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Kijk op communicatie
Constructie van een meetinstrument

voor communicatie van mensen
met een verstandelijke handicap

Johan B.H.G. Willems



Voor Corine





VIl

Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift, zo las ik enige tijd geleden, duurt altijd langer dan je denkt.
Zelfs wanneer men daarmee rekening houdt duurt het altijd nog langer danje denkt. En zelfs...
In mijn geval zou je er nog een aantal 'en zelfs'-en aan kunnen tcevcegen: als men het woord
deadline letterlijk mcet nemen had ik aan de spreekwoordelijke negen levens niet genceg gehad.
Sinds het moment waarop mijn onderzceksproject van start ging zijn zo'n acht jaar verstreken,
waarvan ik bijna de helft voltijds aan het onderzcek heb kunnen besteden. De combinatie van
een drukke baan 'in het veld' en het schrijven van een dissertatie in de avonduren en het week-
end was vaak vermceiend, hetgeen er mede voor zorgde de afronding van het onderzcek veel
vertraging opliep. Maar het werk zit er nu op. Aan het onderzcek hebben velen een bijdrage
geleverd; enkelen wil ik hier met name bedanken.

Prof. dr. Ko Van Meel heeft als mijn promotor met interesse en grote betrokkenheid mijn
vorderingen gevolgd. De vrijheid die hij me gunde in combinatie met zijn sturing op cruciale
momenten heeft voor mij een ideale begeleiding gevormd; onze besprekingen vormden steeds
een bron van inspiratie. Roger Verpoorten's bijdrage aan de totstandkoming van dit prcefschrift
is van groot belang geweest. Hij leverde in eerste instantie de ideeën ervoor en zelfs tcen zijn
bezigheden zich later in een andere richting ontwikkelden heeft hij me steeds met raad en daad
bijgestaan. Onze discussies over mijn onderzcek (die vooral de laatste jaren op een of andere
wijze steevast uitmondden in levendige gedachtenwisselingen over autisme) vormden voor mij
altijd een stimulans. Mijn collega's Birgit Knibbeler en Madde Willemsen hebben mijn verblijf
aan de universiteit draaglijk gemaakt door onze geanimeerde gesprekken die juist zelden of nóóit
iets met mijn onderzcek te maken hadden. Dank gaat voor hun diverse bijdragen verder uit naar
dr. Max Feltzer, dr. Marco de Meijer, drs. Nelleke Rógels, prof. dr. Guus van Heck, dr. Frank
Velthausz, dr. Jan Blok, Chris Verbist, Trudy Backx en Mart Emmen, Chris de Bal, José
Verbeek, Maria-Rosa de Visser, de (tcenmalige) studenten psychologie Cecile Tullemans, Marie-
losé de Vroom, Anny Hermans, Annemiek van Meel, Harry van de Pas, Corry Smolders-van
Ham, Josine Silvester, Pol Gcethals en Ans Blom; de bewoners (en hun ouders of vertegenwoor-
digers), directies, pedagogen, psychologen en logopedisten van de 37 instellingen voor ver-
standelijk gehandicapten die aan het onderzcek hebben meegewerkr, de Stichting Kinderpost-
zegels Nederland; de directie van de Stichting St. Anna; en ten slotte mijn collega's op Maas-
veld. Ook aan alle overige betrokkenen en geïnteresseerden: veel dank voor Uw steun en geduld.

Lieve Corine, jij bent degene die buiten mij het meeste werk gehad heeft aan mijn promotie. Je
hebt met me meegedacht, je bent een klankbord voor mijn gedachten geweest, je hebt mijn
teksten becommentarieerd op je eigen nuchtere en soms onprettig directe manier, en je hebt
bovendien ons leven draaiende gehouden wanneer ik weer in de tot 'computerkamer' omgedoopte
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slaapkamer naar het schermpje zat te staren. Je, god zij dank niet "onbeperkte" of
"onvoorwaardelijke", steun heeft me geholpen alles in het juiste perspectief te blijven zien.
Bedankt voor je jarenlange (on)geduld. Tom: pap is klaar. Kom op, jas aan en muts op, we gaan
fietsen.
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Inleiding

Communicatie speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van het kind. Het kind ervaart
gaandeweg een gevcel van competentie doordat het leert dat het door communicatie greep
kan krijgen op wat er om hem heen gebeurt, en invlced kan uitcefenen door zelf initiatief
te nemen. Als mensen in de omgeving openstaan voor deze initiatieven, signalen van het
kind opvangen en erop reageren zal het kind zich begrepen vcelen en zal het van daaruit
een gevcel van veiligheid ontwikkelen. Wanneer daarentegen vanuit de omgeving niet
gereageerd wordt op initiatieven van het kind zal bij het kind het gevcel dat men invlced
kan uitcefenen op de omgeving niet ontstaan, zowel ten aanzien van het eigen kunnen als
ten aanzien van de beschikbaarheid van de omgeving. Uiteindelijk zal hierdoor de
motivatie om in interactie te treden met de omgeving sterk verminderen en zal de sociale
gerichtheid sterk afnemen; deze negatieve spiraal kan uiteindelijk leiden tot vormen van
problematisch gedrag (Bryen 8c Joyce, 1985).

Dat communicatie een fundamentele rol vervult in het cognitief en sociaal
functioneren van de mens wordt des te duidelijker wanneer de vaardigheden op deze
gebieden achterblijven in ontwikkeling of wegvallen als gevolg van ongeval of ziekte. Een
vertraagde of afwijkende communicatieontwikkeling werd in het verleden impliciet, en
wordt heden ten dage expliciet als criterium opgenomen in definities en omschrijvingen
van het verschijnsel verstandelijke handicap' (Luckasson, Coulter, Polloway, Reiss,
Schalock, Snell, Spitalnik 8c Stark, 1992). Het sociaal-interactieve gedrag van
verstandelijk gehandicapten verschilt in grote mate van dat van niet-verstandelijk
gehandicapte personen. Het is minder gedifferentieerd, meer gefragmenteerd en in het
algemeen beperkter. Bij interactief gedrag spelen verbale communicatieve vaardigheden
normaliter een belangrijke rol, en het blijkt dat juist deze vaardigheden bij verstandelijk
gehandicapten beperkt zijn, dat wil zeggen, er komen achterstanden voor die groter zijn
dan op grond van het cognitieve ontwikkelingsniveau zou worden verwacht. Geschat

De term 'zwakzinnigheid' is in de loop van de jaren vervangen door 'geestelijke handicap', en weer

later door 'verstandelijke handicap'. In het bijzonder de laatste term dekt rtiet geheel de inhoud en

gevcelswaarde van de bedcelde handicap, aangezien er naast de verstandelijke stoornis tevens

problemen in het adaptief gedrag (of sociale redzaamheid) bij de persoon aanwezig mceten zijn om

ervan te kunnen spreken. Bovendien marufesteert de handicap zich in veel gevallen tevens in

verschillende andere ontwikkelingsdomeinen, zoals het emotionele en het sociale. Om toch aan te

sluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is er desondanks vair gekozen toch de

omschrijving 'persoon met een verstandelijke handicap' te gebruiken. Daar waar deze wat omslachtige

tetTn de leesbaarheid van de tekst negatief zou beinvlceden wordt de term 'verstandelijk gehandicapte',

of, indien van tcepassing, 'bewoner' gebruikt.



2 Inleiding

wordt dat meer dan 50 q van de verstandelijk gehandicapte populatie kampt met ontbre-
kende taal of relatieve achterstanden op dat gebied (Reynolds 8c Reynolds, 1979).

Een gebrek aan communicatiemogelijkheden kan ingrijpende gevolgen hebben op
intellectueel, sociaal en emotioneel gebied, en kan vaak leiden tot frustrerende situaties.
Als gevolg van wederzijds niet-begrijpen van de verstandelijk gehandicapte en zijn2
begeleider' ontstaan vaak frustrerende situaties. Veelvuldig voorkomen van deze situaties
kan leiden tot problematisch gedrag van de kant van de verstandelijk gehandicapte.
Onderzcek bevestigt de hypothese dat bij taalgesttwrde verstandelijk gehandicapten
relatief veel vaker problematisch gedrag (agressie, zich terugtrekken, 'acting out')
voorkomt dan bij niet-taalgestoorden (Duker, 1983).

Het zal duidelijk zijn dat een regelmatig wederzijds niet-begrijpen van de
verstandelijk gehandicapte en zijn begeleider ook zijn effect heeft op de begeleider. De
attitude van de begeleider ten aanzien van de 'gedragsproblematische' persoon en de
motivatie om met hem te werken kunnen negatief beïnvloed worden.

Communicatie in de vorm van gesproken taal komt minder vaak voor naarmate het niveau
van functioneren van het individu lager is. Bij de ernstiger verstandelijk gehandicapten
vindt communicatie dan ook voornamelijk plaats via klanken of via non-vocale middelen:
eenvoudige gebaren, mimiek, lichaamshoudingen en -bewegingen. Vaak hebben we geen
goed zicht op de contact- en communicatiemogelijkheden van de verstandelijk
gehandicapte persoon. Adequate instrumenten die systematisch goed en gedifferentieerd
inzicht verschaffen in de communicatie van de matig tot zeer ernstig' verstandelijk
gehandicapte zijn echter tot op heden niet of nauwelijks voorhanden.

Binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten bestaat de vraag naar methoden
om de communicatie van de verstandelijk gehandicapte met anderen in zijn sociale
leefmilieu te beschrijven, om hieruit informatie te destilleren die nodig is voor het
individueel uitbreiden van de communicatiemogelijkheden. De tot nog tce gehanteerde
onderzceksinstrumenten, zoals taaltests, voorzien onvoldcende in deze behcefte.
Algemeen zijn de instrumenten niet ontwikkeld binnen de populatie van verstandelijk

Z In dit bcek wordt de verstandelijk gehandicapte persoon steeds in de tttanteelijke vortn aangeduid. Dit
is uitsluitend gebeurd om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen.

t3ezien het feit, dat de dcelgrcep van het in dit rapport beschreven onderzoek bestaat uit mensen met
een verstandelijke handicap die wonen in instituten (de zogenaamde Algemene Zwakzinnigeninrichtin-
gen), staat in dit rapport de interactie tussen verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders centraal.
Communicatie tussen verstandelijk gehandicapten en anderen, zoals hun ouders of andere familieleden,
grcepsgenoten of collega's, of activiteitenbegeleiders is in dit onderzcek geen onderwerp van aandacht
geweest.

In deze tekst wordt de volgende niveau-aanduiding gehanteerd, in overeenstemming met de
aanbevelingen van de American Association on Mental Retardation (AAMR) en de Diagnostical and
Statistical Manual-IV (DSM-IV) van de American Psychiatric Association:
IQ 0- f 20: zeer ernstige verstandelijke handicap
IQ f 20 - f 35: ernstige verstandelijke handicap
IQ f 35 - f 55: matige verstandelijke handicap
[Q f 55 - t 70: lichte verstandelijke handicap



Inleiding 3

gehandirapten, hetgeen bij de tcepassing ervan bij deze grcep voor grote problemen
zorgt. Zo differentiëren de instrumenten onvoldcende, met name ten aanzien van de
lagere (taal-)ontwikkelingsniveaus. Ook wordt onvoldcende rekening gehouden met de
specifieke, meer beperkte leefsituatie waarin de (ge'institutionaliseerde) verstandelijk
gehandicapte zich bevindt. Tenslotte zijn de tot nog tce gehanteerde instrumenten
onvoldcende gericht op het bredere spectrum van communicatievormen waarmee de
communiratie bij verstandelijk gehandicapten kan worden uitgebouwd en beperken zij
zich algemeen tot de gesproken of geschreven taal.

In september 1987 werd een begin gemaakt met de activiteiten betreffende het onderzcek
Inventarisatie van communicatie bij zwakzinnigen. Het project ontving een subsidie van
de Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden (destijds: Nederlands Comité voor
Kinderpostzegels), en een begeleidingscommissie werd samengesteld, bestaande uit
voorzitter en promotor prof.dr. J.M. van Meel, dr. J.M.H. van de Koppel (beiden van
de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg), en drs. G. Crooijmans en dhr.
R.A.W. Verpoorten (beiden verbonden aan Piusoord, Centrum voor Dienstverlening aan
Verstandelijk Gehandicapten te Tilburg); de functie van dr. van de Koppel werd in een
vrceg stadium van het onderzcek overgenomen door prof. dr. G.L.M. van Heck,
eveneens verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. Dcel van het onderzcek was
enerzijds modelvorming op het gebied van de ontwikkeling van de communicatie, met
name vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief, en anderzijds het ontwikkelen van
een onderzceksinstrument waarmee gedifferentieerd inzicht kan worden verkregen in de
communicatie van de verstandelijk gehandicapte. Aan de hand van een communicatiemo-
del werd een instrument geconstrueerd dat het communicatieve gedrag en de communica-
tieve mogelijkheden van verstandelijk gehandicapten inventariseert. Dit instrument, het
CommunicatieProfiel-Z (cPZ)5, bestaat uit twee onderdelen:
1. een vragenlijst die dient te worden ingevuld door een grcepsbegeleider van de desbe-
treffende persoon. De lijst heeft tot dcel het inventariseren van het communicatieve
gedrag zoals dat door de verstandelijk gehandicapte in zijn dagelijkse leefwereld wordt
vertoond;
2. een test die wordt afgenomen door psycholoog, (ortho-)pedagoog of logopedist, en die
tot dcel heeft het vaststellen van de mate waarin verschillende vormen van communicatie
zich bij de persoon ontwikkeld hebben. De test richt zich op het vermogen tot
interpreteren, en het zelf gebruiken van gesproken taal, gebaren en picturale
communicatiesystemen door de verstandelijk gehandicapte persoon.

Dit prcefschrift bestaat uit twee delen.
In Deel I (Theoretische Inleiding) wordt ingegaan op theoretische gezichtspunten

aangaande communicatie bij verstandelijk gehandicapten. Hoofdstuk I schetst het

' Bij de naatngeving van het instrument is, ondanks de eerder gencemde ontwikkeling om niet meer te
spreken van 'zwakzinnnigheid', besloten de letter Z te handhaven. Voornaamste reden hiervoor is, dat
hiermee aangesloten wordt bij de gewoonte om Nederlandse instrumenten, specifiek ontwikkeld en
bedceld voor tcepassing binnen de zorg voor meruen met een verstandelijke handicap, aan te duiden
met een afkorting van drie letters, waarvan de laatste een Z ts (vergelijk de SRZ, SGZ, SMZ en TVZ).
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algemene conceptuele kader waarbinnen het ondencek is uitgevcerd. Er wordt een
ovenicht gegeven van een aantal communicatiemodellen en -definities, waarna onze eigen
opvattingen betreffende communicatie, specifiek ontwikkeld voor tcepassing bij mensen
met een verstandelijke handicap, gepresenteerd worden. Dit gebeurt onder andere in de
vorm van een communicatiemodel op neurolinguïstische en ontwikkelingspsychologische
grondslag. Het tweede hoofdstuk gaat in op de communicatieontwikkeling bij de
niet-gehandicapte mens. Deze ontwikkeling vormt het voornaamste uitgangspunt voor
onze studie van de communicatieontwikkeling bij mensen met een verstandelijke
handicap. Eerst wordt een overzicht gegeven van verschillende theorieën en opvattingen
over de communicatieontwikkeling, waarna de discussie zich tcespitst op de zogenaamde
'interactionistische' opvattingen. Vervolgens worden de drie fasen behandeld die vanuit
deze interactionistische invalshcek aan de communicatieontwikkeling kunnen worden
onderscheiden: de pre-intentionele, de protosymbolische, en de symbolische fase. In
Hoofdstuk 3 komt de ontwikkeling van de communicatie aan de orde, zoals die zich
voordcet bij mensen met een verstandelijke handicap. Eerst wordt een overzicht gegeven
van onderzcek naar de communicatieontwikkeling bij verstandelijk gehandicapte kinderen
en volwassenen. Vervolgens wordt ingegaan op de remediatie van taal- en
communicatieproblemen bij verstandelijk gehandicapten. Hierbij wordt een overzicht
gegeven van empirisch onderzcek naar dergelijke remediatieprocessen en wordt het
perspectief van de Totale Communicatie-gedachte tcegelicht. Ten slotte wordt in dit derde
hoofdstuk aandacht besteed aan de diagnostiek van taal en communicatie bij mensen met
een verstandelijke handicap.

In Deel D(Constructie van het CommunicatieProfiel-Z) wordt ingegaan op de constructie
en de normering van het crz. Hoofdstuk 4 bestaat uit een beschrijving van de constructie
van het cPZ. In het hoofdstuk wordt aangegeven hce de itemverzameling tot stand is
gekomen, welke selectieprocedures werden uitgevcerd om tot de definitieve versie van
het cPZ te komen. In Hoofdstuk S wordt het ijkingsonderzoek van het cPZ voor het
nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) besproken. Er wordt onder andere
ingegaan op de samenstelling van de gestratificeerde steekprcef, de dataverzameling, de
relatie van de cPZ-schaalscores met enkele achtergrondvariabelen, de kenmerken van de
scoreverdeling en de berekening van de normen. Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van de
verschillende onderzceken naar de betrouwbaarheid (onder andere: intersubjectiviteit en
herhaalbaarheid van de meting en interne consistentie) en de validiteit (onder andere:
construct-, concurrent-, en predictieve validiteit) van het cPZ. Hoofdstuk 7, ten slotte,
geeft een kritische beschrijving van het cPZ, waarbij getracht wordt te komen tot een
oordeel over de waarde van het cPZ; hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de
theoretische waarde en de praktische tcepassingsmogelijkheden van het cPZ op
verschillende niveaus.
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Theoretische Inleiding



Hoofdstuk 1

Communicatie: opvatting en plaatsbepaling

1.1. Inleiding

Communicatie door middel van gesproken taal vormt een van de unieke eigenschappen
van de mens. Herhaaldelijk is de mens zelfs gedefinieerd als 'animal loquax', waarmee
expliciet gesteld wordt dat datgene wat de mens onderscheidt van de andere dieren het
gebruik van taal is. Van Meel (1986) wijst ons er echter op dat naast de taal ook andere,
fylogenetisch waarschijnlijk oudere communicatievormen als typisch menselijk beschouwd
kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het wijsgebaar. Ook andere vormen van
(representerende) gebaren komen slechts voor bij de menselijke soort. Eerder dan als
taalgebruiker zou men de mens dan ook kunnen omschrijven als symboolgebruiker.

