte mul
timodals constructies en de relatieve bijdrage die elke communicatievorm in der
gelijke constructies levert aan de inhoud van de propositie als geheel. Een 
vorm kan de propositie volledig uitdrukken, de inhoud van een andere vorm 
ondersteunen of de inhoud van een andere vorm completeren. Constructies waar
bij een vorm de propositie volledig uitdrukt en een andere vorm (een deel van) 
de inhoud ondersteunt, kwamen bij alle drie de kinderen het vaakst voor. 

In Hoofdstuk 7 worden enkele verbanden beschreven tussen de resultaten uit 
de twee voorgaande hoofdstukken en verbanden gelegd met andere gegevens 
die voor dit onderzoek verzameld zijn. Allereerst wordt nagegaan in hoeverre 
uit de resultaten van de interactieanalyse is op te maken of de in het COCP-
programma voor elk kind afzonderlijk gestelde interventiedoelen bereikt wer
den. 
Ten tweede wordt dieper ingegaan op de relaties tussen veranderingen bij de 
volwassenen en veranderingen bij de kinderen met betrekking tot de gespreks-
patronen. De uitgevoerde sequentiële analyses tonen aan dat de in Hoofdstuk 
5 geconstateerde toename van de responsiviteit bij de volwassenen vooral geldt 
na initiatiefgedrag van het land. Met name Laura en Yvette slagen er daardoor 
na interventie beter in om nieuwe gespreksonderwerpen te introduceren. Dit 
komt ook omdat de volwassenen minder geneigd zijn om zelf steeds initiatief 
te nemen en - onder andere door vaker te pauzeren - de kinderen meer kan
sen bieden om onderwerpen aan te dragen. 
Ten slotte wordt getracht de resultaten van de effectstudie in verband te bren
gen met de gegevens die gedurende het onderzoek elke vier maanden werden 
verzameld over het taalbegripsniveau en het cognitieve niveau van de drie kin
deren. Bij alle drie de kinderen lijkt de ontwikkeling van cognitie en taaibegrip 
parallel te lopen aan de ontwikkeling van communicatieve en taalvaardighe
den. Bij Karen is nauwelijks sprake van vooruitgang, terwijl het ontwikke
lingstempo bij Laura en Yvette - ondanks een achterstand op leeftijdsgenoten 
- op alle gebieden gelijke tred lijkt te houden met het leeftijdsverloop. 

In het slothoofdstuk van dit proefschrift wordt nogmaals aandacht besteed aan 
een aantal belangrijke methodologische aspecten. Veel moeite is gedaan om zo 
goed mogelijk om te gaan met de onvermijdelijke voetangels en klemmen van 
deze studie: de beperkte omvang van de onderzoeksgroep, de keuze om de 
effecten van het COCP-programma als geheel te onderzoeken en niet in 
onderdelen, de materiaalverzameling in natuurlijke interactiesituaties en de 
focus op indirecte effecten van de interventie (beïnvloeding van het gedrag van 
de kinderen via hun communicatiepartners). De bedreiging van de interne 
validiteit kon dan ook beperkt blijven. 
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Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot de gesprekspatronen en 
de communicatievormen gerelateerd aan de in Hoofdstuk 4 geformuleerde 
hypothesen. Zoals hiervoor al duidelijk werd, konden voor Karen geen effecten 
van het COCP-programma worden aangetoond. De verklaring hiervoor moet 
eerder gezocht worden in de aan autisme verwante contactstoornissen van dit 
meisje, dan in het niveau en het bijzonder trage tempo van haar algemene ver
standelijke ontwikkeling. Uit de praktijk is inmiddels gebleken dat het COCP-
programma bij kinderen en volwassenen met een (zeer) laag cognitief niveau 
kan leiden tot verbeteringen in de communicatie. 
Voor de twee andere onderzoekskinderen, Laura en Yvette, luidt de conclusie 
dat zij duidelijk geprofiteerd hebben van het programma. Als effect van de 
interventie communiceren zij meer en introduceren zij meer gespreksonder
werpen. Zij hebben meer inbreng in de communicatie, hun invloed op de 
inhoud van de communicatie is duidelijk groter geworden en zij zijn boven
dien taalvaardiger geworden. 
Nieuw in deze studie was het multimodale perspectief dat geresulteerd heeft 
in een gedetailleerde beschrijving van de multimodale communicatie van niet-
sprekende kinderen en van het multimodale taalaanbod van hun volwassen 
communicatiepartners. Deze beschrijving biedt diverse aanknopingspunten 
voor verder onderzoek. 
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