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Even voorstellen
• Peia

• 10 jaar bij Kentalis 

• Onderzoeks- en ontwikkelprojecten gericht op

• Benutten en implementeren van technologie
• Evidence-based werken 
• Verbetering van de zorg en het onderwijs
• Rol omgeving bij ontstaan van handicaps (ICF)

• Voor wie communicatie niet vanzelfsprekend is of niet via de eigen spraak verloopt

• Samenwerking tussen behandelaren (evt. in opleiding), leerkrachten, ervaringsdeskundigen en 
onderzoekers: een project doe je nooit alleen

• AAC Follow-up

• Hightech COH benutten
• Optimale training/ondersteuning
• Communicatiepartners van kinderen/jongeren met CMB



Aanleiding en definities
• Communicatie – uitwisseling van informatie tussen twee of meer partijen of personen

• CMB – Communicatief Meervoudige Beperking; meerdere beperkingen die van invloed kunnen zijn op de 
communicatie.

• Communicatiepartners – alle personen in het leven van een individu; 1. familie; 2. vrienden; 3. kennissen; 4. 
professionals; 5. onbekenden

• Partnercompetentie – een combinatie van kennis, vaardigheden, houding (attitude) en persoonskenmerken 
(persoonlijke kwaliteiten) die iemand in staat stellen om passend en effectief te reageren in situaties die OC 
vereisen.

• ‘Competent zijn’ = in staat zijn om het hightech COH succesvol en efficiënt te implementeren
• Om frequent sociale interacties aan te gaan van hoge kwaliteit; dagelijkse communicatie én 

intentionele taalstimulatie.
• Behoefte aan training en ondersteuning bijv. Berenguer et al., 2022

• Hightech COH – computergebaseerd apparaat (met batterij of accu en grote opslagcapaciteit) met een 
programma voor OC dat kan meegroeien met de gebruiker (‘dynamisch’ is) en waarbij symbolen of tekst 
worden omgezet in spraakuitvoer



Kenmerken Hightech COH

• Computer-hardware met een stevige behuizing (beschermhoes of stootrand en gehard glas)  een 
grote capaciteit voor dataopslag 

• Afhankelijk van fysieke (lichamelijke of motorische) beperkingen
• Hard- en software geïnstalleerd voor aangepaste bediening  grote variëteit aan knoppen en schakelaars, 

aangepaste toetsenborden en bewegingssensoren, software voor aangepaste selectiemethoden (bij 
loslaten, scanning, oogbesturingsapparatuur)

• Houder gemonteerd aan (rol- of auto)stoel, tafel of bed; Geluidsversterkende apparatuur

• Softwareprogramma‘s (of apps) voor het gebruik en bewerken van pictogrammen, foto’s, video’s, 
afbeeldingen, tekeningen en/of tekst

• Opgenomen of synthetische (door de computer geproduceerde) spraak 
• Grafische communicatievorm(en) , beeldschermindeling en omvang van het vocabulaire aanpasbaar: 

• raster met vaste symbolen of een dynamische of menu-gestuurde communicatiekaart 
• foto’s of video’s met aanraaktoetsen (zg. ‘Visual Scene Displays’) met doorverwijzingen naar spraak of 

een ander scherm. 
• Voorprogrammeren van veelgebruikte frases of vervolgstappen; opties voor automatisch aanvullen (letter-

en woordvoorspelling)

• Gekoppeld aan software voor alarmering, omgevingsbesturing en online diensten voor communicatie 
op afstand, door koppeling via bluetooth en/of het internet



Meerwaarde dynamisch COH
Taalkundig

- Meer (toegankelijke) mogelijkheden om interacties aan te gaan, het kind wordt beter begrepen en kan 
partners beter begrijpen (effectievere communicatie); taalaanbod verbetert hierdoor: gevarieerder en vaker

- Belangrijke woorden vaker gehoord; leert het kind de woorden en klanken eerder te herkennen en als spraak 
tot de mogelijkheden behoort te (re)produceren 