Het is van belang om in een onderzcek dat communicatie als onderwerp heeft te
komen tot eenduidige omschrijvingen van centrale begrippen als communicatie, taal,
symbool, en representatie. Reeds door de hierboven gebruikte uitdrukking 'communicatie
door middel van taal' wordt een standpunt met betrekking tot deze begrippen ingenomen
en wordt het probleem van de definiëring ervan aangercerd. Aangezien er bijna even-
zovele omschrijvingen als onderzcekers van taal en communicatie lijken te zijn is het
onzes inziens zinvol op deze plaats in te gaan op het begrippenkader dat in dit prcef-
schrift gebruikt wordt.

Het begrip communicatie is in de literatuur op zeer veel verschillende manieren omschre-
ven en gedefinieerd. Merten (1977) komt bijna mceiteloos tot een aantal van honderd-
zestig verschillende definities. Deze definities en opvattingen verschillen sterk wat betreft
de inhoud van het begrip. Beschrijvingen van communicatie variëren van elk menselijk
gedrag in een sociale situatie (Watzlawick, Beavin 8c Jackson, 1970), tot specifiek inten-
tioneel gebruik van symbolen voor de transmissie van informatie. Fauconnier (1986)
probeert enige orde te scheppen ín deze chaos door een onderverdeling van dit grote
aantal definities. Hij stelt dat er 3 fundamentele punten zijn waarop de definities kunnen
worden onderscheiden. Ten eerste maakt Fauconnier onderscheid tussen definities die
zich richten op communicatie in het algemeen (communicatie tussen mensen, dieren, of
machines) en definities die zich beperken tot de menselijke communicatie. Het tweede
punt waarop Fauconnier de definities van het begrip communicatie afbakent is dat van de
richting van het communicatieproces. Zo kan een verdeling worden aangebracht in
definities die communicatie beschouwen als een eenrichtingsproces, waarbij naast de
'zender' in het communicatieproces niet specifiek een 'ontvanger' gedefinieerd wordt, en
definities waarin communicatie gezien wordt als een tweerichtingsproces, waarbij pas
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sprake is van communicatie wanneer binnen het proces naast de zender ook de ontvanger
gedefinieerd wordt. In deze laatste grcep worden minimaal twee personen (zender en
ontvanger) gespecificeerd; niet-waargenomen gedrag wordt derhalve niet beschouwd als
communicatie.

Ten slotte is het derde punt waarop de definities kunnen worden onderscheiden het
criterium van intentionaliteit. Aan de hand van dit derde punt is een onderverdeling te
maken in definities waarbij, wil er sprake zijn van communicatie, het handelen van de
zender dcelgericht mcet zijn, en waarbij de zender bewust het dcel heeft de ontvanger te
beïnvloeden of hem iets mede te delen. Bij de andere grcep van definities wordt geen
intentionaliteitscriterium geformuleerd en wordt ook niet-intentioneel gedrag als commu-
nicatief beschouwd.

In verschillende situaties en bij verschillende gebruiksdcelen krijgt de term communicatie
verschillende begripsinhouden, en kan het gebruik van de term bij de gebruikers voor
verwarring zorgen vanwege verschillende opvattingen over de precieze inhoud. Het is
onzes inziens dan ook van belang bij de definitiekeuze de begripsomschrijving af te
stemmen op het specifieke tcepassingsgebied.

Het onderliggende onderzcek richt zich op communicatie tussen matig- tot zeer
ernstig verstandelijk gehandicapten en mensen in hun omgeving. Bezien in het licht van
Fauconnier's driedeling kan men onze omschrijving dan ook plaatsen in de grcep die het
communicatiebegrip beperkt tot de menselijke communicatie. Daarnaast beschouwen wij
communicatie als een 'two-way'-proces: wanneer in dit kader gesproken wordt van
communicatie wordt daarmee bedceld dat er sprake is van een situatie waarin minimaal
twee mensen aanwezig zijn die elkaar wederzijds beïnvloeden. Wat betreft het intentiona-
liteitscriterium, ten slotte, is het onzes inziens niet eenvoudig een eenduidig antwoord te
formuleren. Om de vraag rondom het intentionaliteitscriterium helder te krijgen wordt
eerst ingegaan op een aantal communicatiemodellen.

1.2. Modelleu van communicatie

1.2.1. Kanaalmodellen van communicatie

Volgens de traditionele communicatiemetafoor is communicatie iets wat op een bepaald
punt geproduceerd wordt. Het wordt overgedragen door een kanaal en komt aldus terecht
bij de ontvanger. Er is dus altijd íets wat gecommuniceerd wordt, en datgene wat
gecommuniceerd wordt is een integraal bestanddeel van wat er 'door' het kanaal gaat.
Een voorwerp, gebaar, woord, afbeelding, of gedrukt woord bevat volgens deze opvatting
'informatie'. Men zou deze modellen kunnen karakteriseren als kanaalmodellen van
communicatie. Basiselementen in de terminologie van kanaalmodellen zijn algemeen een
zender (een individu dat een gedragssignaal uitzendt), een ontvanger (een individu wiens
gedrag veranderd wordt door dit signaal), een code (de complete verzameling van
signalen), een of ineer kanalen (wegen waarlangs het signaal zijn weg vindt), ruis (achter-
grond-activiteit in het kanaal, niet gerelateerd aan het signaal), en als mceilijkst te defi-
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niëren en operationaliseren begrip: context (de situatie waarin signalen uitgezonden en
ontvangen worden, in ruime zin).

Het bekende psycholingu~istische communicatiemodel van Osgood en Sebeok
(1954, In: Osgood 8c Sebeok, 1965; zie Figuur l.l.) is een vrceg en invloedrijk voor-
beeld van zo'n traditioneel kanaalmodeL Volgens Osgood en Sebeok vooronderstelt het
begrip communicatie de intentie tot communiceren: de zender in het model heeft de
bedceling informatie over te brengen naar de ontvanger. Communicatie is mogelijk
doordat de zender beschikt over het vermogen informatie te coderen in taal, en de
ontvanger over het vermogen de code te decoderen; gesproken taal is daarmee niets
anders dan een code waarin de zender zijn intentie omzet en die de ontvanger decodeert.

Zender - Boodschap Ontvanger

Figuur 1. 1. Communicatiemodel van Osgood en Sebeok (1954J

Onder codering wordt verstaan het construeren en uitzenden van de boodschap door de
spreker; decodering is het ontvangen en interpreteren van de boodschap. Codering en
decodering zijn overgangen van een bepaalde gedragsvorm in een andere. Bij codering
worden de percepties, gedachten en gevcelens van de spreker omgezet in verbaal gedrag,
bij decodering wordt het verbaal gedrag van de spreker omgezet in percepties, gedachten
en gevcelens van de tcehoorder. Appel, Hubers en Meyer (1979) expliciteren de boven-
staande opvattingen als volgt (zie Figuur 1.2.):

Intentie-. Codeerder

IZenderl
--~ Boodschap-~

Terugkoppeling

Decodeerder-~ Interpretatie

IOntvanger)

Figuur 1.2. Communicatiemodel van Appe~ Hubers en Meyer (19791, ge-
baseerd op het oorspronkelijke model van Osgood en Sebeok 119541

Evenals in het model van Osgood en Sebeok heeft de zender in dit model een intentie en
codeert deze, bijvoorbeeld in gesproken taal (de boodschap). De boodschap wordt door
de ontvanger waargenomen, gedecodeerd en omgezet in een interpretatie. Het is de taak
van de ontvanger de ontvangen tekens te decoderen, dat wil zeggen, de tekens volgens
een afgesproken code vertalen. Vervolgens krijgt de verzonden boodschap door het inter-
preteren een betekenis, en van geslaagde communicatie is dan ook sprake wanneer
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intentie en interpretatie met elkaar overeenstemmen. Idealiter geeft de ontvanger aan de
zender door hce de boodschap is overgekomen. Aan het communicatiemodel is een terug-
koppeling tcegevcegd, waarmee wordt aangegeven dat het communicatieve proces
circulair van aard is, en dat de ontvanger invloed kan uitcefenen op de intentie (en dus
op de codering) van de zender. De rollen worden gewisseld: de ontvanger wordt zender
en stuurt informatie (terug) naar persoon A, nu de ontvanger. Het proces houdt niet op
na het geven van een boodschap. Er volgt vrijwel altijd een reactie waar dan de ander
weer op reageert. Deze continue interactie van mensen maakt dat communicatie een
circulaire beweging is.

Centraal in de kanaalmodellen staat, samengevat, het bewust coderen en decoderen
van informatie door respectievelijk zender en ontvanger. In deze modellen wordt expliciet
gesteld dat communicatie in feite niet mogelijk ís zonder intentioneel, bewust gedrag van
de zender in het communicatieproces: Communicative acts are those acts which are
clearly and consciously intended by the sender to transmit a specifiable message to the
receiver (Ekman 8c Friesen, 1969, p. 55).

1.2.2. Kritiek op de kanaalmodellen

Door sommigen wordt gesteld dat de metafoor van het communicatiekanaal in wezen niet
volledig is. Volgens Maturana en Varela (1989) is er bij communicatie feitelijk geen
sprake van overdracht van informatie. Zíj zijn van mening dat er sprake is van een
communicatieproces wanneer binnen een domein van wederzijdse ontogenetische structu-
rele koppeling (p. 167) een gedragscoórdinatie plaatsvindt. Er wordt in de hierboven be-
schreven kanaalmodellen een eenheid voorondersteld die niet structureel bepaald is; wat
er met de waarnemerlontvanger gebeurt zou slechts worden bepaald door de inwerkende
factoren, en niet door de eigen kenmerken van de waarnemer. Dit is echter mceilijk te
rijmen met alledaagse ervaringen: elke persoon neemt waar op basis van zijn eigen struc-
turele bepaaldheid, vanuit een eigen referentiekader dat weer invloed heeft op de waarne-
ming.

Vanuit het perspectief van de waarnemer bevat een communicatieve (inter)actie
derhalve altijd ambigu~iteit. Het verschijnsel communicatie is niet alleen afhankelijk van
wat er objectief gezien wordt overgedragen, maar evenzeer van de persoon die het
ondergaat. Wanneer dan gesproken wordt van communicatie als overdracht van informa-
tie (hetgeen in wezen een semantische omschrijving is) wordt dit over het hoofd gezien.
Zo zou de volgende gedragssequentie, waargenomen in een praktijksituatie, vanuit
semantische optiek omschreven kunnen worden als het overbrengen van informatie, het
geven van een teken. Een ernstig verstandelijk gehandicapte vrouw loopt naar de deur
van de badkamer en blijft voor de gesloten deur staan. Zij beweegt haar bovenlichaam
wiegend heen en weer. Na enige seconden legt zij haar hand op de deur en tikt met haar
vingertoppen op de deur. Zij houdt dit gedrag vol tot een van haar begeleiders haar
opmerkt, naar haar toe loopt en de deur voor haar opent. De vrouw loopt de badkamer
in en gaat naar het toilet (eigen observatie, 1992).
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In semantische termen zou het hier beschreven gedrag geïnterpreteerd kunnen worden als
communicatief in die zin, dat er sprake is van een intentionele overdracht van informatie.
Wij zijn echter met Maturana en Varela van mening dat het proces beschreven dient te
worden in termen van een wederzijdse opwekking van tcestandsveranderingen op grond
van beider structurele bepaaldheid. Maturana en Varela omschrijven het communicatie-
proces dan ook als de gecoórdineerde gedragingen die wederzijds teweeg worden gebracht
door de leden van een sociale eenheid (p. 154).

Een tweede bezwaar tegen de gencemde kanaalmodellen wordt verwoord door Van
der Maat (1992). Zij beargumenteert dat men door het centraal stellen van de gecodeerde
informatie in het communicatiemodel andere, eveneens belangrijke vormen van communi-
catie over het hoofd ziet; niet alle communicatie is immers gecodeerd en discreet (op
eenduidige wijze verwijzend naar gebeurtenissen in de buitenwereld; Van Meel, 1986)
van karakter. Fysieke signalen zoals interpersoonlijke afstand, geur en lichaamshouding
vormen in veel gevallen niet-intentionele, ongecodeerde signalen. Deze zouden in de
kanaalmodellen als niet-communicatief beschouwd worden.

Sommige theoretici houden rekening met deze factor en presenteren uitgebreide
communicatiemodellen waarin, uitgaande van een kanaalmodel als basis, diverse vormen
van niet-gecodeerd gedrag gerepresenteerd zijn. Onderstaand model van Poyatos (1982),
weergegeven in Figuur 1.3., is een voorbeeld van een dergelijk gedetailleerd model.

Sender
lemissionl

Kinesic Imovementsl

Kinetic

Vocal (language, paralanguage, lip rea-
ding, gesturingl

Chemical (perspiration, tears, saliva,
natural body odorl

Thermal (body temperature, blushing,
perspirationl

Dermal (pigmentation, blushing, scars,
blemishes, goose flesh, perspiration, te-

ars, inflammation, wartsl

Receiver
(percep tionl

Visual

Auditory

Olfactory

Dermal

Kinesthetic

Figuur 1.3. Communicatiemodel van Poyatos 119821
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Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat veel van de hierboven gencemde
ongecodeerde factoren wel degelijk bewust ingezet kunnen worden. Zo beargumenteert
Van Meel (1986) dat veel fysieke signalen (zoals interpersoonlijke afstand, type kleding,
gebruik van parfum) zèlf als code gebruikt kunnen worden om intenties en boodschappen
over te brengen (bijvoorbeeld van sympathie, vriendschap of verliefdheid).

Wanneer getracht wordt de kanaalmodellen en de ideeën die eraan ten grondslag liggen
tce te passen binnen de specifieke sociale situatie van de verstandelijk gehandicapte en
zijn begeleider(s) treedt een derde probleem naar voren. Het centrale kenmerk van
kanaalmodellen is dat het gedrag van de ene partner dcelgericht is ten opzichte van de
ander, hetgeen impliceert dat de zender handelt met de intentie de ontvanger te beïnvlce-
den, en verder dat de ontvanger het gedrag van de zender ook als intentioneel inter-
preteert en evalueert. Zulke implicaties leveren problemen op wanneer de rol van de (met
name de ernstiger) verstandelijk gehandicapte als zender en ontvanger nader bezien
wordt. Centrale vraag is hier of de verstandelijk gehandicapte en zijn verzorger be-
schouwd kunnen worden als een communicatiesysteem in de traditionele zin van het
woord. Met andere woorden, kan het begrip communicatie tcegepast worden op de
gedragscoórdinaties tussen twee personen, terwijl intentionaliteit bij minimaal een van de
twee deelnemers aan het proces niet empirisch, of anderszins eenduidig vast te stellen is?

Hopkins (1981) gaat in op deze problematiek vanuit het perspectief van de zeer
vrcege moeder-kindinteractie in de normale ontwikkeling. Hopkins beantwoordt de vraag
of deze interactie communicatief kan worden genoemd bevestigend, maar stelt dat in dat
geval het begrip communicatie dient te worden aangepast, echter zodanig dat niet meer
aan de voorwaarden van het traditionele communicatieconcept voldaan wordt. Van in-
tentionele gedragingen spreekt men als mensen duidelijke bedcelingen hebben met hun
gedrag. Als we nu intentioneel gedrag verklaren, dan is dat in termen van een bewust
gekozen (in de tcekomst gelegen) dcel; er is dan sprake van een teleologische verklaring.
Hopkins (1981, p. 501): Communication and social preadaptation have interpretative
problems in early interaction. Both have strong commitments and arenot therefore wholly
appropriate. The mother-infant system gradually achieves the hallmark of true teleology
largely because the mother acts as if the newborn's fetal-like behaviour has communicati-
ve significance. Viewing newborn behaviour as such is compatible with the biological
priciple of preadaptation which avoids vague assumptions about early behaviour.

Hopkins is van mening dat men zich bij studies naar vrcege interacties tussen
moeder en kind in het algemeen sterk richt op de signaalfunctie achter het gedrag,
hetgeen een teleologisch getinte terminologie met zich meebrengt, en een interpretatieve
werkwijze. Volgens Hopkins zijn teleologische verklaringen binnen de communicatietheo-
rie empirisch gezien niet bijzonder zinvol.

Eenzelfde standpunt wordt ingenomen door Van der Maat (1992). Zij is van mening dat
de door Hopkins omschreven situatie rechtstreeks vergelijkbaar is met de situatie van de
(zeer ernstig) verstandelijk gehandicapte en zijn begeleider, die zij schetst als een
opvoedingssituatie. Van der Maat pleit vanuit dit perspectief voor een model waarin het
onderscheid tussen niet-intentioneel gedrag enerzijds en communicatie als intentioneel
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fenomeen anderzijds niet wordt gemaakt. Zij stelt in haar opvattingen, aansluitend bij
onder anderen Coupe en Joliffe (1988) en Wiener, Devce, Rubinow en Geller (1972), de
decodering van gedrag van een zender door de ontvanger centraal. Met andere woorden,
informatie wordt communicatie door een proces dat plaatsvindt bij de ontvanger, en
waarbij de betekenisverlening door de ontvanger in het communicatieproces centraal staat:
er is sprake van eommunicatie wanneer een persoon (de ontvanger) óetekenis toekent aan
(verbaal en~of niet-verbaal) gedrag van een ander (de zender) ( Van der Maat, 1992, p.
60). Men zou hier kunnen spreken van een intuitief communicatiebegrip: belangrijk is in
deze visie dàt wat de begeleider beschouwt als zijnde communicatief in het gedrag van de
verstandelijk gehandicapte.

Van der Maat stelt dat door deze aanpassing van het traditionele communicatie-
concept het probleem van de teleologische aard van communicatie vermeden wordt. Zij
sluit zich hiermee aan bij Tompkins ( 1982), die communicatie ziet als het proces van het
tcekennen van betekenis en intentie aan het gedrag van andere mensen: niet het intenti-
oneel handelen van de zender, maar de intentie- en betekenistcewijzing door de ontvanger
staat centraal.

1.2.3. Communicatiedefinitie

Inderdaad bevinden de (ernstiger) verstandelijk gehandicapte en zijn verzorger zich in een
bijzondere sociale situatie. Bij veel op dit niveau functionerende verstandelijk gehandicap-
ten is van intentionele gerichtheid op andere personen in mindere mate, en soms zelfs
geen sprake. Bij gedragssequenties die binnen deze diade optreden is intentionele gericht-
heid op de ander vaak slechts aanwezig bij de ontvanger, casu quo de begeleider. We
zagen dat dit verschil in communicatiecapaciteit voor Van der Maat aanleiding is de deco-
dering van gedrag van een zender door de ontvanger als criterium te nemen voor gebruik
van de term communicatie.

