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En dank aan alle gebruikers die ons geholpen hebben!

Onderzoeksopzet
Hoe ondersteun je een op tekst-gebaseerde OC gebruiker?

Aannames

Onderzoeksopzet

• Twee

Probleemstelling:
Wat zijn de behoeften van op tekst-gebaseerde OC-gebruikers?

typen OC-gebruikers: symbool en tekst
(wel of niet kunnen schrijven)

• Strategieën

voor OC-gebruikers zijn niet universeel

• Op

tekst-gebaseerde OC is het ultieme doel

• De

diagnose is bepalend voor welk OC er gebruikt wordt

Wat blijkt!

• Stap

1: Literatuur studie

• Stap

2: Interviews met gebruikers

Agenda

•

Veel tekst-gebaseerde OC gebruikers gebruiken ook symbolen

• Nieuwe

•

Geletterdheid zorgt niet per definitie voor de overgang van symboolnaar tekst-gebaseerde OC

• Gebruikersgerichte

•

Ondersteuningsstrategieën zijn universeel

•

Minder dan 10% van de geïnterviewden heeft evidence-based OCondersteuning gehad

•

Volwaardige OC- gebruikers worden regelmatig niet begrepen/gehoord

•

Grootste uitdaging: het gedrag van sprekende mensen

• Waar
• Wat

inzichten
communicatiepartner: Hoe word ik dat?

we vaker over moeten praten

jij nu al kunt veranderen

• Meer

informatie

Nieuwe inzichten: Universeel

• OC voor

iedereen, spraak voor sommigen
gebruikt OC
• Sociale media en andere a-synchrone
communicatiemiddelen zijn toegankelijk en
inclusief, vooral in gesprekken met
sprekende mensen
• Iedereen

Nieuwe inzichten

Nieuwe inzichten: Bediening

alternatieve bedieningsmethoden
fijn motorische vaardigheden betekent
niet per definitie ook directe bediening.
Mogelijk zijn alternatieve bedieningstrategieën nodig (bijv. Partner Assisted
Scanning of oogbediening tijdens
crisismomenten, naarmate de dag vordert of
in verschillende contexten)

Nieuwe inzichten: Besluitvorming

• Overweeg
• Goede

• Aanpassen

van het vocabulaire
van een stem
• OC gebruik v.s. andere middelen
• Hoe en wanneer ondersteund worden
• Privacy: Delen van het scherm, het
vocabulaire en de geschiedenis
• Selecteren

Nieuwe inzichten: Doel & inzet
“Choice in communication is huge. I don't solely use
my device to communicate, at least with my family.
Sometimes I vocalize (often for yes-no questions), or
point, or give thumbs up or thumbs down. A new one
has been, when given multiple options, holding up a
number of fingers for which option I prefer, which has
been helpful when out walking without ready access
to my phone or iPad.”

• OC als

visuele ondersteuning
media is OC
• Low-tech / No-tech OC
• Social

~ Dee Burrow, AAC user

Respectvol

10 belangrijke kenmerken van
gebruikersgerichte communicatiepartners
Gebruikersgerichte communicatiepartner:
Hoe word ik dat?

Alle OC-gebruikers moeten op een persoonlijke wijze ondersteund
worden. Voorkeuren hierin verschillen van persoon op per. Ze
luisteren, wachten en vragen hoe ze de OC-gebruiker beter kunnen
ondersteunen.

Goede communicatie partners…
1. Respecteren de inspanningen van OC
2. Hebben geduld en wachten
3. Beperken ruis
4. Creëren optimale fysieke ruimtes
5. Kijken naar de persoon, niet naar het apparaat
6. Combineren de boodschap met andere signalen
7. Domineren het gesprek niet
8. Respecteren de stem van de OC-gebruiker
9. Vragen…
10.Accepteren de communicatievoorwaarden van de OC-gebruiker

Let op!
Ieder persoon heeft andere voorkeuren…

Checklist
“My partner is my favourite person to communicate with.
He’s very understanding and I never feel judged by him.
If I’m using speech and begin to struggle he will prompt me to get my
iPad out (I often forget). He waits for me to type or find symbols in
Proloquo2Go.
He is completely understanding of how I may switch back and forth
between AAC and verbal speech.
It doesn’t faze him or make him value one form of communication more
than the other.
He values me communicating, however that may be.
He listens.”
~ Oliver Waite, AAC user
https://download.assistiveware.com/aac/1.6-person-centred-communication-partner-checklist-NL.pdf

Het gebruik van Social Media

Social media is ook een vorm van OC.
Wanneer OC-gebruikers toegang hebben tot
verschillende sociale media, kan er een
wereld van mogelijkheden open gaan en de
communicatie en relaties met de mensen om
hen heen verbeteren

Waar we vaker over moeten praten

Part-time OC-gebruikers
“I think social media assists communication partners and nondisabled peers to understand capacity.
When people meet me in person, they often use two word
sentences.
Those who have interacted with me on
social media will treat me as the educated, insightful person I
am.”
~ Johanna Schmidt, AAC user

Kiezen om OC te gebruiken als het je
communicatie verbetert

"Remember not all AAC users have no verbal speech.
Some of us have voluntary verbal speech.
Some of us of involuntary verbal speech.
Some of us have both voluntary and involuntary verbal speech.
Some of us have verbal speech sometimes and not other times.”
~ Oliver Waite
“The goal should not be verbal speech but good communication.”

“AAC needs to be recognized as
useful for even verbal/speaking
autistic people.
We want to communicate better.”

“Words come more easily to my
fingers than my mouth.”

~ Alyssa Hilary
“Understand that sometimes I am able to use my voice and
sometimes I have to use AAC.”
~ P Matthew Stinson

OC-vinders

“Ditch your preconceptions who might want
or need AAC!
Assume it might be useful to anyone you're
seeing.”

OC-ondersteuners

Een OC-vinder kan iedereen zijn die zich
realiseert dat er alternatieve
communicatiemiddelen en -strategieën nodig
zijn

De OC-ondersteuner verwijdert barrières
zodat de OC-gebruiker gehoord wordt. Ze
spreken niet voor de persoon, maar
ondersteunen hem of haar zodat hij of zij
voor zichzelf kan spreken

En meer…
Echte keuzes, echte controle: Ondersteuning
bij het maken van beslissingen wanneer je
niet kan spreken

Veilig en vertrouwd: Verminder de
kwetsbaarheid van niet-sprekende mensen

Wat jij nu al kunt veranderen
Verbreedt de ideeën over wie in aanmerking
komt voor OC. Ook sprekenden kunnen
voordeel ervaren van OC-gebruik
Focus meer op communicatie,
minder op spraak
Respecteer de OC-gebruiker in de beslissing
wanneer, hoe en met wie hij/zij wil
communiceren

Wat jij nu al kunt veranderen

Wat jij nu al kunt veranderen
• Taakverschuiving

van het aanpassen van OC
(en doorbreken van barrières) van gebruiker
naar de communicatiepartner
• Focus op het veranderen van de omgeving
en communicatiepartners

Leer communicatiepartners om goed te
luisteren: Gewoon vragen, gewoon
observeren

Wat jij nu al kunt veranderen
Maak gebruik van de kracht van sociale
media. Gebruik het en ondersteun het voor
alle OC-gebruikers
Ondersteun de OC-gebruiker en zoek naar
rolmodellen en mentoren

Veronderstel dat alle OC-gebruikers
toegang moeten hebben tot dezelfde
strategieën om gehoord te worden

Ondersteunende materialen

OC-Leren

https://www.assistiveware.com/nl/learn-aac

OC-Leren
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