- Uitbreiding communicatiemogelijkheden: kans om te interrumperen, om expliciet en effectief de aandacht te 
trekken, gemakkelijker de gespreksinhoud te veranderen, en om deel te nemen aan groepsdiscussies of 
groepsgesprekken

Waarom hoogtechnologisch

- Efficiënter (sneller) en accurater selecteren van een boodschap en het formuleren van een boodschap, 
door (voorgeprogrammeerde/veelgebruikte) boodschappen of suggesties (auto-aanvullen)

- Soepeler verloop van de communicatie en verlaagde belasting van het werkgeheugen en langere en 
complexere boodschappen door visuele ondersteuning van beeldschermmonitor of matrixdisplay (i.t.t. gebruik 
van losse letters of pictogrammen)

- Specifiek(er) uit te drukken met ondersteuning van de beschikbare (en uiteindelijk onbeperkte) vocabulaire

- Communicatie mogelijk in bredere zin, door omgevingsbesturing en alarmering; buitenwereld om aandacht 
vragen en voorkeuren aangeven



Onderzoeksvraag

Hoofdvraag

Wat kenmerkt optimale zorg (training 
en ondersteuning) 

- voor de communicatiepartners 

- van kinderen en jongeren (tot 23 
jaar) met Communicatief 
Meervoudige Beperkingen (CMB), 

- na de verstrekking van een 
hightech COH?



AAC Follow-up

Wetenschappelijke literatuur

Beleid 
& ExpertoordelenPraktijk

Vragenlijsten ouders, 
leerkrachten, begeleiders

Bevraging kinderen: Talking Mats

Effectieve interventies buitenland (‘hierarchy of evidence’)

Beleidsanalyse

Dossieranalyse: 
50 cliënten Stichting Milo

Vragenlijst logopedisten/trainers
Focusgroep  logopedisten/trainers
Delphi panel



Eerder onderzoek

• Strategieën gericht op de partner voor inzet van OC, maar beperkt bij hightech COH
wel gericht op: ‘SGDs’ (mid-tech, beperkt aantal knoppen) Shire & Jones, 2015; Kent-Walsh et al., 2015; Snell et al., 2010; 
Gevarter & Zamora, 2018; Brock & Anderson, 2021

• Verwachting dat het inzetten van hightech andere vaardigheden vereist (bijv. programmeren)

• Alternative access (eyegaze, hoofdsteun) 

• Lagere belasting (werk)geheugen (display) – langere en complexer berichten

• Sneller, meer flexibel (suggesties, voorgeprogrammeerde boodschappen) 

• Studies wél met hightech COH gericht op kind, niet op partner - Muharib & Alzrayer, 2018; Lorah et al., 2015a/b; Gilroy et 
al., 2017; Simacek et al., 2018

• Bij partnerstudies sterke focus op ‘modelleren’ (demonstreren/voordoen) als strategie om taal te 
stimuleren - Biggs et al., 2019; Biggs, Carter & Gilson, 2019; O’Neill et a., 2018; Sennott et al., 2016; Allen et al., 2016

• Aanvullen van de natuurlijke communicatie

• Ondersteunde Communicatie gebruiken om een reactie te ontlokken (bijv. door een vraag te stellen)

• Instructief, voordoen op het apparaat

Inmiddels meer onderzoek beschikbaar mét hightech COH, waarbij ook partners betrokken zijn, en andere 
competenties worden getraind.



Welke kinderen?

9

1. Syndromen
- Angelman syndroom
- Cornelia de Lange syndroom
- Cri-du-Chat syndroom
- De Grouchy syndroom (18q deletie)
- Down syndroom
- Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
- Fragiele-X-syndroom
- Landau-Kleffner syndroom
- Moebius syndroom
- Pierre-Robin syndroom
- Prader-Willi syndroom
- Rett syndroom
- Velocardiofaciaal syndroom (22q11 deletie)
- Williams syndroom
(lijst niet uitputtend)