Onzes inziens is binnen de sociale (opvcedings)situatie van de ernstiger verstande-
lijk gehandicapte en zijn begeleider de betekenistcekenning aan het gedrag van de
gehandicapte persoon door de begeleider inderdaad een belangrijke factor. Door echter
te stellen dat een voorwaarde voor communicatie is dat e~n deelnemer gedrag interpre-
teert als hebbende een bepaalde betekenis, wordt het communicatiebegrip te zeer beperkt
en wordt communicatie niet voldcende beschreven als een circulair, interactief proces.

Communiceren (van het Latijnse communicare: iets met iemand delen, deelnemen
aan iets) impliceert wederkerigheid, een wederzijdsheid. Onzes inziens dient deze
wederkerigheid in een communicatiedefinitie centraal te staan. Met Fogel en Thelen
(1987) willen wij stellen dat communicatie ieder gedrag is dat verandering teweeg brengt
ín het gedrag van anderen: communicatie is gedrag van een persoon dat waargenomen
wordt door een andere, en veranderingen veroorzaakt in het gedrag, de emoties en de
cognities van die ander. Met andere woorden, tussen mensen die in staat zijn tot waar-
neming (op welke wijze dan ook) van gedrag van anderen kan sprake zijn van een
communicatieproces. Van gedragsbeïnvlceding kan echter sprake zijn zonder dat gedrag
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intentioneel geïnterpreteerd wordt door er betekenis aan tce te kennen. Ook de gencemde
opvattingen van Maturana en Varela (1989, zie eerder dit hoofdstuk) sluiten hierbij aan.

Wij willen hier concluderen dat communicatie bestaat uit verschillende gelijktijdi-
ge, vocale en niet-vocale, bewuste en onbewuste processen; dit geldt zowel voor de
zender als de ontvanger in het communicatieproces, ook wanneer in de sociale situatie
één van de mensen die in interactie zijn beschikt over beduidend minder communicatieve
vaardigheden. In de interactie wisselen zender en ontvanger in het communicatieproces
voortdurend van rol, en beïnvloeden elkaar wederzijds (Heijkoop 8c Velthausz, 1979a,
1979b); zender en ontvanger zijn zich niet voortdurend bewust van deze voortdurende
rolwissel ing.

Het is onzes inziens essentieel dat bij de betrokkenen in het communicatieproces
op enigerlei wijze gerichtheid op elkaar is bij zender en ontvanger; als gedrag niet
waargenomen wordt kan er geen sprake zijn van een communicatief proces. Objectieve
criteria voor intentionaliteit in gedragsobservaties zijn herhaaldelijk geformuleerd'; in het
geval van zeer ernstig verstandelijk gehandicapten is het vanzelfsprekend vaak mceilijk
te bepalen of een prikkel (zoals gedrag van een grcepsbegeleider) daadwerkelijk is
waargenomen, en het gedrag van de desbetreffende persoon heeft beïnvloed. Het gaat
echter te ver te stellen dat gedrag van begeleiders (zoals aanwezigheid, positie in de
ruimte, lichaamshouding, gebaren, en vocale uitingen) geen invlced heeft op de ver-
standelijk gehandicapte.

Wij willen ons in dit kader aansluiten bij Van der Stelt (1993). Zij beschouwt
moeder en kind als gelijkwaardige partners in een sensomotorisch systeem. Bewegingen
van de ene partner, en het waarnemen van die bewegingen door de andere spelen in de
vrcege ontwikkelingsfasen van het kind een fundamentele rol bij het ontstaan van
gesproken taal. Van der Stelt is van mening dat alle menselijke communicatiesystemen
-minimaal bestaande uit een zender en een ontvanger- gemeenschappelijke basisken-
merken hebben. Zij specificeert er drie:
1. lntersubjectlviteit. Van der Stelt omschrijft dit basiskenmerk als the mutual orientation
towards each other: two individuals first have to notice each other before they can trans-
mit messages (p. 9).
2. Intentionaliteit: volgens Van der Stelt is er sprake van intentionaliteit wanneer specifie-
ke bewegingen 'gezonden' worden naar de communicatiepartner tijdens een periode van
intersubjectiviteit. Van der Stelt onderscheidt drie typen intenties. Visuele intenties
worden overgestuurd wanneer de ene persoon non-vocaal gedrag (zoals mimiek en
hoofdbewegingen) van de andere waarneemt. Van auditieve intenties is sprake wanneer
er geluiden gemaakt worden tijdens het op elkaar gericht zijn. Intense intenties zijn die
momenten waarop visuele en auditieve intenties tegelijkertijd optreden.

Liever zouden wij overigens de termen intentionaliteit en intentie willen reserveren
voor gedragingen waaruit secundaire intersubjectiviteit blijkt (vergelijk Trevarthen 8i
Hubley, 1978; Trevarthen, 1979): een gelijktijdige gerichtheid op de communicatiepartner
en iets in de omgeving; Masur (1983) spreekt van dual-directional signa[ling. Op deze
begrippen wordt nader ingegaan in 2.4.2..

Vergelijk ook Paragraaf 2.4.2.
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3. Beurtwisseling: de eenvoudigste vorm van beurtwisseling is de reactie van een persoon
op een beweging van de ander.

Deze basiskenmerken zijn alle in termen van observeerbare bewegingen van de communi-
catiepartners waar te nemen.

Wanneer men de drie geformuleerde basiskenmerken als criteria neemt kan men
concluderen dat communicatie vanaf de geboorte plaatsvindt, zij het niet in vormen die
we van volwassen gesprekspartners kennen. Men kan dan stellen dat zelfs mensen met
een zeer ernstige verstandelijke handicap partner kunnen zijn in een communicatief
proces, aangezien zij voldcen aan de drie criteria ( vergelijk Velthausz, 1987; zie ook
3.2.1.2.).

Samenvattend wordt in het hier gehanteerde communicatieconcept de wederkerig-
heid tussen zender en ontvanger in het communicatieconcept centraal gesteld. Communi-
catie wordt hier opgevat als ieder gedrag dat verandering teweeg brengt in het gedrag, de
cognities en emoties van (een) ander(en). Intersubjectiviteit, interactionele intentionaliteit,
en beurtwisseling kunnen als basiskenmerken van communicatie gezien worden. Sche-
matisch kan de door ons voorgestelde communicatiecyclus als volgt weergegeven worden
(zie Figuur 1.4.):

Gedragsver-
andering

Waarneming

Context

Verandering
in cognities
en emoties

Cognitieve
'processing'

Eigen
structurele

bepaaldheid

Context

Waarneming ~ Gedragsver-
andering

Figuur 1.4. Communicatiecyclus

~~

Persoon B
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'processing'

Verandenng
in cognities
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Gedrag (vocaal of niet-vocaal) van een persoon wordt via de zintuigen door de ander
waargenomen in een situatie waarin beide partners in het communicatieproces op elkaar
gericht zijn, en al dan niet bewust geïnterpreteerd. Dit alles speelt zich af in een bepaalde
situatie (context) die, naast de aard van het waargenomen gedrag zélf, de interpretatie en

r~
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bepaa~dheid
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betekenistoekenning mede be~invloedt. Zo zullen het tijdstip van de dag, de temperatuur,
gebeurtenissen die aan het desbetreffende gedrag vooraf gingen enzovoort van invloed
zijn op de interpretatie van het gedrag. Naast de context en de aard van het waargeno-
mengedrag speelt bij de interpretatie ook de eigen structurele bepaaldheid een rol. Onder
eigen structurele bepaaldheid wordt verstaan: het eigen referentiekader, het geheel van de
in de loop van het leven opgedane ervaringen. Deze structurele bepaaldheid beïnvloedt
daarnaast, evenals de context, ook direct de waarneming. Het waargenomen gedrag, de
contezt, en de eigen structurele bepaaldheid leiden tot de cognitieve 'processing' van het
waargenomen geheel, die weer leidt tot veranderingen in cognities, emoties en gedrag van
de waarnemer. Via de terugkoppeling heeft dit gedrag vervolgens via dezelfde route weer
invloed op het gedrag van de oorspronkelijke zender.

De hier beschreven communicatiecyclus kan zeer uiteenlopende communicatievor-
men bevatten. Daarnaast kan communicatief gedrag verschillende niveaus van com-
plexiteit, en specifieke gerichtheid op de ander aannemen. Verschillende auteurs hebben
getracht gradaties van complexiteit in communicatief gedrag te onderscheiden. Hieronder
wordt op deze materie uitvceriger ingegaan.

1.2.4. Categorieën van gedrag in sociale situaties

Er bestaan verschillende indelingen van gedrag van mensen in sociale situaties, vaak
opgesteld vanuit verschillende invalshceken. Bij de indelingen worden criteria als gericht-
heid op de ander, en intentionaliteit bij het overbrengen van informatie gehanteerd. Een
bekende indeling op dit terrein komt van Ekman en Friesen (1969). Ekman en Friesen
onderscheiden binnen het menselijk gedrag in sociale situaties de volgende categorieën:
1. Informatief gedrag: hieronder verstaan Ekman en Friesen dat gedrag dat een gemeen-
schappelijke betekenis heeft voor degenen die het waarnemen. Voorbeelden van informa-
tief gedrag zijn grceten en primaire emoties als vreugde en verdriet.
2. Communicatief gedrag: dit gedrag is expliciet bedceld om informatie aan de ander
door te geven. Communicatief gedrag veronderstelt derhalve intentionaliteit bij de zender.
Deze bedceling komt overigens niet altijd over en is dus niet altijd informatief.
3. Interactief gedrag: onder interactief gedrag verstaan Ekman en Friesen gedragingen die
invloed hebben op het (interactieve) gedrag van de ander, met andere woorden, gedragin-
gen die een reactie van de ander uitlokken.

Ekman en Friesen stellen overigens dat de door hen onderscheiden categorieën
beschrijvend zijn en niet strikt van elkaar gescheiden: een bepaalde handeling kan zowel
informatief, communicatief als interactief zijn.

Velthausz (1987) deelt het menselijk gedrag in sociale situaties in in vier categorieën, van
minder naar meer specifiek op de ander gericht. Hij stelt dat het begrip communicatie
sterk verwant is met het begrip sociale interactie: de begrippen zouden in elkaars verleng-
de liggen en elkaar in veel gevallen impliceren (zie Figuur 1.5).
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Gemeenschappe~ijk

Informatieve gedragingen

Sociale gedragingen

Sociale interaktie-gedragingen

Kommunikatieve

~diosyncratisch gedragingen

Figuui 1.5. Indeling van gedrag in sociale situaties volgens Velthausz 11987, p. 1811

Velthausz onderscheidt, zoals te zien is in bovenstaande figuur:
1. Informatieve gedragingen. Analoog aan Watzlawick stelt Velthausz dat elk gedrag
informatief is, dat wil zeggen, een betekenis of functie kan hebben. Met andere woorden,
elk gedrag in een sociale context is informatief.
2. Sociale gedragingen: dit zijn gedragingen waarin gerichtheid op de ander(en) tot
uitdrukking komt.
3. Sociale interactie: dit zijn alle sociale gedragingen tussen personen met onderlinge
be'invlceding als gevolg.
4. Communicatie: dit zijn sociaal interactieve gedragingen waarbij de intentie aanwezig
is iets mee te delen aan de ander.

Een andere invalshcek bij de indeling van sociale gedragingen is te vinden bij Bentele
(1984). Bentele beargumenteert, uitgaande van de menselijke fylogenese, dat in het
menselijk gedrag in sociale situaties een hiërarchie terug te vinden is, lopend van primi-
tieve, intra-organische signalen tot wat hij ncemt "sprachliche Zeichen". Bentele verge-
lijkt deze hiërarchie met opvattingen omtrent het ontstaan van tekens in de fylogenese.
Hij stelt vanuit deze fylogenetische optiek de ontwikkelingsvolgorde van het ontstaan van
tekens schematisch voor zoals weergegeven in Figuur 1.6. (zie p. 18).

Bentele stelst dat bij sprachliche Zeichen en Zeichen er sprake is van intentionele
signaalproduktie en signaalreceptie. Bij de zogenaamde Prcizeichen, en eveneens gedeel-
telijk bij de Zeichen, is er sprake van een 'deelintentionaliteit' van de signaalproduktie;
bij Anzeichen en Signale is de signaalproduktie tcevallig en niet-intentioneel van karakter.
Hij is van mening dat vrcege signaalvormen in de loop van de evolutie niet verdwijnen,
maar behouden blijven, weliswaar niet op dezelfde fysiologische basis, maar in gedeelte-
lijk complexere vorm. Er vinden niet slechts overgangen plaats van de ene trede naar de
volgende, maar iedere lagere signaalvorm kan in een hogere vorm bewaard blijven.
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Sprachliche Zeichen
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Anzeichen (Rezeption angeboren)

Signale (Rezeption aus der AuRenwelt)

Signale (intraorganismisch)

IV

III
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I

Figuur 1.6. Semiotisch trapmodel van de fyJogenetische en ontogenetische
ontwikkeling van het gebruik van tekens voJgens Bentele (1984, p. 1831
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Een minder gedifferentieerde classificatie is afkomstig van Shane (1980; zie Figuur 1.7.
op de vorige pagina). Deze auteur classifireerde, vanuit een neurolinguïstische invals-
hcek, vormen van expressieve communicatie van mensen die niet over spraak beschikken
als volgt zoals weergegeven in de figuur. Shane deelt communicatievormen in aan de
hand van twee dimensies: Expressievormen (waarbij een onderscheid gemaakt wordt
tussen vocale en non-vocale vormen), en, evenals bij Bentele het geval was, een dimensie
die men "symbolisch niveau" zou kunnen ncemen: Shane onderscheidt daarbij linguïsti-
sche van niet-linguïstische expressievormen.

1.3. Communicatiemodel

Het model van Shane vormde in aanvang het theoretisch kader voor het onderliggende
onderzcek. De combinatie van het onderscheid in vocale en non-vocale expressievormen
enerzijds, en de dimensie symbolisch niveau maakten het model bij uitstek geschikt om
op systematische wijze het communicatieve gedrag van verstandelijk gehandicapten in
kaart te brengen. Verpoorten (1983) paste het model van Shane aan voor gebruik in de
zorg voor verstandelijk gehandicapten. Zijn model is weergegeven in Figuur 1.8.. In het
model wordt een onderscheid gemaakt in vocale en niet-vocale communicatieve uitingen;
deze laatste categorie is weer verdeeld in 'schriftvormen' (schrift, picturale systemen) en
'gebarentalen' (niet-vocale communicatievormen zonder hulpmiddelen). Ten opzichte van
het model van Shane is de 'niveau'-dimensie met één categorie uitgebreid tot drie:
communicatievormen zijn van non-linguïstisch, pre-lingu~istisch of lingu~istisch niveau.
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Officiële gebarentalen
Natuurlijke gebarentalen
Handalfabet
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Figuw 1.8. Aanpassing van Shane's communicatiemodel door Verpoorten (19831
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Om het wederkerige aspect van het communicatiebegrip te expliciteren is bovenstaand
communicatiemodel in een later stadium van het onderzcek uitgebreid met een dimensie,
namelijk die van de richting van de communicatie; daarnaast vond een aanpassing in
terminologie plaats. Aan communicatie worden drie dimensies onderscheiden, en iedere
rommunicatieve uiting is te plaatsen in een van de twaalf categorieën die in het communi-
catiemodel onderscheiden worden (zie Figuur 1.9.):

Richting Modaliteit

Vocaal

Receptief

Vocaal

Expressief

Non-vocaal

Non-vocaal

Niveau

Pre-intentioneel
Protosymbolisch
Symbolisch

Pre-intentioneel
~ Proto-symbolisch

Symbolisch

Pre-intentioneel
Proto-symbolisch
Symbolisch

r Pre-intentioneel
} Proto-symbolisch
L Symbolisch

Figuur 1.9. Communicatiemodel van Willems en Verpoorten

In het model, dat onder andere als basis dient voor het CommunicatieProfiel-Z, worden
zoals te zien is drie dimensies aan communicatie onderscheiden.

1. Richting: Het onderscheid tussen receptieve en expressieve communicatie is er
een dat in de meeste traditionele taaltests gemaakt wordt. Onder receptieve communicatie
wordt hier verstaan: het waarnemen~decoderenlbegrijpen van communicatie van anderen.
Expressieve communicatie is het uit zichzelf (al dan niet bewust) overbrengen van
informatie naar anderen2.

2. Modaliteit: In het model wordt onderscheid gemaakt tussen vocale en non-voca-
le communicatie. Vocale communicatie bestaat uit de geluiden die geproduceerd worden
door de stembanden die met behulp van de passerende lucht in trilling worden gebracht;
de klanken kunnen worden gemodificeerd door de rest van de tractus vocalis (Raijmakers,
1990). Bij vocale communicatie wordt derhalve gebruik gemaakt van oraal-aurale
kanalen. Non-vocale communicatie is communicatie waarbij niet van oraal-aurale kanalen
gebruik gemaakt wordt. Voorbeelden hiervan zijn: gezichtsexpressie, wijzen, reiken, een

2 Imitatie wordt in deze opvatting beschouwd als eapressief gedrag.
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voorwerp of foto gebruiken om te vragen om een bepaalde activiteit aan te duiden, en
lezen en schrijven.

De begripsinhoud van de termen vocaal en non-vocaal verschilt wezenlijk van de
in de literatuur vaker gehanteerde termen verbaal versus non-verbaal. In onze opvatting
is verbale communicatie (van het latijnse veróum, woord) communicatie door middel van
woorden. Woorden kunnen worden weergegeven op verschillende wijzen: zij kunnen
worden uitgesproken, neergeschreven en gelezen, of via gebarentalen geuit worden;
woorden zijn derhalve niet gebonden aan één bepaalde (vocale of non-vocale) modaliteit.

3. Niveau: Aan de omschrijving van de niveau-dimensie ligt de communicatieont-
wikkeling ten grondslag zoals die zich in de ontogenese voordcet. In het laatste decenni-
um heeft, naast de taalontwikkeling die plaatsvindt vanaf het eerste woord, de normale -
ontwikkeling van de communicatie in de periode die daaraan vooraf gaat steeds meer
aandacht gekregen. Onderzcek leverde steeds meer bewijs dat de taalontwikkeling niet los
gezien kan worden van andere communicatievormen die vooraf gaan aan de gesproken
taal, en die bovendien na het ontstaan van de taal nog een belangrijke rol vervullen
(Bloom, 1973; Bruner, 1976). Ondanks verschillen in terminologieën wordt door veel
auteurs de communicatieontwikkeling in drie fasen ingedeeld:

3a. Pre-intentionele communicatie: in deze fase voldcet het gedrag van het kind
nog niet aan de criteria die aan intentioneel communicatief gedrag gesteld worden (zie
3b); het kind beweegt zich en maakt geluiden, zonder bewuste communicatieve bedceling.
Men kan hier spreken van een sensatie-niveau: het niveau van de concrete waarneming
en de primaire lichamelijke expressiviteit. Bates, Camaioni en Volterra (1975) betitelen
pre-intentionele communicatie als perlocutionary. Gedragssequenties verlopen op dit
niveau bijvoorbeeld als volgt: huilen, glimlachen en andere gedragingen van het pasgebo-
ren kind rcepen veranderingen op in het gedrag van de ouders: ze reageren met vceden,
spelen, optillen, tegen het kind praten enzovoort. Het gedrag van de baby (bijvoorbeeld
huilen) wordt door de ouders waargenomen, en zij kennen er een betekenis aan tce
(bijvoorbeeld "hij heeft honger"). De baby zelf heeft niet de intentie aan zijn ouders mee
te delen dat hij honger heeft: hij vertoont slechts een reactie op een interne fysiologische
tcestand of een duidelijk aanwijsbare externe gebeurtenis. Vormen van pre-intentionele
communicatie zijn huilen, gezichtsuitdrukkingen, en lichaamsbewegingen.

3b. Intentionele, proto-symbolische communicatie: in deze tweede fase is er wel
sprake van bewust vocaal en non-vocaal gedrag, dat het be~invlceden van de ander tot dcel
heeft. Bates et al. (1975) ncemen deze eerste vormen van intentionele communicatie
illocutionary. De communicatievormen zijn in deze fase nog contextgebonden: proto-sym-
bolische communicatie berust derhalve op een in zekere mate rechtstreeks verband tussen
dat waarnaar verwezen wordt (referent) en het middel waardoor verwezen wordt (teken);
er is sprake van een lagere graad van abstractie dan bij wat we symbolische commu-
nicatie ncemen. Een groot deel van de proto-symbolische communicatie vindt dan ook
plaats via het non-vocale kanaal, en kan verschillende vormen aannemen, zoals wijsgeba-
ren, representerende gebaren, modelvoorwerpen, communicatie met behulp van foto's,
tekeningen, en plaatjes. Men zou hier ook kunne spreken van communicatie op presenta-
tie-niveau: de communicatievorm is gebonden aan het present zijn van de communica-
tie-inhoud in de context.
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3c. Symbolische communicatie: Onder symbolische communicatie wordt hier
verstaan: het gebruik van conventionele, vastgestelde symbolen en regels om deze
symbolen te gebruiken. Men kan hier spreken van re-presentatie: het teken kan los van
de referent gebruikt worden. Door een voortschrijdende ontwikkeling van de symbool-
functie is het kind in staat gebruik te gaan maken van aangeleerde en afgesproken
tekensystemen (Verpoorten, 1983). Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni en Volterra
(19"79) definiëren symboolgebruik als the comprehension or use, inside or outside commu-
nicative situations of a relationship between a sign and its referent, such that the sign is
treated as belonging to and~or substitutablefor its referent in a variety of contexts: at the
same time the user is aware that the sign is separablefrom its referent, that is, not the
same thing (p. 432). De gebruikte systemen zijn opgebouwd aan de hand van conventi-
oneel bepaalde regels, en zijn gebaseerd op semantische koppeling (vaste associaties
tussen elementen van een boodschap en elementen van situaties). Naast de gesproken (en
geschreven) taal bestaan er nog vele andere, non-vocale vormen van symbolische
communicatie, vaak ontwikkeld voor situaties waarin informatieoverdracht via het
oraal-aurale kanaal niet mogelijk was. Voorbeelden hiervan zijn het Morse-alfabet en de
vele gebarentalen die door doven gebruikt worden.

Zoals reeds werd opgemerkt vormt de normale communicatieontwikkeling het uitgangs-
punt voor de beschrijving van de niveau-dimensie in bovenstaand model. In het volgende
hoofdstuk wordt derhalve een beschrijving gegeven van de communicatieontwikkeling,
zoals die zich voordcet bij het niet-gehandicapte kind. In dit hoofdstuk is, samenvattend,
getracht te komen tot definiëring van het communicatieconcept, zó dat recht gedaan wordt
aan de specifieke situatie waarin de (ernstiger) verstandelijk gehandicapte zich bevindt.
Na presentatie van een aantal communicatiemodellen werd gekozen voor een definitie
waarin het wederkerige aspect van communicatie benadrukt wordt. Communicatie werd
gedefinieerd als het proces waarin gedrag van een persoon waargenomen wordt door een
andere, en veranderingen veroorzaakt in het gedrag, de emoties en cognities in het gedrag
van die ander. Ten slotte werd een communicatiemodel gepresenteerd waarin een
driedimensionale benadering van communicatie gehanteerd wordt. Deze driedimensionale
benadering komt in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde.
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De normale communicatieontwikkeling

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de communicatieontwikkeling zoals
die plaatsvindt bij het niet-gehandicapte kind. Zonder hier te willen stellen dat deze
zonder meer te vergelijken is met die van het verstandelijk gehandicapte kind' kan een
beschrijving van de normale communicatieontwikkeling dienen als een algemene concep-
tuele basis voor de beschrijving van de communicatieontwikkeling van de verstandelijk
gehandicapte mens. Allereerst wordt ingegaan op theorieën over de communicatieontwik-
keling; vervolgens wordt een beschrijving gegeven van deze ontwikkeling, waarna die
ingepast wordt in een algemeen conceptueel kader waarin drie fases onderscheiden
worden.

2.1. Theorieën over de communicatieontwikkeling

Vanaf het begin van de ontwikkelingspsychologie is de taal van het zich ontwikkelende
kind onderwerp van studie geweest. Zo heeft Karl Buhler's Sprachtheorie (1927, in:
Mtinks 8c Kncers, 1982) een bijzondere bijdrage geleverd aan de studie van de taal vanuit
ontwikkelingspsychologisch perspectief. Buhler is van mening dat het essentiële van taal
in de semantiek ligt, en dat de relatie tussen de zender en de ontvanger van een signaal
een centrale rol zou mceten innemen bij bestudering van het communicatieproces. Buhler
stelt dat taal binnen een sociaal netwerk plaatsvindt en derhalve als communicatie-in-
strument een sociale functie heeft. Een belangrijk begrip in de opvattingen van Buhler
over communicatie is dan ook Appell: het idee dat er, wanneer men iets tot uitdrukking
brengt, iemand anders is die men kan bereiken en op wie men een appèl kan dcen. Een
tweede essentieel aspect van de taal ncemt Buhler Ausdruck: taal als middel tot expressie.
Het derde aspect dat Buhler aan taal onderscheidt is de Darstellung: het kunnen repre-
senteren van objecten, het leggen van relaties ertussen, en het formuleren van ideeën.

Ondanks het werk van Buhler bleef het gebied van empirisch onderzcek naar de
taal bij het zich ontwikkelende kind toch een grotendeels verwaarloosd veld: het weinige
onderzcek dat verricht werd richtte zich meestal op eenvoudige aspecten van grammatica
of op de ontwikkeling van de woordenschat. Men kan stellen dat het ontbreken van een
algemeen geaccepteerd theoretisch model, waarbinnen onderzcek op dit gebied geconcep-
tualiseerd zou kunnen worden, hieraan debet is. Pas in het midden van de jaren vijftig is
het onderzcek naar de ontwikkeling van de taal en de communicatie bij de mens serieus

~ Op deze kwestie wordt in de Paragrafen 3.1. en 3.2. uitgebreid ingegaan.
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op gang gekomen. Men kan stellen dat het onderzcek naar, en de theorievorming over de
ontwikkeling van taal en communicatie langs drie theoretische lijnen verliep. In de eerste
lijn van opvattingen, die als nativistisch (Fogel 8r. Thelen, 1987) kan worden betiteld,
wordt de taalontwikkeling gezien als een geïsoleerd systeem, dat autonoom is van de
andere zich ontwikkelende geestelijke vermogens van het kind. In de cognitivistische
(Bates, O'Connell 8c Shore, 1987) opvattingen worden taal en communicatie gezien als
symbolische vaardigheden, die als zodanig een sterke relatie hebben met de algemene
cognitieve ontwikkeling. In de interactionistische (Bates et al., 1987) theorieën, ten slotte,
wordt gesteld dat bij het ontstaan van taal en andere communicatieve uitingen sociale
componenten een belangrijke rol spelen.

2.1.1. Nativistische opvattingen

De grote aandacht die ontstond voor de taalontwikkeling in het midden van de jaren 'S0
werd vooral veroorzaakt door het vrijwel tegelijkertijd verschijnen van een tweetal publi-
katies. De ver uiteenlopende theoretische modellen van Skinner (1957) en Chomsky
(1957) cefenden belangrijke invlced uit op kwantiteit en kwaliteit van het onderzcek naar
de taalontwikkeling, en dcen dit tot op heden nog altijd. Tot in de jaren '70 was de
invloed van Chomsky op de ontwikkeling van theorieën over taal het grootst. Reden hier-
voor was dat voor behavioristisch georiënteerde onderzcekers de taalontwikkeling over
het algemeen geen object van studie was, waardoor weínig onderzcek vanuit gedragstheo-
retisch oogpunt plaatsvond (Kiernan, 1985). Daarnaast publiceerde Chomsky een in-
vloedrijke kritiek waarin hij Skinner's 'mechanistische' opvattingen scherp aanviel
(1959). Door deze factoren bleef de invloed van behavioristische modellen voor de
taalontwikkeling in de '60-er en '70-er jaren vrij beperkt.

Centraal in de theorie van Chomsky staat de snelle verwerving en het gebruik van
de syntax door het jonge kind. Chomsky is van mening dat deze zich in een dusdanig snel
tempo ontwikkelt, dat dit slechts verklaard kan worden door te stellen dat er bij het aanle-
ren van taal sprake is van het zich ontplooien van gepreprogrammeerde vermogens (het
bekende Language Acquisition Device). De taalvermogens van het kind zijn in deze
opvatting de resultante van de zich ontwikkelende vermogens om syntactische structuren
te gebruiken; de taalontwikkeling is in deze visie in hoge mate onafhankelijk van de
cognitieve ontwikkeling en vormt derhalve een afzonderlijk ontwikkelingsaspect. Het
onderzcek dat in de jaren 'S0 en '60 verricht werd richtte zich, uitgaande van deze
heersende opvattingen, dan ook uit de aard der zaak grotendeels op deze syntactische
structuren.

Vanaf het begin van de jaren '70 werd in onderzcek steeds vaker aangetoond dat
de taalontwikkeling niet kon worden beschouwd als geheel autonoom: ook andere
factoren, van zowel cognitieve als sociale aard, bleken een rol te spelen. Met Fogel en
Thelen (1987) zou men hier kunnen spreken van een vervanging van voornamelijk
nativistische theorieën betreffende de taalontwikkeling door epigenetisch-constructivis-
tisch-interactionistische opvattingen.
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In de loop van de jaren '70 ontwikkelden zich naast de onderzcekslijn gebaseerd op de
opvattingen van Chomsky twee verdere lijnen van onderzcek en theorievorming, de ge-
ncemde 'cognitivistische' en de 'interactionistische' lijn. Opgemerkt mcet worden dat hier
geen sprake is van strikt gescheiden conceptuele- en onderzcekslijnen; men zou eerder
mceten spreken van contrasterende theoretische velden die elkaar gedeeltelijk overlappen,
en contrasteren met de hierboven gencemde opvattingen van Chomsky. Hieronder worden
eerst de cognitivistische opvattingen beschreven.

2.1.2. CoQnitivistische opvattingen

Deze grcep van opvattingen deed in het onderzcek naar de taalontwikkeling vooral
opgang door het werk van Lois Bloom (1970). Zij en anderen zetten een wat gencemd
werd 'semantische revolutie' in gang. Centraal in deze opvattingen staat dat het niet
mogelijk is de taaluitingen van jonge kinderen te begrijpen zonder rekening te houden met
de context waarin de uiting plaatsvindt. Eenzelfde uitspraak kan verschillende betekenis-
sen hebben, afhankelijk van de omgeving waarin de uitspraak plaatsvindt. Belangrijker
nog is dat in deze opvatting de communicatie-ontwikkeling geplaatst werd binnen het
kader van de ontwikkeling van de algemene symbolische representatie: taal is een vorm
van symbolische vaardigheid die het eindresultaat is van een ontwikkelingsproces. Men
beschouwde, met andere woorden, de taal van het zich ontwikkelende kind niet langer als
ongerelateerd aan zijn cognitieve ontwikkeling.

De belangrijkste grondlegger van deze grcep van theorieën is Jean Piaget (1952).
Volgens Piaget valt er bij het zich ontwikkelende kind een duidelijke ontwikkelingslijn te
constateren, met als eindresultaat de symboolfunctíe. Hij stelt dat de ontwikkeling van de
symboolfunctie steunt op de vorming van een 'image mental'. Piaget onderscheidt in de
symboolontwikkeling drie aspecten aan een symbool: de signifiant (de betekenisdrager),
de signifié (de betekenis) en het verwijzen door middel van de betekenisdrager naar de
betekenis. Aanvankelijk, op niet-representatief niveau, vormen signifiant en signifié een
eenheid, maar in de loop van de ontwikkeling differentiëren zij tot twee afzonderlijke
aspecten; men kan dan spreken van representatief niveau. De betekenisdrager maakt als
concreet waarneembaar fenomeen een ontwikkeling door van concrete waarnemingen
(direct na de geboorte) tot, op latere leeftijd, gesproken taal. Piaget onderscheidt vier
soorten betekenisdragers die achtereenvolgens in de ontwikkeling ontstaan: 'signalen'
(concrete waarnemingen in het eerste en tweede stadium van de senso-motorische
periode, 0-4 maanden); 'indicaties' (concrete waarnemingen in het derde, vierde, en
vijfde stadium, 4-18 maanden); 'symbolen': ('mentale voorstellingen' in het zesde
stadium, 18-24 maanden); en 'tekens' (taal). In de ontwikkeling zijn de betekenissen
(signifié) eerst concreet aan de waarneming gekoppeld, daarna aan de voorstelling en ten
slotte, bij taalgebruik, aan begrippenZ.

~ Vergelijk ook de linker kolom van Tabel 2.1.
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Binnen de cognitivistische opvattingen wordt, zoals reeds hierboven aangegeven werd, in
het algemeen een sterke relatie geconceptualiseerd tussen de ontwikkeling van de
sensomotoriek en de communicatieontwikkeling. Een voorbeeld van empirisch onderzcek
op dit gebied is dat van Steckol en Leonard (1981). Deze auteurs bestudeerden de ge-
ncemde relatie door de effecten van sensorimotorische training (van middel-dcel sche-
ma's, van objectgerelateerde schema's of van een combinatie van beide) op vrcege
communicatieve uitingen te bepalen. Zij vcerden dit onderzcek uit bij 24 niet-gehandicap-
te kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 maanden. De kinderen uit deze onderzceksgrcep
werden vergeleken met een controlegrcep die geen training ontving. Uit de resultaten
bleek dat van de gencemde trainingsvormen slechts bij de training van objectrelaties een
significant positief verschil tussen pre- en posttest gemeten werd. In dit kader interes-
santer was dat de grcep die training had ontvangen op het gebied van de objectrelaties
een duidelijke stijging te zien gaf in de frequentie van het gebruik van de vrcege commu-
nicatieve uitingen. De auteurs interpreteerden de resultaten als een duidelijk bewijs voor
een samenhang tussen bepaalde aspecten van de sensorimotorische en de communicatieve
ontwikkeling.

Samengevat vormt het centrale uitgangspunt van de cognitivistische theorieën aangaande
de ontwikkeling van taal en communicatie dat de communicatieontwikkeling van het zich
ontwikkelende kind gezien wordt als zijnde sterk gerelateerd aan zijn cognitieve ontwik-
keling: de communicatie-ontwikkeling heeft rechtstreeks te maken met de ontwikkeling
van de algemene symbolische representatie. Zo schrijft Van Meel (1986):

Het lijkt mij gewettigd de conclusie te trekken dat (...) het eerste symboolsysteem
wordt gevormd door het gebaaren dat het gebaar vanafden beginne al niet alleen
een communicatieve maarook een cognitieve functie vervult, ofwel als hulpmiddel
bij het denken betrokken is. (p. 90)

2.1.3. Interactionistische opvattingen

In deze derde lijn van onderzcek naar de normale taalontwikkeling wordt zoals gezegd
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen taal enerzijds en communicatie anderzijds. Taal
wordt hier gezien als een systeem waardoor de wereld gerepresenteerd wordt, terwijl
communicatie gezien wordt als het gebruik van onder andere taal als een manier voor
sociale interactie. Taal kan worden gebruikt op een niet-sociale manier, zoals het geval
is bij zelf-regulatie of verbeelding. Communicatieve vaardigheden daarentegen hebben
niet altijd betrekking op taal, en communicatie kan dan ook zelfs op een niet-vocale
manier plaatsvinden. Essentieel in deze opvatting is derhalve dat taal gezien wordt als
zijnde ingebed in de context van communicatie en sociaal gedrag. Taal ontwikkelt zich
niet omdat het gepreprogrammeerd is, maar omdat het een belangrijke rol speelt in de
interactie van het kind met mensen in zijn sociale milieu. Men zou kunnen stellen dat met
deze hernieuwde nadruk op de functionele aspecten van taalgebruik de oorspronkelijke
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kernpunten van Buhler weer opgang deden. In het volgende gedeelte wordt nader
ingegaan op deze opvattingen.

2.2. Interactionistiscóe opvattingen betreffende de communicatieontwikkeling

Zoals hierboven werd aangegeven werd de taal in de oorspronkelijk overheersende theorie
gezien als een geïsoleerd systeem, een 'mental organ', dat autonoom is van andere aspec-
ten van de zich ontwikkelende geestelijke vermogens van het kind (Chomsky, 1957), en
op twee-jarige leeftijd plotseling, zeer snel tot ontwikkeling komt. De verschillende
vormen van interactief gedrag die aan de gesproken taal voorafgaan werden weliswaar
'pre-linguïstisch' gencemd, maar hiermee werd slechts het temporele aspect benadrukr.
impliciet werd gesteld dat wat vooraf gaat aan de taal in feite weinig van dcen heeft met
de principes en mechanismen van taal. Algemeen werd dan ook weinig aandacht besteed
aan deze 'precursors'. Deze opvatting kenmerkt zich hiermee door een nadruk op
domeinspecificiteit en discontinuïteit, met als logisch gevolg daarvan een nadruk op
aangeborenheid van het taalsysteem.