2. Een andere aangeboren genetische of neurologische 
aandoening
Zoals cerebrale parese, polymicrogyrie

3. VB(+) met een complexe communicatieve behoefte
Een (licht) verstandelijke beperking eventueel in combinatie 
met gehoorverlies en/of spraak-/taalproblemen en/of autisme 
en/of motorische aandoening en/of psychiatrische aandoening

4. Groepsaanduidingen
- Complex Communication Needs
- Individuals who use augmentative and alternative 
communication (AAC) 
- Intellectual Developmental Disorder
- Profound Intellectual and Multiple Disabilities
- Developmental Disabilities  /  Developmental Disabilities and 
Delays (DD) 
- Ook alternatieven hierop zoals ‘children with intellectual and 
communication delay’ en ‘Deaf with Disability’

5. Combinatie 

Exclusie
- Pervasive Developmental Disorder (PDD / PDD-NOS)
- NAH, RAD, Spasmodic dysphonia
- Developmental Language Disorder (DLD) of Specific 
Language Impairment (SLI) (TOS, geen VB)
- (Neuro)cognitive delay of developmental delay met IQ 100 of 
hoger (geen VB) 
- (Specific) Learning Disability (SLD)
- Pragmatic language disorder, social communication disorder 
(zonder VB is exclusie)



Voorlopige uitkomsten 
Systematische literatuurstudie

Selectiecriteria

1. met deelnemers, 

2. met een hightech COH,

3. kinderen/jongeren met CMB én hun communicatiepartner(s), 

4. en een interventie gericht op de partner(s),  

5. die goed is beschreven (met een doel, doelgroep, intensiteit en concrete stappen of materialen)

6. en gericht is op de communicatie  

7. en het effect heeft onderzocht op zowel partner als kind

Van 2106 naar 26 artikelen; nu in de laatste fase van controles voor aanvullende studies 



Partnervaardigheden (theorie)

Operationele 
competentie

Sociale
competentie

Strategische 
competentie

Linguïstische 
competentie

Psychosociale 
competentie

Omgevings-
competentie

Pedagogisch –
didactische 
competentie

Aangepast kader gebaseerd op Light & McNaughton (2014)



Partnervaardigheden (theorie)

Operationele 
competentie

Sociale 
competentie

Strategische 
competentie

Technische bediening

Onderhoud hulpmiddel

Programmeren

Oplossen storingen

“kunnen gebruiken”

Stellen en beantwoorden 
van kindgerichte vragen

Aansluiten bij de 
beleefwereld

Aandacht van het kind 
richten op OC

“wederkerigheid”

Miscommunicatie oplossen 
(alternatieve manieren van 
uitdrukken, vragen om 
verheldering)

Voorgeprogrammeerde 
boodschappen inzetten
Positioneren

“Totale Communicatie”

Linguïstische
competentie

Juiste vocabulaire kiezen

Zinnen maken

‘Interactiestrategieën’ om 
taal te stimuleren

Ook: structureren verhaal,
stimuleren geletterdheid
“communicatie en taal 
stimuleren”



Partnervaardigheden (theorie)

Motivatie 

Houding

Zelfvertrouwen (ervaren
competentie)

Draagkracht/weerbaarheid
Tegenslag voorkomen 
of tegengaan
“willen en in staat zijn”

Psychosociale 
competentie

Omgevings-
competentie

- Barrières 
herkennen/opheffen
- Gebruik passende 
terminologie
- Kennis hebben over OC en 
kunnen overdragen aan 
anderen, uitleg kunnen geven
- Ook: leeftijdsgenoten 
instrueren
- Beroep doen op anderen,
hulp aanvragen of accepteren

“hindernissen overwinnen”

Pedagogisch –
didactische 
competentie

Creëren van veiligheid, 
voorspelbaarheid

Opvoeding: 
stimuleren van sociaal 
wenselijk gedrag; normen 
en waarden overbrengen

“pedagogisch klimaat 
creëren”



Focus vandaag

Operationele 
competentie

Sociale
competentie

Strategische 
competentie

Linguïstische 
competentie

Psychosociale 
competentie

Omgevings-
competentie

Pedagogisch –
didactische 
competentie

Aangepast kader gebaseerd op Light & McNaughton (2014)



AAC Follow-up
1. Welke partnerinterventies zijn doeltreffend (effectief)?