Vanaf het midden van de jaren '70 heeft, naast de taalontwikkeling die plaatsvindt
vanaf het eerste woord, de ontwikkeling van de communicatie in de periode die daaraan
vooraf gaat steeds meer aandacht gekregen. Onderzcek leverde steeds meer bewijs dat de
taalontwikkeling niet los gezien kan worden van andere communicatievormen die vooraf
gaan aan de gesproken taal, en die bovendien ná het ontstaan van de taal nog een
belangrijke rol vervullen (Werner ác Kaplan, 1963; Bloom, 1973; Bruner, 1976; Van
Meel, 1986). Daarnaast heeft er in de laatste 20 jaar een enorme tcename plaatsgevonden
in de hceveelheid onderzcek naar het gedrag van mceders en hun jonge kinderen
(Worobey, 1989). Waar hier aanvankelijk de nadruk lag op de invlced van de (fysieke,
sociale en intellectuele) omgeving van het kind op zijn ontwikkeling, en de aandacht dan
ook voornamelijk uitging naar het effect van het gedrag van de mceder op het kind (en
'interactie' aldus in feite werd benaderd vanuit een uni-directioneel standpunt), wezen
echter steeds meer onderzceksresultaten erop dat zelfs het pasgeboren kind reeds
middelen gebruikt om zijn omgeving te beïnvlceden. Men begon in te zien dat het kind
een communicerende partner in een interactief systeem is (Worobey, 1989). Zo is Clark
(1978) van mening dat zelfs een zeer jong kind al het vermogen heeft de activiteiten van
zichzelf en van zijn moeder te coórdineren. Clark stelt dat deze basisfunctie ten grondslag
ligt aan alle communicatie. Evenals Vygotsky (1966), Lock (1978) en Trevarthen en
Hubley (1978) is Clark van mening dat de eerste communicatieve gebaren ontstaan vanuit
de interactie met de mceder. Dit proces, waarbij instrumentele handelingen van het kind
(bijvoorbeeld reiken naar een voorwerp) door de mceder worden geïnterpreteerd als
intentionele (communicatieve) handelingen (met andere woorden, als een ruw wijsgebaar),
vormt volgens Clark de voorloper van alle andere communicatieve uitingsvormen,
waarvan de taal er één is.

Een van de grondleggers van de interactionistische benadering van de communica-
tieontwikkeling is Heinz Werner (Werner óc Kaplan, 1963). Werner gaat ervan uit dat het
wezenlijke kenmerk van het symbool representatie is. In situaties waarin symbolen ge-
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bruikt worden zijn volgens Werner altijd vier componenten te onderscheiden, namelijk de
zender, de ontvanger, de symbooldrager en het object. Vertaald naar de mceder-kindsitu-
atie vormen deze vier componenten aanvankelijk, alvorens er sprake is van representatie,
een eenheid. Symboolontwikkeling kan nu gezien worden als het geleidelijk differentiëren
van de vier componenten; dit vindt plaats in de eerste twee levensjaren. Volgens Werner
heeft derhalve iedere vorm van representatie zijn wortels in niet-linguïstische representa-
tie: een hogere vorm van representatie ontstaat altijd uit een lagere vorm.

Werner is van mening dat het kind om te kunnen representeren eerst drie funda-
mentele operaties mcet aanleren, die de voorlopers van de representatie vormen:

1. Contemplatie: vóór de zestiende levensmaand ziet het kind objecten als dingen
om mee te handelen. Na zestien maanden ziet het kind objecten ook als dingen om te
bekijken, als objecten van contemplatie. Er is op deze leeftijd meer distantie tot het
object, en meer relatieve onafhankelijkheid van sensori-motorische activiteiten. Werner
stelt dat contemplatie ontstaat vanuit de mceder-kind-interactie. Wanneer mceder en kind
samen een object gaan bekijken geeft het aanwezige vertrouwen het kind de gelegenheid
afstand te nemen van het onmiddellijke omgaan met de dingen, en ze als objecten te gaan
ontdekken. Hiermee wordt nog eens benadrukt dat de sociale situatie, en met name de
vrcege mceder-kindinteractie, een centrale rol in de symboolontwikkeling speelt.

2. Een tweede voorloper van de representatie is het uitbeelden van objecten
('depiction'): hiermee wordt bedceld het uitdrukken van de expressieve kwaliteiten van
de wereld (objecten) door middel van gebaren enlof vocalen. De uitbeelding ontwikkelt
zich in drie stappen. De eerste stap bestaat uit het reflecteren of spiegelen. Hieronder
wordt verstaan het onbewust spiegelen of ineeresoneren met de bewegingen van de ander,
zoals het imiteren van gelaatsuitdrukkingen door pasgeborenen (Meltzoff, 1981). De
tweede stap bestaat uit het bewust nabootsen of imiteren van de bewegingen van de ander.
De derde stap, ten slotte, is die van het uitbeelden: het uitdrukken van (bewegings)-
kwaliteiten van personen of dingen. Door middel van gebaren of vocalisaties worden ob-
jecten, personen of hun eigenschappen nagebootst.

3. Het verwijzen komt volgens Werner en Kaplan eveneens tot stand binnen de
sociale situatie, en wel specifiek binnen de interactie tussen mceder en kind. Verwijzen
kan plaatsvinden op twee niveaus. Op het laagste niveau kan verwijzen plaatsvinden door
middel van het wijsgebaar, dat volgens de auteurs ontstaat vanuit het reiken (naar
objecten). Met andere woorden, het verwijzen ontstaat vanuit de concrete pragmatische
situatie. Op het tweede niveau vindt verwijzing plaats door middel van symbolisatie: het
desbetreffende object (persoon, gebeurtenis) wordt uitgebeeld door middel van gebaar of
WOOrd3

Wellicht de meest invlcedrijke lijn van onderzcek binnen de interactionistische lijn van
opvattingen is die van Elizabeth Bates en haar collega's (Bates et al. 1975; Bates et al.,
1979; Bates et al., 1987). Met de ideeën van Werner als inspiratiebron toonden zij als
een der eersten empirisch aan dat intentionele communicatie reeds lang vóór het begin
van de spraak plaatsvindt en dat de taalontwikkeling daarmee geen geïsoleerd systeem is,

~ Vergelijk ook de rechter kolom van Tabel 2. I.
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maar samenhangt met verschillende non-verbale en cognitieve domeinen. In de gedachten-
gang van Bates staat centraal dat gesproken taal niet slechts bestaat uit een verzameling
vocale symbolen, maar een produkt is van een rijk repertoire van non-verbale en pre-lin-
guïstische sociale gedragingen. Zo vonden Bates et al. (1979) in een onderzcek bij 25
kinderen in de leeftijd van 9'fi tot 12'h maand dat hun prcefpersonen onder andere
wijsgebaren, geefgedrag en toongedrag ('showing behavior') gingen gebruiken om aan te
geven dat ze een bepaald voorwerp wilden hebben, of samen met degene tot wie de uiting
gericht was een voorwerp wilden bekijken. Deze gebaren bleken onderling sterk samen
te hangen en de grcep gebaren werden door Bates dan ook gestural complex gencemd. De
gebaren die hiertce behoorden hadden alle een communicatieve functie. Verder impliceer-
den zij alle het gebruik van conventionele tekens, en er was bij alle gebaren sprake van
een aantoonbare externe referent voor het gebaar (zie ook Van Meel, 1986). Verder
vertoonden de gebaren van het gesturale complex, en met name het wijsgebaar, een
duidelijke samenhang met een aantal verwijzende taalkenmerken, dat wil zeggen vocale
uitingen die communicatief gebruikt werden. Eveneens werd een samenhang gevonden
met een aantal cognitieve functies, met name inzicht in middel-dcel relaties, imitatie en
symbolisch- en constructiespel. Bates concludeerde uit deze resultaten dat taal en gebaren
gebaseerd zijn op eenzelfde onderliggende structuur; naast de nadruk die Bates legt op de
sociale componenten kent zij ook aan cognitieve componenten een belangrijke rol tce bij
het ontstaan van taal.

Een soortgelijk onderzcek werd verricht door Wetherby, Cain, Yonclas en Walker
(1988). Zij analyseerden de pre-linguïstische communicatie bij kinderen in de leeftijd
tussen 11 en 14 maanden. De interacties van de kinderen met een hen onbekende
volwassene werden op video opgenomen. Na analyse van de opnames kwam naar voren
dat alle kinderen communicatief gedrag vertoonden met een sociale functie. De kinderen
communiceerden gemiddeld één keer per minuut spontaan; hun communicatieve handelin-
gen hadden 'joint attention' en het reguleren van het gedrag van de ander als voornaamste
functie. Na het bestuderen van de interacties bleek dat de kinderen zelfs iets vaker
communicatieve handelingen initieerden, dan dat zij op communicatieve uitingen van de
ander reageerden. Deze resultaten tonen aan dat kinderen op deze leeftijd reeds een zeer
actieve rol vervullen in de sociale interactie. Verder bleek de meest voorkomende vorm
waarin de kinderen initiatief namen de combinatie van een gebaar en een vocalisatie te
zijn. Vocalisaties alléén kwamen ten slotte ook regelmatig voor, en bestonden uit één- of
meerlettergrepige uitingen waarin meestal medeklinkers aanwezig waren.

C~p basis van haar onderzceksbevindingen veronderstelt Bates dat de menselijke
capaciteit voor symbolen zich in de fylogenese heeft ontwikkeld door het proces van
heterochronie: het ontstaan van nieuwe capaciteiten door veranderingen in de relatieve
timing van het ontstaan en de mate van ontwikkeling van reeds bestaande capaciteiten.
Door heterochronie hebben zich in de fylogenese cognitieve en sociale componenten ont-
wikkeld, in dienst van non-lingu~istische functies. De relatieve proporties van beschikbare
cognitief-sociale componenten bereikten op een gegeven moment een bepaald grensni-
veau, hetgeen resulteerde in nieuwe interacties tussen de componenten. Uiteindelijk
creëerde dit proces aldus de nieuwe capaciteit voor symbolen. Met andere woorden,
kwantitatieve variaties in timing leidden in de fylogenese tot een kwalitatief nieuwe capaciteit.
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Bates stelt hiermee vrij expliciet dat het heterochronisch proces zich recapituleert in de
ontogenese. Een belangrijke implicatie van deze theorie is dat de specifieke component-v-
aardigheden die bijdragen aan de symboolcapaciteit kunnen achterblijven ín de ontwik-
keling van het individuele kind en aldus het ontstaan van taal verhinderen.

Uit het bovenstaande valt te concluderen dat bij het ontstaan van communicatieve uitingen
sociale componenten een belangrijke rol spelen. Daarnaast zagen we dat er een duidelijke
samenhang te constateren is tussen de ontwikkeling van vocale en niet-vocale communica-
tieve gedragingen met bepaalde cognitieve componenten. In het volgende gedeelte wordt
beschreven hce de vocale en niet-vocale communicatie zich in de vrcege kinderjaren
ontwikkelt.

2.2.1. De communicatieontwikkeling in de onto eg nese

Zoals reeds werd aangegeven bestaan binnen de ontwikkelingspsychologie veel verschil-
lende beschrijvingen van de ontwikkeling van de communicatie bij het jonge kind. Vaak
worden bij deze beschrijvingen verschillende invalshceken gehanteerd. Bates et al. (1987)
nemen, zoals hierboven vermeld werd, het standpunt in dat de latere taalontwikkeling niet
los valt te zien van de ontwikkeling van vrcegere, grotendeels non-verbale commu-
nicatievaardigheden. Zij delen de vrcege ontwikkeling van de communicatieve vaardighe-
den als volgt in. In de periode van nul tot tien maanden, de 'prespeech'-periode, is het
kind in staat tot spraakwaarneming. De expressie van pre-linguïstische intentionele
communicatie vindt plaats door middel van lichaamshouding, gebaren en brabbelen. In de
periode van tien tot veertien maanden ontwikkelen zich de eerste woorden; Bates et al.
(1987) zien in deze periode de overgang van pre-symbolische vocale en gebaar-routines
naar een begrip van het idee dat dingen namen hebben. De eerste woordcombinaties of
zinnen ontstaan tussen de achttiende en de tweeëntwintigste maand. Ten slotte vindt, na
het ontstaan van de eerste zinnen, 'grammatisatie' plaats (vanaf de leeftijd van ongeveer
twee jaar): dit betreft de overgang van telegrafische of formulerende woordcombinaties
naar de controle over aspecten van woordvolgorde en het ontstaan van een conventionele
grammatica in de taalproduktie.

Hardy (Hardy óc Hardy, 1977) geeft een beschrijving van de vrcege ontwikkeling
van de (vocale) communicatie vanuit een psycholinguïstisch standpunt. Hardy stelt dat de
vrcegste expressieve uitingen reflexmatig van karakter zijn. Op het niveau van de pasge-
borene is het eerste gedrag dat optreedt de startle-reflex. Voorbeelden hiervan zijn de
Moro-reflex, knipperen met de ogen, en lichaamsbewegingen. De startle-reflex treedt op
bij plotselinge korte geluiden van enige intensiteit. Verder vertoont de pasgeborene
arousal-responsen, bijvoorbeeld bij relatief harde geluiden. Op een leeftijd van vier
maanden reageert de baby niet meer slechts reflexmatig, maar draait zijn hoofd en ogen
in de richting van waar een geluid vandaan komt. Bovendien herkent hij specifiek de stem
van de mceder. Hij kan zijn gezichtsexpressie veranderen of geluiden maken als reactie
op geluid. Het kind kan fronsen of lachen, en actief zceken naar de bron van geluiden.
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Op een leeftijd van acht maanden vocaliseert het kind met een variëteit aan geluiden en
tonen, en dcet dit ook spontaan wanneer hij alleen is. De baby vertoont op deze leeftijd
vocale responsen op iemand die tot hem spreekt, bijvoorbeeld door te lachen of te
kraaien. De baby van deze leeftijd reageert meestal op bekende geluiden, en ook op het
ncemen van zijn naam. Op een leeftijd van twaalf maanden differentieert het kind tussen
verschillende geluiden, bijvoorbeeld door te brabbelen als reactie op een menselijke stem,
of te fronsen als men hem een standje geeft. Het kind toont aan op deze leeftijd enkele
woorden te begrijpen, door bijvoorbeeld te wijzen naar bepaalde objecten als men hem
ernaar vraagt. Hij koppelt vaste geluiden aan bepaalde handelingen met objecten,
bijvoorbeeld speelgoed, en tracht enkele eenvoudige woorden te imiteren.

Met achttien maanden vindt een explosieve tcename van het vocabulaire plaats.
Het kind kan enkele lichaamsdelen op vraag aanwijzen en begint aandacht te tonen voor
geluiden in de niet-onmiddellijke omgeving. Op een leeftijd van twee jaar kan hij verbale
opdrachten, bestaande uit twee componenten, opvolgen zonder de hulp van gebaren
(bijvoorbeeld: "Raap het blokje op en geef het mij"). Het kind kan meerdere objecten
aanwijzen wanneer ze bij hun naam gencemd worden, kan spontaan bekende objecten
bencemen, en spreekt herkenbare twee- of ineerwoordzinnen. Op een leeftijd van drie
jaar kan het kind objecten of activiteiten herkennen die op plaatjes of foto's zijn afge-
beeld. Hij kan zijn eigen sekse aangeven, en enkele werkwoorden, bijvceglijke naam-
woorden, voornaamwoorden en voorzetsels gebruiken. Vierwoordzinnen kunnen worden
herhaald, en taal kan worden gebruikt op een sociale manier.

Bovenstaande ( beknopte) beschrijvingen zijn slechts twee voorbeelden van de grote
hceveelheid beschrijvingen van de vrcege communicatieontwikkeling die in de literatuur
te vinden is; in het hiernavolgende gedeelte komen nog een aantal beschrijvingen van de
vrcege communicatieontwikkeling aan de orde. Zoals reeds werd opgemerkt zijn dergelij-
ke beschrijvingen vaak zeer divers. Bovendien verschillen zij vaak sterk van elkaar als
gevolg van de verschillende invalshceken die gehanteerd worden, en de verschillende
communicatieaspecten die in de beschrijving benadrukt worden. Toch vallen ondanks de
verschillende benaderingen uit de beschrijvingen van de ontwikkeling van de communi-
catie toch algemeen drie fases te distilleren. In het hiernavolgende gedeelte wordt
uitgebreider op deze driedeling ingegaan.

2.2.2. Fases in de vrcege communicatieontwikkeling

Zowel in de interactionistische als in de cognitivistische lijn van opvattingen conceptuali-
seert men in de communicatieontwikkeling twee belangrijke 'mijlpalen' die zowel in de
vocale als de non-vocale modaliteit voorkomen. De eerste mijlpaal ligt bij het tijdstip
waarop het kind zijn omgeving gaat beïnvloeden door anderen te kennen te geven dat het
wil dat zij iets dcen. Wanneer dit gebeurt communiceert het kind voor het eerst intentio-
neel: er worden bewust boodschappen aan anderen meegedeeld'. De tweede overgang

Vergelijk ook Hoofdstuk I.
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vindt plaats wanneer het kind voor het eerst gebruik gaat maken van conventionele tekens,
ofwel van symbolen.

Clark (1978) deelt de communicatieontwikkeling expliciet in drie fases in. Hij be-
schrijft deze als volgt. De eerste fase bestaat uit wat Clark ncemt primitieve communica-
tie: er is nog geen sprake van intentionele communicatieve handelingen, maar communi-
catie bestaat uit een natuurlijke coórdinatie van activiteiten van de communicatiepartners,
zonder dat daarbij sprake is van intentionele communicatieve handelingen van beide
zijden. In de tweede fase is dit laatste wel het geval: het kind leert hier bewust intenties
duidelijk maken. In de derde fase, ten slotte, leert het kind gebruik te maken van
arbitraire, conventionele geluidssignalen: de woorden.

Adamson en Bakeman (1982) beschrijven de ontwikkeling van communicatieve
vaardigheden eveneens in termen van drie fases. De eerste fase wordt de dyadisch-af)`ec-
tieve fase gencemd; deze behelst minimaal de eerste 5 levensmaanden. In deze eerste fase
vindt communicatie voornamelijk plaats door middel van 'face-to-face'-uitwisselingen van
affectieve signalen tussen verzorger en kind (Trevarthen, 1979). De tweede fase wordt
door deze auteurs als de fase van de triadische uitwisselingen betiteld, en duurt van 6 tot
18 maanden. Bij deze uitwisselingen zijn het kind en de verzorger betrokken. Beiden
richten gezamenlijk of geco6rdineerd de aandacht op een object of gebeurtenis, extern ten
opzichte van de kind-verzorger-diade, waardoor de triade kind-object-verzorger ontstaat.
Tijdens deze fase wordt de intentionaliteit van het communicatieve gedrag van het kind
duidelijk: het kind begint non-verbale gedragingen (zoals oogcontact, richting van de blik,
gebaren als wijzen, en vocalisaties) te gebruiken en te responderen op soortgelijk gedrag
van de communicatiepartner, en combinaties van deze gedragingen te gebruiken om te
verwijzen naar objecten en gebeurtenissen (Bates et al., 1979). In de derde fase, de
locutionaire fase (12-24 maanden) worden deze functies van gebaren voor een groot deel
overgenomen door woorden.

De hierboven weergegeven beschrijving van de communicatieontwikkeling vanuit
interactionistisch perspectief wordt in Tabel 2.1. (naar Hammes, 1982) geplaatst naast de
cognitivistische opvattingen van Piaget, en de verwante opvattingen van Werner. In het
hiernavolgende deel wordt uitgebreider ingegaan op de indeling van de communica-
tieontwikkeling in drie fases.

2.3. Pre-intentionele communicatie

Uitgaande van de ideeën die in Hoofdstuk I gepresenteerd werden kan men stellen dat
kinderen vanaf de geboorte communiceren. Immers, huilen, gezichtsuitdrukkingen en
andere gedragingen van het pasgeboren kind rcepen veranderingen op in het gedrag van
de ouders: ze reageren op het gedrag van het kind met vceden, spelen, optillen, tot het
kind spreken enzovoort. De baby zelf heeft niet de intentie aan zijn ouders mee te delen
dat hij honger heeft; hij vertoont slechts een reactie op een interne fysiologische tcestand,
of een duidelijk aanwijsbare externe gebeurtenis. Desondanks heeft het gedrag van het
pasgeboren kind toch een communicatief effect op de omgeving: het beïnvlcedt het
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Tabel 2.1. Fases in de communicatieontwikkeling (naar Hammes, 1982).

Piaget:

Centraal: interactie met
de fysieke omgeving

-intrinsiek verwijzen in
de waarneming van de fysi-
sche omg ewng
-rudimentaire mstrumen-
tele intentie: een effect
teweegbrengen in de fysie-
ke omgeving

-tot stand komen van in-
tentionele adapties
-instrumentele intentio-
naliteit: bewust de mid-
del-doel relatie gebruiken
(instrumentgebruik)

-expliciet verwijzen: be-
wust met iets naar iets an-
ders, dat afwezig is ver-
wijzen. Dit houdi in: be-
wuste instrumentele inten-
tionaliteit

Interactionistische
opvattingen:

Centraal: interactie
met personen (moeder)

-'sharing' van inten-
ties
-rudimentaire communi-
catieve intentie: een
communicatief effect
teweeg breng en
-signaal geeít de inten-
tie aan en verwijst naar
sociale betekenis

-gebaar wordt als sig-
naal communicatief ge-
bruikt
-gebaaris verwizend en
intentioneel, de ~ete-
kenis is sociaal

-expliciet verwijzen:
gebaar wordt als symbool
communicatief gebruikt
-symbool verwijst naar
iets anders; de beteke-
nis is sociaal. Dit
houdt in: bewuste commu-
nicatieve intentionali-
teit

Wemer en Kaplan:

Centraal: interactie
met personen (moeder)
en fysieke omgeving

33

-'sharing' van een Fase
object van contempla- 1
tie
-gezamenlijk intrin-
siek verwijzen

-communicatief wijs- Fase
g ebaar, waarin de in- 2
fentionaliteit a1s
sociale handeling zi-
chtbaar wordt, waar-
mee een doel wordt
aangegeven

-expliciet verwijzen Fase
heeft twee aspecten, 3
die teg elijk bewust
bedoeld worden: a.
iets verwijst naar
iets anders, en b.
dit is ook sociaal
bedoeld
-de intentionaliteit
is: het geïnteriori-
seerde wijsgebaar

communicatieve) gedrag van de mceder (Gibb-Harding, 1983). Reich (1986) stelt zelfs
dat het gedrag van de fcetus in de baarmceder beschouwd zou kunnen worden als
communicatief. Hij merkt op dat aanstaande mceders regelmatig rapporteren dat hun
ongeboren kind schopt wanneer zij in een bepaalde houding zitten. Reich interpreteen de
bewegingen van de fcetus als een succesvolle methode om de moeder in een andere
positie te laten zitten die comfortabeler is voor de fcetus. Zeker is dat een 28 weken oude
fcetus vrij consistent reageert op externe geluiden (Reich, 1986). De term 'prenatale
communicatie' lijkt hier wel van tcepassing.

Wat hier pre-intentionele communicatie gencemd wordt loopt ongeveer parallel
met wat door Bentele (1984) vanuit een evolutionair-linguïstisch standpunt als Prcizeichen
omschreven wordt. Hieronder verstaat Bentele signalen waarvan de vorm geheel of voor-
namelijk geërfd is, waarvan de inzet en voltooiing star voorgeprogrammeerd zijn, en die
fylogenetisch primair of geheel zu Verstándigungszwecken (p. l8l) zijn ontwikkelds.
Bentele ncemt als voorbeelden de glimlach en het huilen. Pr~zeichen zijn star en

Vergelijk Hoofdsttilc 1.
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reflexmatig en worden pas later door een gradueel ontwikkelingsproces flexibel, inten-
tioneel en bewust ingezet; ze vormen dan wat Bentele ncemt 'Zeichen'.
Bates (Bates et al., 1979, Bates et al., 1975) ncemt het communicatieve gedrag van
kinderen in deze levensfase (van 0 tot 9 à 12 maanden) perlocutionair. In de perlocu-
tionaire communicatie-ontwikkelingsfase is het kind zich volgens Bates niet bewust van
zijn potentieel om het gedrag van volwassenen te reguleren. Vrcege perlocutionaire
gedragingen zijn in eerste instantie reflexmatig en niet-dcelgericht van aard. Het gedrag
van het kind wordt gereguleerd door zijn interne behceften, of vindt plaats als reactie op
duidelijk aanwijsbare externe gebeurtenissen. Activiteiten van het kind bestaan in de
periode voorafgaande aan het ontstaan van intentionele communicatie uit afzonderlijke,
elementaire eenheden als kijkrichting, oriëntatie, lichaamsbewegingen, en vrcege voca-
lisaties. Ontwikkeling van communicatie, nu, bestaat volgens Bates uit een tcenemende
mate van coórdinatie tussen deze systemen. De processen die de coórdinatie tussen deze
systemen beïnvlceden zijn sterk afhankelijk van de affectieve, sociale en cognitieve
ontwikkeling.

Het onderzcek naar communicatief gedrag bij jonge kinderen in deze periode heeft zich
voornamelijk gericht op deze afzonderlijke gebieden, die elk voorwaarde zijn voor een
goede communicatieontwikkeling (Martlew, 1987).

a. AJj`ect: Algemeen kan men stellen dat kinderen geboren worden met een
repertoire van affectieve gedragingen waarmee basisbehceften geuit worden; deze
gedragingen lokken vanuit de omgeving verzorgingsgedrag uit. Het kind reageert affectief
op zijn interne fysiologische tcestand, bij voorbeeld op honger of kou met huilen, maar
ook op gebeurtenissen in zijn omgeving. Zo glimlachen twee maanden oude kinderen bij
het zien van hen bekende personen en objecten (Martlew, 1987). Dit toont aan dat het
kind gebeurtenissen uit zijn geheugen terug kan rcepen om vergelijkingen te maken, maar
ook dat deze herkenning een verwachting van een aangename gebeurtenis oprcept.
Affectieve uitingen spelen dan ook een belangrijke rol in de vrcegste interactie tussen
moeder en kind, waarbij het kind een duidelijk actieve rol heeft.

b. (Het richten van de) aandacht is een eerste voorwaarde voor het ontwikkelen
van intentionele communicatie. Pasgeboren kinderen zijn reeds in staat tot een oriëntatie-
reactie, hetgeen een interesse in de omgeving aanduidt (Harrison, Lombardino, 8z Stapell,
1986). Auditieve of visuele informatie geeft vaak veranderingen in het gedrag, zoals
draaien van het hoofd of oogbewegingen, te zien. Habituatie van deze respons bij
herhaald optreden van dezelfde stimulus vindt eveneens plaats. Stern (1981) onderzocht
de relatie tussen de mate van aandacht van het kind en de hceveelheid stimulatie door de
verzorger. Het bleek dat een gemiddelde hceveelheid stimulatie de aandacht van het kind
het langst vasthoudt. De aandacht van het kind verdwijnt wanneer het niveau van
stimulatie te laag of te hoog wordt. Het kind trekt zich dan terug uit de interactie, waar-
mee het kind de volwassene 'meedeelt' dat het hem of haar niet langer mogelijk is
aandacht te schenken aan de stimulus. Rond de vierde levensmaand zijn de verschillende
componentgedragingen voor het richten van de aandacht ontwikkeld: de oog- en nekspie-
ren kunnen bewust gebruikt worden, waardoor gericht visuele informatie opgenomen kan
worden. Bovendien vormt gericht kijken een signaal 'klaar voor communicatieve interac-
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tie' naar de omgeving, en wordt wegdraaien van het hoofd geïnterpreteerd door de ander
als een signaal om te stoppen met de interactie (Stern, 1981).

c. Persoon-persoon-, en persoon-objectinteractie: [n de interactie van het jonge
kind met zijn omgeving ontwikkelt zich het eerst de persoon-persoon-interactie omdat het
kind, zoals gezegd, aangeboren programma's bezit die hem in staat stellen affectieve
signalen te genereren en te decoderen. Pas na de tweede levensmaand vertoont het kind
duidelijk gedifferentieerde reacties op personen en objecten: op personen reageert hij in
het algemeen met expressief, op objecten met receptief gedrag (interesse) (Trevarthen,
1979). Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk vermogen tot onderscheid essentieel is voor
de communicatieontwikketing.

d. Gebaren: In het gedragsrepertoire van het kind dat nog geen intentionele
communicatie vertoont komen al vaak 'gebaar-achtige' bewegingen voor, zoals reiken en
wijzen naar een object. Het is waarschijnlijk dat latere, intentioneel gebruikte gebaren
afstammen van dit, niet-intentioneel communicatief gebruikte, motorisch gedrag (Van
Meel, 1986; Fogel 8c Thelen, 1987).

2.4. De overgang van pre-intentionele naar intentionele communicatie

2.4.1. Beschrijving van het ontwikkelingsproces

Hce verloopt nu het ontwikkelingsproces van pre-intentionele naar intentionele communi-
catie? Met andere woorden, hce ontstaat bij het kind het vermogen intentioneel gebaren
en vocalisaties te produceren die door zijn verzorgers herkend worden? In de loop van
het eerste levensjaar vinden veranderingen plaats die het kind op communiceren voorbe-
reiden, en die het gevolg zijn van biologische rijping. De ervaringen van het kind in het
eerste levensjaar vormen de tweede pijler in deze ontwikkeling. Zoals eerder werd
aangegeven blijken de cognitieve veranderingen in deze levensfase duidelijk samen te
hangen met het vermogen communicatieve intenties uit te drukken (zie de eerder
weergegeven ideeën van Piaget, Bates et al., en Werner). Zo beginnen kinderen pas
intentíoneel te communiceren wanneer ze iets begrijpen van de relatie tussen oorzaak en
gevolg. Terwijl in de cognitivistische opvattingen de samenhang van de communicatieve-
met de cognitieve ontwikkeling wordt benadrukt wordt, zoals eerder werd aangegeven,
in de interactionistische opvattingen de rol van de omgeving in het ontstaan van inten-
tionele communicatie benadrukt. Centraal hierbij staat de fundamentele ongelijkheid in
communicatievaardigheden tussen volwassene en kind. Volgens deze opvattingen interpre-
teert de volwassene (de mceder) de gedragingen van het kind door er intentie uit af te
leiden en door te reageren aan de hand van haar interpretatie van deze intentie. Dit vindt
plaats lang voordat bij het kind de intentie om te communiceren daadwerkelijk aanwezig
is. Het kind wordt zich in de loop van de ontwikkeling langzaamaan bewust van de
volgorde van het gedrag van de mceder en dat van zichzelf. Hierdoor kan een kind, op
sensorimotorisch niveau, zelf communicatieve afleidingen beginnen te maken: het gaat
van bepaalde gedragingen van mceder verwachten dat ze volgen op bepaalde gedragingen
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van zichzelf ( Macfarlane, 1977). Uiteindelijk zou dit proces culmineren in de intentie van
het kind om te communiceren. Shotter ( 1978, In: Gibb-Harding, 1983) beschrijft dit
proces als volgt:
At ftrst, an infant clearly has little power to satisfy his own needs. But to the extent that
a ntother can interpret her infant's behavior as having an intention to it (no matter how
vague and indefinite it may be on his part), she can help him to complete orfulfill it, and
in the process 'negotiate' a satisfaction of his needs with him. The child's action is thus
made to eventuate in a consequence that is at least intelligible to her- and she does it by
rendering herself available to him as an ' instrument' or 'mechanism' acting to produce
a result which she feels may be one 'intended' in his activity (p. 96).

Bruner (1976) illustreert de mogelijke ontwikkeling van gedifferentieerde communicatie-
signalen aan de hand van spelsituaties tussen moeder en kind. Hij stelt dat het kind in een
spelsituatie met de mceder aanvankelijk geen actieve rol speelt: het kind neemt de
woorden die bij het spel horen waar, en is motorisch passief. Geleidelijk aan veranderen
de verwachtingen van de moeder met betrekking tot het gedrag van het kind. Zij gaat van
het kind steeds meer verwachten dat het deel gaat nemen aan het spel. Langzaamaan eist
zij meer en meer geritualiseerde of conventionele expressies van het kind. Uiteindelijk
communiceren mceder en kind met elkaar binnen deze spelcontext; dergelijke interacties
helpen het kind in het krijgen van het idee dat het mogelijk is intentioneel te

Kind Moeder

1. Handeling Ihuilen, glimlachen, niesen,
brabbelen etc.)

2. Communicatief effect op de moeder: zij
reageert op het gedrag van het kind

3. Gedra g wordt in de loop co9nitieve
ontwikkeling doelgericht: het kmd kijkt,
gaat, reikt naar speelgoed, terwijl het
vocaliseert

4. Interpreteert het gedrag van het kind
als communicatief; reageert consistent
Icommunicatieve inferentiel

5. Ontwikkelt zich verder op cognitief
gebied, leert causaliteit: gaat gedra~ als
reiken en vocaliseren vertonen terwi~l
het de moeder aankijkt (intentionele
communicatiel

6. Respondeert op de intentionele com-
municatie, maar gaat steeds méér eisen
Ivocalisaties, woordenl

7. Gaat woorden gebruiken

Figuui 2.1. Ontwikkeling naar intentionele communicatie volgens Gibb-Harding (19831.
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communiceren. Heath (1983, In: Gibb-Harding, 1983) bekritiseert echter bovengencemd
gezichtspunt, en stelt dat Bruner in dit opzicht een te grote nadruk legt op de rol van het
spel met de moederlverzorger. Hcewel dergelijk spel behulpzaam kan zijn bij het ontstaan
van intentionele communicatie is spel in sommige culturen geen centrale activiteit tussen
moeder en kind, terwijl kinderen toch taal ontwikkelen. Gibb-Harding (1983) beschrijft
het ontwikkelingsproces naar intentionele communicatie zoals weergegeven in Figuur
2.1.. Zij gebruikt in feite hiërarchische termen bij deze beschrijving, waarbij gedragingen
tcenemen in complexiteit. In chronologische volgorde:
1. Procedurele gedragingen: deze kunnen een communicatief effect hebben, maar lijken
niet ter communicatie gebruikt te worden. Voorbeelden van procedurele gedragingen zijn
grove lichaamsbewegingen en vaste vocalisaties bij handelingen.
2. Instrumentele gedragingen: als voorbeeld van instrumenteel gedrag ncemt Gibb-Har-
ding het reikgebaar, dat algemeen geïnterpreteerd wordt als de wens van het kind om een
voorwerp te hebben. Bij het reikgebaar is echter geen duidelijkheid aanwezig over het feit
of het reiken al dan niet communicatief bedceld is. Eerder zagen we dat Vygotsky (1966)
en Clark (1978) instrumentele handelingen van het kind een belangrijke rol tcekennen bij
het ontstaan van het (communicatieve) wijsgebaar.
3. Intentionele gebaren: als voorbeeld van intentionele gebaren wordt een reikgebaar mèt
oogcontact gencemd, met andere woorden, heen en weer kijken van de mceder naar het
voorwerp.
4. Intentionele vocalisaties: vocalisaties, terwijl het kind heen en weer kijkt tussen het
voorwerp en de mceder.
5. Gecoórdineerde patronen: gecotirdineerd gebruik van reiken, vocaliseren en kijken als
intentionele communicatie.

Samenvattend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van intentionele communicatie een
gradueel proces lijkt te zijn: het proces begint met het zich bewust zijn van dcelen in het
algemeen, en leidt tot intentioneel gedrag van het kind met communicatie als dcel (Gibb-
Harding, 1983). Een volledige verklaring voor het ontstaan van intentionele communicatie
zal de interactie van minstens twee factoren mceten bevatten: ten eerste, de biologische
en cognitieve ontwikkeling van het kind; en ten tweede, de ervaringen die het kind heeft
met zijn verzorgers. De ervaring leert echter dat het ontwarren van biologische- en
omgevingsfactoren die een rol spelen met betrekking tot ontwikkelingsfacetten algemeen
een zeer complexe taak is. Hier kan onzes inziens worden volstaan met te stellen dat bij
mensen een aangeboren predispositie tot communiceren met behulp van symbolen aanwe-
zig is, en dat bepaalde omgevingservaringen met deze predispositie interacteren om
uiteindelijk intentionele communicatie tot stand te brengen.

2.4.2. Het intentionaliteitscriterium

Intentionaliteit is niet rechtstreeks observeerbaar, en er bestaan derhalve geen vaste,
onweerlegbare criteria voor. Hce kan nu de intentie tot communiceren afgeleid worden
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uit het observeerbare gedrag van het kind? Verschillende auteurs hebben getracht deze
vraag te beantwoorden.

Bates et al. (1975) verstaan onder communicatieve intentie de intentie bij degene
tot wie de uiting gericht is twee soorten effect teweeg te brengen. Het eerste is het
verwachte illocutionaire effect. Hieronder wordt verstaan dat degene tot wie de uiting
gericht is herkent dat er een bercep op hem gedaan wordt. Het tweede effect is het
perlocutionaireeffect: degene tot wie de uiting gericht is herkent wat de spreker hem ver-
wacht te dcen of te geloven, als een consequentie van het herkennen van het illocutionaire
karakter van de uiting.