Effect Nemen partnervaardigheden toe na interventie?
Maintenance Blijven zij de vaardigheden toepassen na verloop van tijd?

Zo niet; wat is hier dan voor nodig?
Generalization ‘Across settings’ Worden vaardigheden toegepast in verschillende situaties?

Zo niet; wat is hier dan voor nodig?

2. Wanneer is training nodig, wanneer ondersteuning en wanneer niets? Wat is doelmatig 
(efficiënt)? 
Training Behandeling - Aanleren en inoefenen van nieuwe kennis/vaardigheden.

Mentorschap  
Ondersteuning Begeleiding – Inslijpen van vaardigheden (herhaling), handelingen overnemen

Coaching
Géén interventie Op eigen kracht

3. Welke kind-, partner- en omgevingskenmerken beïnvloeden de ondersteuningsbehoefte?
Voor wie, wanneer, welke interventie?
Veranderingen in het leven van het kind/partner(s)/omgeving

15



Voorlopig overzicht kwaliteit onderzoek (n=26)

Kwaliteitscriteria

1. Stappen trainer (“fidelity”)

2. Stappen partner (“fidelity”)

3. Betrouwbare en valide manier om de partnervaardigheden te meten

4. Effect - Voorspelbaar patroon in partneruitkomsten

5. Maintenance - behoud is gemeten

6. Generalization - generalisatie is gemeten

7. Sociaal gevalideerd

8. Betrouwbare en valide manier om de kindvaardigheden te meten

9. Voorspelbaar patroon in kinduitkomsten

≤ 4 criteria = onduidelijk

= 5-6 criteria = overwegend

= 7-8 criteria = suggestief

= 9 criteria = duidelijk

10x

5x

5x

6x



Voorlopig overzicht partnerinterventies (n=26)

Tevredenheid Geobserveerd 
gedrag

% van de 
stappen

≥ 90% van 
de stappen

100% van 
de stappen

Eenmaal 
bekeken

Behoud 
gemeten 
(aantal weken na 
de training)

Alleen 
generalisatie 
naar nieuwe 
omstandigheden

Behoud én 
generalisatie

Ambitieniveau

In 5 studies werd het partnerdoel niet gemeten (                        )

= onduidelijk

= overwegend

= suggestief

= duidelijk

Kwaliteit studie



Voorlopig overzicht
Interventies gericht op Partnercompetenties

Rank Partner-
competentie

Aantal 
interventies

Kwaliteit 
Onduidelijk

Kwaliteit 
Overwegend

Kwaliteit
Suggestief

Kwaliteit 
Duidelijk

1 Linguïstisch 15 3 3 3 6

2

Operationeel 3 2 1

Sociaal 3 2 1

3
Omgevings-
competentie 2 1 1

4

Strategisch 1 1

Psychosociaal 1 1
Pedagogisch-

didactisch 1 1

Totaal 26 10 5 5 6



Voorbeelden van interventies voor partners
RAAP, RAAP, RAAP interactiestrategie
Doel: stimuleren meer-symbolige 
boodschappen kind tijdens voorlezen

1. Read (voorlezen) + twee symbolen 
modelleren bij een gesproken zin

Pauzeer

2. Ask (vraag) Stel een W-vraag (wie, wat, 
waar) + twee symbolen modelleren bij een 
gesproken zin

Pauzeer

3. Answer (antwoord) Beantwoord de W-
vraag + twee symbolen modelleren bij een 
gesproken zin

Pauzeer

4. Prompt (lok uit) Geef een korte opdracht 
(jouw beurt! of ‘gebruik er twee!’)

Pauzeer

5. (Response Als het kind 2 of meer
symbolen gebruikt, antwoord dan altijd 
met 2 of meer symbolen.)