Volgens Trevarthen en Hubley (1978) is communicatie pas intentioneel wanneer
er sprake is van secundaire intersubjectiviteit. Dit houdt in dat de 'communicatieve
modus' (gericht op de omgang met mensen) en de 'praxische modus' (gericht op de
omgang met objecten) ge'integreerd zijn. Masur (1983) constateert, uitgaande van deze
opvatting, bij het begin van de ontwikkeling van de intentionele communicatie het ver-
schijnsel van de dual-directional signalling: bij het maken van een gebaar wordt gelijk-
tijdig degene tot wie het gebaar gericht is aangekeken, ook als deze zich niet in de
blikrichting van het kind bevindt. Masur vond in zijn onderzcek dat wanneer dit feno-
meen zich voordcet, het bij meerdere gebaren voorkomt: wijzen, reiken, en geven
(vergelijk ook Van Meel, 1988).

Van verschillende kanten worden pogingen gedaan bovenstaande algemene beschrijvingen
zodanig te verfijnen dat observeerbare criteria ontstaan, met behulp waarvan in de prak-
tijk uit observeerbaar gedrag communicatieve intentie afgeleid kan worden. Zo leiden
Bates et al. ( 1987) de intentie tot communiceren af uit:
1. een context die indiceert dat er een dcel aanwezig is waarnaar het kind streeft;
2. het maken van een geluid en~of een beweging waarbij oogcontact afwisselend van
object naar volwassene plaatsvindt;
3. het volhouden van dat geluid of die beweging tot het desbetreffende dcel bereikt is;
4. het voorkomen specifiek gedrag (' consumatory behavior') dat bevestigt dat het kind
inderdaad het bewuste dcel in gedachten had.

Ook Bruner ( 1979. [n: Bentele, 1984) legt de nadruk op functionele beschrijvingen
van de situaties waarin signalen optreden, en waarin deze signalen bepaalde functies of
uitwerkingen hebben. Hij stelt de volgende observeerbare criteria voor intentioneel gedrag
voor:
1. Focused persistence on something;
2. The substitution of alternative means when initial means fail;
3. Ternunation of the behavior when the goal is reached (p. 216).

Harding en Golinkoff (1979) beoordelen de intentie tot communicatie vanuit:
1. De persistente pogingen van het kind om de aandacht van de ander te trekken;
2. Het afwisselen van het gebaar met het kijken naar de andere persoon;
3. Kijken naar het voorwerp waarover het kind wil communiceren.

Scoville (1983; in: Golinkoff 8c Gordon, 1983) geeft een aantal kenmerken die het
ontstaan van intentionele communicatie rond de negende levensmaand aangeven:
1. Het kind maakt een (wijs)gebaar en maakt tegelijkertijd oogcontact met de volwassene.
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2. Het kind vocaliseert regelmatig met vaste, consistente geluiden en intonatiepatronen.
Zo kan een kind op deze leeftijd vaak met steeds hetzelfde geluid aangeven dat het iets
wil. Deze geluiden zijn geen imitaties van de spraak van volwassenen, maar vormen een
communicatief signaal dat door het kind zelf is uitgevonden.
3. Het kind blijft proberen te communiceren wanneer hij niet begrepen wordt, en past
soms zelfs zijn gedrag aan om de boodschap duidelijker over te laten komen.

Ook Golinkoff en Gordon (1983) stellen dat juist uit boodschappen van het jonge
kind die niet (of onjuist) bij de ander overkomen, intentionaliteit in communicatie het
duidelijkst naar voren komt. Intentionele structuur is het duidelijkst zichtbaar wanneer de
bedcelde consequenties niet onmiddellijk plaatsvinden. Immers: wanneer er sprake is van
intentionaliteit in de communicatie van het kind zal het kind blijven pogen de boodschap
over te laten komen.

Wetherby et al. (1988) beschouwen communicatief gedrag als intentioneel wanneer
de motorische of vocale handelingen gericht zijn tot de ander en er, zoals blijkt uit het
gedrag van het kind, een respons verwacht wordt. Zo worden gedragingen als het tonen
of geven van een object, het aanraken van de ander, een gebaar of vocalisatie of een
combinatie hiervan terwijl naar de ander gekeken wordt, als intentioneel communicatief
gedrag beschouwd.

Een aantal auteurs stelt dat het formuleren van absolute criteria voor intentionele
communicatie nogal problematisch is, aangezien het volgens hen een gradueel proces
betreft. Door sommigen worden dan ook gradaties van intentionaliteit in de ontwikkeling
onderscheiden (Golinkoff 8z Gordon, 1983; Bentele, 1984). Zo blijken baby's speciiieke,
in vorm, soort en intensiteit verschillende, vormen van huilen te vertonen voor bijvoor-
beeld 'honger hebben' en 'het koud hebben', die voor de ouders vaak duidelijk herken-
baar zijn (Bentele, 1984). Dergelijke consistente geluidspatronen die in bepaalde situaties
gebruikt worden en uniek zijn voor elk kind worden door Werner en Kaplan (1963)
vocables gencemd. Ook kunnen baby's gericht meedelen dat ze een bepaalde tcestand
gehandhaafd willen zien: ze geven dit aan door bijvoorbeeld te huilen wanneer men ze in
een andere houding neerlegt, en pas ophouden met huilen wanneer ze weer in de vrcegere
houding teruggelegd worden. Bentele stelt dat het communicatieve gedrag op dit niveau
(hier: het gebruik van 'vocables' en huilen) een zekere mate van intentionaliteit bezit. het
wordt door de baby gericht gebruikt, en heeft als dcel respectievelijk het opheffen en het
in stand houden van een bepaalde tcestand.

Ook Golinkoff en Gordon (1983) erkennen de graduele aard van het ontwikke-
lingsproces naar intentionele communicatie. Zij onderscheiden twee soorten van intentio-
neel communicatief gedrag. In de eerste levensmaanden komt intentioneel gedrag voor
interactionele doeleinden voor. Vanaf ongeveer 9 maanden wordt gesproken van intentio-
neel gedrag voor instrumentele doeleinden. Rond deze periode begint wat Golinkoff en
Gordon de transition period: kinderen beginnen hier communicatie te gebruiken om
anderen te manipuleren om hun dcelen te bereiken. De kinderen beginnen de instrumenta-
liteit van hun communicatieve gedragingen, en de noodzaak contact te leggen met een
ander waar te nemen, en passen hun gedrag hieraan aan.
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Coupe en Joliffe (1987) definiëren zelfs 6 fases in de ontwikkeling naar referentiële (sym-
bolische) communicatie. De eerste drie fases worden door deze auteurs betiteld als pre-i-
ntentioneel, de laatste als intentioneel. De eerste vormen van communicatie in de ontoge-
nese worden door deze auteurs betiteld als 'reflexmatig'. In deze fase reageert het kind
slechts reflexmatig en is er slechts sprake van gerichtheid op de ander bij de volwassene.
In de tweede fase ('pre-intentioneel, reactief) ontwikkelt het kind langzaamaan reacties
op handelingen van de ouder. Een typische sequentie bestaat op dit niveau uit een reflex
van het kind, gevolgd door een reactie van de ouder, waarop vervolgens het kind weer
reageert. In de daaropvolgende fase, die 'pre-intentioneel, pro-actief gencemd wordt,
ontstaan vanuit het kind de eerste signalen; de auteurs spreken hier van pro-actie.

In de vierde fase ontstaat wat de auteurs ncemen intentionele, primitieve commu-
nicatie. Hieronder verstaan zij gedragingen als het leggen van oogcontact en reactie op
bepaalde geluiden, zoals de stem van de moeder. In de daaropvolgende fase is er sprake
van 'intentionele communicatie van conventioneel niveau': voor het eerst in de ontwikke-
ling ontstaat communicatief gedrag dat niet slechts voor de directe verzorgers begrijpbaar
is. Ten slotte ontstaat de intentionele, referentiële communicatie. Coupe en Joliffe geven
aan dat in de praktijk deze niveaus niet altijd strikt van elkaar te onderscheiden zijn en
vaak ook niet in de aangegeven volgorde verlopen. In feite vormen de 6 fases van Coupe
en Joliffe dan ook een wellicht wat weinig zinvolle veriijning van de algemeen gehanteer-
de criteria.

De hierboven gencemde criteria voor intentionaliteit komen goed bezien voor een groot
deel met elkaar overeen. Enkele van de gencemde auteurs (Wetherby et al. , Golinkoff en
Gordon, Coupe en Goldbart) spreken ook reeds van (vormen van) intentionele communi-
catie wanneer er slechts sprake is van een duidelijke gerichtheid op de ander. In de
beschrijvingen van Bates, Trevarthen, Masur, Harding, en Scoville wordt daarentegen
gesteld dat gesproken kan worden van intentionele communicatie wanneer het kind zowel
gericht is op de ander als op iets anders in de omgeving. Samenvattend willen wij,
aansluitend bij de laatstgencemde grcep auteurs, de volgende algemene criteria voor
intentionaliteit in communicatie formuleren. Ten eerste, er mcet sprake zijn van een
duidelijke gerichtheid op de communicatiepartner. Meestal zal deze gerichtheid tot uiting
komen door oogcontact, of kijken naar de communicatiepartner. Ten tweede: deze ge-
richtheid dient gepaard te gaan met een handeling, waaruit gelijktijdige gerichtheid op iets
in de omgeving blijkt. Wij willen ons hier derhalve aansluiten bij de opvatting van
Trevarthen, dat secundaire intersubjectiviteit (het geïntegreerd zijn van de commu-
nicatieve- en de praxische modus) als criterium genomen dient te worden voor intentione-
le communicatie; dit komt overeen met wat Masur (1983) dual-directional signalling
ncemtó.

Intentionele communicatie, zoals hier omschreven, kan verschillende vormen aannemen.
Hieronder wordt op deze kwestie nader ingegaan.

Het moge duidelijk zijn dat dit criterium bedceld is voor het theoretisch afgrenzen van pre-intentionele
communicatie van intentionele communicatie.
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2.5. Intentionele, proto-symbolische communicatie

In het door ons gehanteerde communicatiemodel (vergelijk ook paragraaf 1.3.) worden
de eerste communicatievormen die volgens de hierboven gegeven criteria als intentioneel
beschouwd kunnen worden proto-symbolisch gencemd. Bij de proto-symbolische commu-
nicatie staat het uitcefenen van controle over het gedrag van de communicatiepartner, het
verkrijgen van een effect bij de ander, centraal. Bates et al. (1975) spreken hier van
illocutionary communication. Zoals in het vorige gedeelte werd aangegeven staat in deze
fase centraal dat het kind voorwerpen in de interactie gaat integreren.

Proto-symbolische communicatie berust op een in zekere mate rechtstreeks
verband tussen dat waarnaar verwezen wordt en het middel waardoor verwezen wordt; er
is een concrete band met de referent, en een lagere graad van abstractie dan bij wat we
symbolische communicatie ncemen. Men zou deze vormen van communicatie dan ook als
'analoog' kunnen betitelen, tegenover de 'digitale' communicatie die van symbolen
gebruik maakt (Watzlawick et al. , 1970). Zoals reeds aangegeven gaat vanuit ontwikke-
lingspsychologisch standpunt proto-symbolische communicatie vooraf aan de spraak
(-symbolische communicatie); een groot deel van de proto-symbolische communicatie
vindt dan ook plaats via het non-vocale kanaal, en kan verschillende vormen aannemen
zoals wijsgebaren, representerende gebaren, modelvoorwerpen, communicatie met behulp
van foto's, tekeningen en plaatjes.

In de normale ontwikkeling wordt tijdens de periode van proto-symbolische
communicatie vooral gebruik gemaakt van wijs- en representerende gebaren. Een van de
meest basale non-vocale middelen om te verwijzen naar objecten, gebeurtenissen en
personen in de omgeving is het maken van een wijsgebaar. Hcewel wijzen gebruikt kan
worden om te verwijzen naar deze zaken in de onmiddellijke, maar ook in de verder
verwijderde omgeving, heeft het ook duidelijke nadelen. Zo specificeert een wijsgebaar
niet precies dat waarnaar verwezen wordt. Wijzen naar een voorwerp kan naar het object
zelf verwijzen, naar de kleur ervan, naar de functie, en naar vele andere aspecten; door
middel van een wijsgebaar kan niet gedifferentieerd worden tussen al deze mogelijkheden.
Verder functioneert een wijsgebaar alleen, wanneer degene tot wie men zich richt met het
gebaar al visueel aandacht schenkt aan degene die wijst. Immers, wijzen is een deiktisch
middel om te 'verwijzen' en is als zodanig beperkt tot het hier-en-nu van de desbetreffen-
de situatie (Pechmann 8c Deutsch, 1982). Een uitgebreide verhandeling over de ontwikke-
ling van het gebaar bij het normale kind is te vinden bij van Meel (1986, 1988).

Naast het wijsgebaar spelen zoals gezegd andere vormen van proto-symbolische
communicatie in de communicatieontwikkeling een rol. Representerende gebaren (gebaren
waarin een idee letterlijk wordt uitgebeeld) blijken bij het jonge kind naast de spraak en
het wijzen een belangrijk onderdeel van het communicatieve repertoire uit te maken.
McNeill (1981) onderzocht het gebaargebruik van kinderen door dezen het verhaal van
een tevoren getoonde tekenfilm na te laten vertellen. Het bleek dat representerende
(McNeill spreekt van 'ikonische') gebaren vooral bij jongere kinderen voorkomen; vaak
waren ze opvallend doordat zij veel ruimte in beslag namen en het hele lichaam erbij
betrokken was. Ook Freedman, Van Meel, Barroso en Bucci (1986) vonden dat 4-jarige
kinderen, wanneer hen gevraagd werd een woord te definiëren, veel gebruik maakten van
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representerende gebaren. Evenals McNeill vonden zij dat in de loop van de ontwikkeling
de proportie representerende gebaren in het gebarenrepertoire van de kinderen afnam.

Andere vormen van proto-symbol ische communicatie, zoals met behulp van foto's,
plaatjes, modelvoorwerpen, neemt in de normale ontwikkeling een minder belangrijke
plaats in. Daarentegen kunnen dergelijke communicatievormen door mensen met taalpro-
blemen gebruikt worden. In Hoofdstuk 3 wordt nader op deze materie ingegaan.

2.6. Symbolische communicatie

2.6.1. Symbool eg bruik

De tweede overgang die in het model onderscheiden wordt is die van proto-symbolische
naar symbolische communicatie. Onder symbolische communicatie wordt verstaan: het
gebruik van vocale en non-vocale symbolen; hierbij wordt uitgegaan van de omschrijving
van symboolgebruik van Bates et al. (zie Paragraaf 1.3.). Ogden en Richards (1923, in:
Fiske, 1990) geven de relatie tussen symbool, referent en betekenis schematisch als volgt
weer (zie Figuur 2.2.):

Referent

~

Reference
(thoughtl (Symbolizesl

~

Istands forl
.~

(refers tol

~~
Symbol

Figuui 2.2. 'Driehoeksmodel van betekenis' volgens Ogden 8e Richards I19231.

In het bovenstaande model is er een directe verbinding tussen referent en reference.
Daarentegen is de relatie tussen symbool en referent indirect of conventioneel.

Bentele (1984) definieert een Teken ('Zeichen') als een signaal dat intentioneel,
zum Zweck der Verstándigung (p. 173), ingezet wordt. Bentele stelt: Es ist wahrscheinlich
sinvoll, von der Existenz von Zeichen als intentionalen Signalen erst dann zu sprechen,
wenn bei derZeichenproduktion im Innern des Organismus eine Art Entscheidung rrr4glich
ist, ob das Zeichen emittiert wird oder nicht. (...) Als weitere Voraussetzung fiir die
Fxistenz von Zeichen kann man das Vorhandensein von Reflexivitdt betrachten. (...) Man
kónnte diesen Begriff (...) als die Fiihigkeit eines áynamischen Systems, auf die eigenen
Prozesse Bezug zu nehmen, bestimmen (Bentele, 1984, p. 174).
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Naast intentionaliteit en reflexiviteit is volgens Bentele een derde voorwaarde voor het
gebruik van symbolen gelijkheid in het tcekennen van betekenissen: Neben derlntentiona-
litkt und Reflexivitát ist als weitere Vorbedingung f'ur das Vorliegen von Zeichen Bedeu-
tungsgleichheit fiir Zeichenproduzent und Zeichenrezipient anzunehmen. Bedeutungs-
gleichheit wird schon durch erste Formen von Reflexivitdt erreicht: werden Metasignale
gleichzeitig mit den Signalen oder in Verbindung mit ihnen emittiert, so bedeutet das, daJ.f
zumindest eine Form von Erfahrung beim Sender vorliegen muJ3, daf3 das Signa[ beim
Empfiinger ebenso verstanden wird, wie es vom Sender "gemeint" war (Bentele, 1984, p.
176).

Savage-Rumbaugh (1986) beschrijft vanuit haar onderzcek naar de mogelijkheid
tot communicatie bij mensapen haar visie op menselijke symbolische communicatie. Zij
stelt dat symbolische communicatie een complex fenomeen is, dat van een individu
verlangt dat het de betekenissen van symbolen kan begrijpen, symbolen in de juiste
situaties kan produceren, en arbitraire symbolen voor inter-individuele communicatie kan
tcepassen. Zij is van mening dat communicatie van symbolisch niveau is wanneer er
sprake is van de volgende vier componenten:
1. Een arbitrair symbool dat staat voor, of de plaats kan innemen van een reëel object,
of een reële gebeurtenis, persoon, handeling, of relatie;
2. Aanwezige kennis met betrekking tot de handelingen, objecten en relaties die met dat
symbool te maken hebben. Deze aanwezige kennis zal niet voor alle symboolgebruikers
hetzelfde zijn, maar hce groter de mate van overlapping, hce preciezer de communicatie;
3. Het intentionele gebruik van symbolen om deze aanwezige kennis over een object,
persoon, gebeurtenis, actie of relatie over te brengen naar een ander individu die gelijk-
aardige ervaringen heeft, en deze ervaringen gerelateerd heeft aan hetzelfde symboolsys-
teem.
4. Het decoderen, en responderen op symbolen door de 'ontvangers' ( Savage-Rumbaugh,
1986).

Wij willen ons bij Savage-Rumbaugh aansluiten en stellen dat symbolische
communicatie inhoudt: het gebruik van conventionele, vastgestelde symbolen, en regels
om deze symbolen te gebruiken. Bij symbo(ische communicatie is derhalve sprake van
aangeleerde en afgesproken tekensystemen (Verpoorten, ongepubliceerd manuscript).