Instructies Trainer

1. Voormeting & in gesprek over de 
inzet/motivatie van de leerkracht / 
klassenassistent

2. Beschrijf de strategie

3. Doe de strategie voor

4. Laat de leerkracht assistent 
woordelijk de stappen oefenen

5. Oefen de strategie in een
rollenspel

6. Oefen de strategie met het kind

7. Nameting & in gesprek of de 
inzet/motivatie om de strategie 
langdurig vol te houden

8. Nameting met nieuwe boekjes
(generalisatie)

Voorbeeld

1. READ 

EA: “Diego is flying his helicopter”
DIEGO     FLY

[expectant delay]

Student: (does nothing)

2. ASK

EA:  “Who is flying the helicopter?”
WHO      FLY

[expectant delay]

Student: DIEGO

3. ANSWER

EA:  “Yes, Diego is flying the helicopter
DIEGO    FLY

[expectant delay]

Student: FLY

4. PROMPT

EA:  “Show me two!”

Student: DIEGO FLY

5. RESPONSE

EA:  “Yes, Diego is flying the helicopter
DIEGO    FLY   HELICOPTER= duidelijk ≥ 90% van de stappen; behoud & generalisatie 

Linguïstische competentie

Binger, Kent-Walsh, Ewing & Taylor (2010)



Voorbeeld van interventie voor partners
Gedragsinterventieplan:

1. Aanbieden van visueel schema vóór 
een transitie

2. Woordelijk aankondigen van de transitie

3. COH binnen bereik van kind houden

4. Reactie: afhankelijk van de reactie van 
het kind

Bij zeuren, vragen om “meer”: binnen 4 
sec. alternatieve communicatiemogelijkheid 
aanbieden met COH

Bij agressie: blokkeren, géén aandacht 
geven (oogcontact en woordelijk), tastbare 
objecten weghouden, 2-7 seconden nadat 
agressie is gestopt: compliment geven, 
aanbieden COH.

Bij communicatie: binnen 4 seconden 
passend reageren, item geven of 
gevraagde handeling door het kind 
uitvoeren.

Instructies Trainer

1. Voormeting en nulmeting - Normale 
interactie

2. Baseline training
1. Korte training, workshop van 1 

uur: uitleg over 
gedragsinterventie, stappen

2. Modelleren stappen
3. Instructie om elke stap te oefenen
4. Feedback op het gebruik van de

stappen

3. Fase I. Coaching 
1. Nieuwe voorbeelden bij 

kindgedrag = antecedent coaching
2. Nieuwe feedbackpunten, evenveel 

positief als correctief

4. Fase II. Coaching 
Geen nieuwe voorbeelden, wel 
feedback, evenveel positief als 
correctief

5. Nameting behoud

Voorbeeld

Kind: LIKE!”
Teacher “I like playing with this item, 
too!”

Voorbereiding

1. COH programmeren:
Grid 6x7, met woorden en 
concepten, kernwoorden, muziek, 
gevoelens, eten/drinken en snelle 
boodschappen Bijv. “SING” , 
“NEW TOY”, “I LIKE THAT, “LET’s 
DO IT AGAIN””

2. Oorzaak- gevolg speelgoed
binnen 1,5e meter kind 

3. COH binnen bereik

Wie: 4 leerkrachten kind, in de klas, 
buiten op het speelplein, of in de 
gymzaal.

% van de stappen; behoud 

Pedagogisch-didactische competentie

= suggestief

Chazin et al. (2018)



Voorbeelden van partnerdoelen 
Beperkt/onvoldoende gemeten
Div. vaardigheden

1. …kunnen benoemen welke 
strategieën er zijn om de interactie te 
verbeteren, zodat zij het gesprek niet 
domineren.

2. …kunnen uitleggen wat de 
consequenties zijn wanneer zij de 
strategieën niet toepassen.

3. …kunnen benoemen welke 
strategieën er zijn voor de 
ondersteuning van taal.

4. …kunnen werkwijzen benoemen voor 
ondersteuning van geletterdheid.

5. …kunnen werkwijzen benoemen voor 
ondersteuning van technologische 
vaardigheden.

Omgevingscompetenties

1. … gebruiken de juiste OC-
terminologie bij het discussiëren over 
OC-problemen.

2. … herkennen obstakels bij het gebruik 
van OC op school en thuis.

Psychosociale competenties

… zijn gemotiveerd om het OC systeem 
optimaal te gebruiken doordat ze 
eigenaarschap ervaren.

Operationele competenties

1. …zijn in staat om het apparaat 
te programmeren. 

2. … voelen zich comfortabel bij 
het troubleshooten tijdens het 
instellen en programmeren van 
de spraakcomputer.



Jullie inbreng

Psychosociale 
competentie

“drijfveer” datgene wat een individu tot 
bepaald gedrag drijft. Kan intrinsiek of 
extrinsiek zijn.

Motivatie

Houding

Zelfvertrouwen

Draagkracht

“leuk/belangrijk vinden” het standpunt 
van de persoon, onderbouwd of niet. Kan 
expliciet zijn (bewust) en impliciete 
(onbewust).

“gevoel dat ik het kan” het vertrouwen 
van een persoon in zichzelf in dat wat hij of 
zij kan of hoe diegene is (zelfwaardering). 

“aankunnen” vermogen om een bepaalde 
last te dragen. Mogelijkheden om stress te 
voorkomen en er mee om te gaan, 
doorzettingsvermogen



Voorbeeld interventie Motivatie
“Parent Education Program”

1. Introductie OC 
bijv. misverstand dat er 
voorwaardelijke cognitieve 
vermogens zijn voor gebruik van een 
spraakcomputer

2. Verkennen OC systemen
Tijd om het uit te proberen

3. “Linguïstische” competentie 
‘ontwikkelen’: verschillende 
communicatieniveaus van kinderen, 
begrijpen van kern- en
randvocabulaire

4. Tips voor OC-gebruik thuis

5. Beleid en financiële steun

Extra tijd voor vragen en antwoorden

Instructies Trainer

1. Voormeting survey

2. Training 40 min.

3. Nameting survey

n=25 moeders kind met CMB

Survey
1. overall satisfaction with the 

education program,
2. appropriateness of the amount of 

time it took, 
3. one-on-one education was helpful
4. ease of understanding, and
5. helpfulness with AAC devices.
6. Willing to attend another AAC

program
7. Recommend to others
8. Motivated me to try AAC systems

tevredenheid

Psychosociale competentie - Motivatie

Kim, Park & Shin (2021)

= onduidelijk



Denk even terug…

… aan communicatiepartners die het COH NIET gebruikten
ondanks uitleg en training… 

Heb je een beeld van de redenen waarom zij het COH niet 
gebruikten? 

Zo ja, kun je voorbeelden noemen?











Denk even terug…

… aan communicatiepartners die het COH NIET gebruikten

ondanks uitleg en training… 

Heb je wel eens meegemaakt dat deze persoon het COH later wél
ging gebruiken? 

Zo ja, waar kwam dit door? Wat maakte het verschil?











Denk even terug…

… aan communicatiepartners die het COH NIET gebruikten

ondanks uitleg en training… 

“Niet leuker, wel makkelijker” 

Hoe kan de belasting voor communicatiepartners omlaag?
• Wat helpt hen tóch om het leuker te maken?
• Wat maakt het voor hen makkelijker?



Laatste oproep deelname Ervaren competentie

Hoe vaardig voelen communicatiepartners zich? En welke 
factoren verklaren dat? 

U kunt aan het onderzoek deelnemen als: 

• U een ouder/verzorger OF een leerkracht, onderwijsassistent, groepsleider, 
woonbegeleider of persoonlijk begeleider bent van een kind/jongere tot 23 jaar met een 
spraakcomputer, 

• U in Nederland woont of werkt, 

• U en het kind/de jongere de spraakcomputer tijdens de communicatie inzetten, en 

• U en het kind/de jongere minstens één dag per week contact hebben. 

• U 18 jaar of ouder bent.

Deelnemen tot 1 december 2022 via : 
https://www.deelkracht.nl/projecten/aac-follow-up/