2.6.2. Vocale symbolische communicatie: de spraak

Veruit de belangrijkste vorm van symbolische, interpersoonlijke communicatie is de
gesproken taaL Taal berust op een digitale code: ze kan instrument zijn van een systema-
tische ontleding en verbinding van elementen en leent zich bijzonder voor het abstracte
denken. Een digitale code bestaat uit afzonderlijke elementen die elk op een eenduidige
wijze naar een discreet (op zichzelf staand) element verwijzen. Zo wijst het woord 'tafel'
op eenduidige wijze naar een grcep van objecten. Proto-symbolische communicatie berust
zoals we reeds zagen op iconiciteit, op de analoge code. Er is hierbij een meer recht-
streeks verband tussen referent en modus: de koppeling berust op een analogie. Dit kan
het geval zijn bij zowel non-vocale communicatie (op een pictogram van een stcel is de
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vorm van een gewone, drie-dimensionale stcel nagebootst) als bij vocale communicatie
(bijvoorbeeld bij onomatopeën). Symbolische communicatie (zoals gesproken taal) veron-
derstelt daarentegen een intacte linguïstische integratie. Dit gegeven impliceert een
bepaald niveau van linguïstisch functioneren. De gebruikte systemen zijn opgebouwd aan
de hand van conventioneel bepaalde regels, en zijn gebaseerd op semantische koppeling
(vaste associaties tussen elementen van een boodschap en elementen van situaties). Naast
de gesproken en geschreven taal bestaan er nog vele andere, non-vocale vormen van
symbolische communicatie, vaak ontwikkeld voor situaties waarin informatieoverdracht
via het oraal-aurale kanaal niet mogelijk was. Voorbeelden hiervan zijn het Morse-alfabet
en de vele gebarentalen die door doven gebruikt worden. Ook deze non-vocale symbo-
lische communicatie veronderstelt een intacte linguïstische integratie: de gebruiker mcet
zoals reeds werd aangegeven de tekens kennen, en daarenboven deze grafische 'talen' in
communicatief opzicht kunnen hanteren (Verpoorten, 1983).

De gesproken communicatie is veruit de meest gebruikte en belangrijkste vorm
van symbolische communicatie. In de literatuur is een groot aantal beschrijvingen van de
taalontwikkeling terug te vinden. [n het Nederlands taalgebied is vooral onderzcek gedaan
naar de taalontwikkeling door Schaerlaekens (1977; Schaerlaekens á Gillis, 1987).
Schaerlaekens deelt de taalontwikkeling in in de pre-linguale fase (0 tot 1 jaar), de
vrceglinguale fase (1 tot 2;6 jaar), de differentiatiefase (2;6 tot 5 jaar) en de voltooi-
ingsfase (5 jaar en ouder).

Van 0 tot 1 jaar-. de pre-linguale periode: de periode vanaf de geboorte tot
ongeveer 12 maanden wordt door Schaerlaekens de pre-linguale gencemd. Het kind
maakt in deze fase nog geen gebruik van de conventionele vocale codes die wij 'spraak'
ncemen. Het maakt wel geluiden, en kan door middel van deze geluiden bijvoorbeeld
wensen en ongencegens uiten. In de periode van 0 tot 6 maanden valt er een geringe ont-
wikkeling waar te nemen in deze vocalisaties. Het huilen wordt meer gedifferentieerd en
er komen wat 'positieve keelgeluidjes'. De periode van 6 tot 12 maanden kan gekarakte-
riseerd worden als de brabbelperiode. Kinderen kunnen in deze fase nog niet dcelbewust
een specifieke klank voortbrengen of imiteren; het brabbelen vormt eerder een soort
articulatorisch spelletje dan een vorm van taal. Tussen 7 en 10 maanden vallen de
klanken die het kind in de mcedertaal nooit hoort langzaam af: imitatie mcet hier wel een
rol spelen, aangezien naast de klanken ook de intonatie en de melodie van de moedertaal
hier nagebootst worden. Rond de twaalfde maand komt wat Schaerlaekens (1977) ncemt
sociaal brabbelen voor: hele 'verhalen' vol onbegrijpelijke woorden, maar in de toon-
zetting van de mcedertaal.

Schaerlaekens stelt dat de eigenlijke taalontwikkeling geënt is op de communica-
tieve ontwikkeling. Deze vindt vooral plaats in de sociaal-interactionele ontwikkeling met
de moeder. Centraal in deze ontwikkeling staat het transactionele: het kind leert langza-
merhand de volwassene begrijpen, en andersom.

Rond de 6 maanden verschijnen zogenaamde 'proto-conversaties' tussen moeder
en kind. Het kind vertoont nu aandacht voor externe objecten en deelt deze aandacht ook
met anderen. Zowel kind als volwassene gebruiken hiervoor een scala van middelen zoals
blikrichting, gebaren, en het manipuleren van voorwerpen. Het taalaanbod blijkt syn-
chroon te lopen met de gezamenlijke aandacht: de volwassene praat meestal over datgene
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waarop het kind op dat moment de aandacht gericht heeft. Vanaf ongeveer 9 maanden
kan geobserveerd worden dat het kind zich nu zelf tot zijn mceder richt, bijvoorbeeld om
een voorwerp te krijgen, of het gebruikt voorwerpen om de aandacht van zijn moeder te
krijgen. Ook de vocalisaties van het kind worden nu meer intentioneel en krijgen een
communicatieve functie. Vocalisaties kunnen op deze leeftijd de volgende functies hebben
(Carter, 1979):
1. Een verzcek om een voorwerp in het bezit te krijgen. Dit gaat meestal gepaard met
een reikgebaar. Het dcel is iemands hulp te krijgen om het voorwerp te bemachtigen;
2. Iemands aandacht vestigen op een voorwerp. Dit geschiedt meestal gepaard door
middel van tonen of aanwijzen van het voorwerp in kwestie.
3. De aandacht van de ander op zichzelf richten;
4. Een verzcek aan de ander een voorwerp te geven;
5. Uitdrukken van ongencegen: het dcel hiervan is hulp van iemand anders te krijgen om
verandering te brengen in de onplezierige situatie;
6. Afwijzing: dit komt meestal voor in combinatie met nee schudden. Ook hier is het dcel
de situatie te laten veranderen;
7. Het uiting geven aan plezier, verrassing of herkenning.

Essentieel in deze periode is dat er een vorm van functiekoppeling tot stand komt.
Het kind gebruikt voor een bepaalde functie een bepaalde vaste klankgrcep die in dit
stadium meestal samen met een bepaald gebaar (of combinaties van gebaren) voorkomt.
Zo kan een kind steeds de klank 'da' gebruiken om de aandacht van zijn omgeving op
iets te richten. De volwassene past zijn gedrag aan aan deze ontwikkeling bij het kind. De
mceder interpreteert aanvankelijk kijk- en wijsgedrag als een verzcek om het voorwerp
in handen te krijgen. Later zal zij, wanneer zij merkt dat het kind blijft wijzen en
vocaliseren ondanks dat het voorwerpen in handen heeft, steeds vaker overgaan tot het
bencemen van datgene waar het kind de aandacht op richt. Dit proces (mceder bencemt
wat het kind aanwijst) speelt een essentiële rol in de taalverwerving.

Van 1 tot 2;6 jaar: de vroeg-linguale periode: in deze periode wordt volgens
Schaerlaekens de stap gezet van brabbelen naar betekenisvol woordgebruik. In deze
periode vinden twee belangrijke stappen plaats in de taalontwikkeling: het kind gaat
begrijpbare woorden gebruiken en combineert deze tot eenvoudige zinnen.

Kenmerkend voor het brabbelen in de voortalige periode was het ontbreken van
betekenis van de klanken. Rond het einde van het eerste levensjaar worden de brabbel-
klanken van het kind betekenisvol; Schaerlaekens spreekt hier van proto-woorden omdat
het de voorlopers van volledig ontwikkelde, conventionele woorden zijn. Aanvankelijk
hebben proto-woorden vooral het sturen van de interactie tot dcel, en er wordt dan ook
gesproken van interactie-sturende proto-woorden. Een ander type proto-woorden zijn die,
die met een vaste situatie of handeling verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een kind dat
steeds 'Bcem!' zegt als het iets weggooit. Met andere woorden, bij dit tweede type
proto-woorden is de klank ingebed in een groter geheel van activiteiten.

Op de leeftijd van ongeveer 2 jaar ontwikkelen zich de proto-woorden in de
richting van gewone woorden. Het kind geeft blijk van kenmerkanalyse door bijvoorbeeld
dingen met wielen alle op dezelfde manier te bencemen en ze op deze wijze te onder-
scheiden van 'dingen zonder wielen'. Daarnaast maakt het proto-woord zich los van de
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specifieke actie-context: het kind is op deze leeftijd in staat naar een voorwerp te wijzen,
en het te bencemen. Het kind is hier nog altijd niet in staat tot het gebruik van woord-
combinaties, en verkeert derhalve nog in de éénwoordfase. Toch kan een éénwoorduiting
verschillende functies hebben. Halliday (1975. In: Schaerlaekens 8r. Gillis, 1987)
onderscheidt de volgende:
-de instrumentele functie: het gebruik van taal om voorwerpen te krijgen;
-de regulatieve functie: het gebruik van taal om het gedrag van anderen te beïnvloeden;
-de interactionele functie: het gebruik van taal om in contact te komen met anderen;
-de persoonlijke functie: het gebruik van taal om zichzelf te bevestigen, om gevcelens uit
te drukken, om interesse te laten blijken;
-de heuristische functie: het gebruik van taal om de omgeving te onderzceken (bijvoor-
beeld door te vragen naar namen van mensen en voorwerpen);
-de verbeeldingsfunctie: het gebruik van taal om een eigen wereld te creëren, onder meer
met fantasie en verzonnen 'verhaaltjes';
-de informatieve functie: het gebruik om nieuwe informatie aan anderen mee te delen.

De directe aanzet tot de tweewoordzin is de produktie van verschillende opeenvol-
gende éénwoorduitingen die eigenlijk bij elkaar horen. De éénwoordfase en de twee-
woordfase vlceien geleidelijk in elkaar over. Het kind lijkt in deze periode op weg te zijn
de relaties die het conceptueel al kan leggen ook door middel van woorden uit te
drukken. Het kind is zich bewust van wat hij zelf wil zeggen en of de volwassene begrijpt
wat hij wil zeggen. Als beide niet op hetzelfde neerkomen zal het kind dat aangeven door
zijn uiting te herhalen of dat wat hij wil zeggen anders te formuleren. De regels van de
grammatica zijn in dit stadium nog eerder semantisch van aard dan syntactisch.

Van 2;6 tot S jaar: de differentiatiefase: bij de overgang van tweewoordzinnen
naar meerwoordzinnen (rond de leeftijd van 2;6 jaar) vindt er een evolutie van de syntax
plaats. Het kind gaat syntactische strategieën gebruiken om de tweewoordzin uit te
breiden naar de meerwoordzin. Negatieve zinnen worden gevormd door aanhechting van
de negatie voor of na de zin. Vraagzinnen en zinnen met de woorden wat, wie, en
waarom komen aanvankelijk slechts sporadisch voor. In de differentiatiefase verfijnt het
kind de basisvaardigheden die het in de vrceg-linguale fase aangeleerd en gecefend heeft.
Zo verf'ijnt het kind de fonologie en verwerft het alle fonemen van de desbetreffende taal.
Verder breidt het kind de woordenschat uit. Door het uitbreiden van de syntax komen alle
woordklassen aan bod. Een aantal externe factoren is hierbij van belang: er ontstaat meer
contact met de wereld buiten het gezin. Een aantal nieuwe woorden is direct gerelateerd
aan de evoluerende perceptuele en cognitieve ontwikkeling: zo komen er nu benamingen
van kleuren, kwantitatieve begrippen en plaats- en tijdaanduidingen voor. Het kind
verwerft langzamerhand de morfologie van de taal.

5 jaaren ouder.~ de voltooiingsfase: Na het vijfde levensjaar heeft de taalontwikke-
ling van het kind vrijwel het volwassen niveau bereikt. De fonologische ontwikkeling is
nagenceg voltooid en alle afzonderlijke fonemen en foneemverbindingen kunnen pro-
bleemloos worden gebruikt. Naarmate het kind ouder wordt en in contact komt met steeds
meer verschillende leefsituaties breiden de woordenschat en het adequate gebruik ervan
zich voortdurend uit. Hiermee hangt samen dat ook gaat de woordenschat steeds meer
gaat variëren van kind tot kind.
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Op het gebied van de syntax kent het kind rond het vijfde jaar de meeste regels van de
taal in die zin, dat het de meeste zinstypen van de mcedertaal goed kan gebruiken.
Syntactische constructies die nog mceilijk blijven zijn bijvoorbeeld de passieve zinnen en
zinnen met omdat, ofschoon, tenzij, indien, weliswaar en hcewel.

Een vollediger beschrijving van de taalontwikkeling van het normale kind is hier niet op
zijn plaats; ik verwijs hiervoor naar de grote hceveelheid literatuur uit de ontwikke-
lingspsychologie en psycholinguïstiek met deze materie als onderwerp (onder andere
Bloom, 1970; Schaerlaekens, 1977; Gleason, 1985; Thal 8c Bates, 1990). In de ontwikke-
lingspsychologie heeft het onderzcek naar het gebaargebruik zich vrijwel uitsluitend
gericht op de eerste kinderjaren; de interesse van ontwikkelingspsychologische theoretici,
vanuit welke achtergrond dan ook, voor niet-vocale communicatie neemt in het algemeen
sterk af wanneer het kind gebruik gaat maken van de gesproken taal. Van Meel vat de
algemene visie op de ontwikkeling en de functie van het gebaar als volgt samen (Van
Meel, 1986). Gebaren zijn in de ontogenese het eerste medium voor communicatie
(interactionistische visie), of het eerste representatie-medium bij denkprocessen (cogniti-
vistische invalshcek). Zij berusten op de analoge code en kunnen deze representatievorm
niet overschrijden. De vocale taal ontwikkelt zich pas later, wanneer klanken gebruikt
gaan worden als signalen door een bercep te dcen op de reeds aanwezige gebarenstructu-
ren; de vocale communicatie is, doordat zij berust op conventionele, arbitraire tekens wèl
in staat te dienen voor symbolische communicatie. AI met al blijven gebaren een primitief
en beperkt middel tot communicatie, en verliezen derhalve aan betekenis in de loop van
de verdere (taal)ontwikkeling.

Van Meel (1986) beargumenteert echter op overtuigende wijze dat ook tijdens de
vrcege taalontwikkeling de communicatie met behulp van gebaren nog een belangrijke rol
blijft spelen. Met andere woorden, ook na het ontstaan van symbolische communicatie in
de vorm van gesproken taal blijft het kind gebruik maken van vormen van proto-symboli-
sche communicatie. Zo toonden Acredolo en Goodwyn (1988) bijvoorbeeld aan dat
kinderen spontaan symbolische gebaren ontwikkelen om objecten, behceften, en eigen-
schappen te representeren. Deze gebaren blijken tijdens de vrcege taalontwikkeling
dezelfde functie als vrcege verbale symbolen te hebben. Van Meel (1986) geeft een
uitputtend overzicht van het onderzcek naar de ontwikkeling en functie van het gebaar na
het ontstaan van de taal.

[n dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van verschillende theorieën en opvattingen
over de communicatieontwikkeling, waarna de discussie zich tcespitste op de zogenaamde
interactionistische opvattingen. Aan de hand van het eerder gepresenteerde communicatie-
model werd ten slotte een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van de communicatie
vanuit ontogenetisch perspectief. In het volgende hoofdstuk wordt, vanuit dezelfde
invalshcek, ingegaan op de ontwikkeling van de communicatie zoals die zich voordcet bij
mensen met een verstandelijke handicap.
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Communicatie bi-] mensen
met een verstandelijke handicap

3.1. Inleiding

Reeds in vrcege beschrijvingen van het begrip verstandelijke handicap' worden
gebrekkige communicatieve en taalvaardigheden als een typisch kenmerk van mensen met
een verstandelijke handicap beschouwd. Costenoble ( 1988) haalt Herderschêe ( 1947) aan
in zijn karakterisering van 'achterlijke kinderen':

De laagst staande zwakzinnigen, de idioten, zijn (...) algemeen niet in staat een
eenvoudige mondelinge boodschap over te brengen of zelfs deze te óegrijpen. Dan
volgt de groep der imbecillen: zij zijn niet in staat tot het begrijpen van een
eenvoudige schriftelijke opdracht of het maken van een schriftelijke aantekening
(P. 8).

Ook in de huidige definities en omschrijvingen vormt een vertraagde of afwijkende
communicatieontwikkeling een van de componenten van verstandelijke handicap (Luckas-
son, Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, Snell, Spitalnik óc Stark, 1992). Geschat wordt
dat meer dan vijftig procent van de verstandelijk gehandicapte populatie kampt met
ontbrekende of gestoorde taal (Reynolds 8r. Reynolds, 1979). Zo'n vijfenzeventig procent
van alle verstandelijk gehandicapte kinderen met IQ's lager dan vijftig vertoont ernstige
beperkingen in de functionele communicatieve vaardigheden; wanneer kinderen van dit
cognitieve niveau daarnaast ook kenmerken van autisme vertonen is de spraak- of
taalontwikkeling meestal vrijwel afwezig ( Smeets óc Lancioni, 1984). Men kan stellen dat
de taalproblemen van verstandelijk gehandicapten specifiek zijn, met andere woorden; de
taalvaardigheden zijn zwakker dan op grond van de ( overige) mentale vermogens zou
worden verwacht ( Mahoney, Glover 8c Finger, 1981; Smith á Von Tetzchner, 1986).
Wij zijn met Lloyd ( 1989) van mening dat gebrek aan mogelijkheden tot communicatie
one of the most pervasive disabilities demonstrated by individuals with mental retardation

Zowel het handbcek van de American AssociaNon on Mental Retardation (AAMR) als de vierde versie

van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric Association

definiëren de verstandelijke handicap aan de hand van een tweevoudig críterium: een persoon heeft een

verstandelijke handicap wanneer zijn algemeen verstandelijk functioneren significant beneden het

gemiddelde ligt, en hij tegelijkertijd tekorten in het aanpassingsgedrag vertoont-, beide dienen zich reeds

in de ontwikkelingsperiode te manifesteren. Het eerste criterium wordt in het algemeen gedefinieerd als

het behalen van een [Q van 70 of lager op een algemene intelligentietest. Het tweede wordt

gedefinieerd als belangrijke beperkingen in de mogelijkheden van het individu om te voldcen aan de

eisen met betrekking tot persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid, dit binnen het

geldende verwachtingspatroon dat past bij zijn kalenderleeftijd en sociale grcep; een en ander dient zo

mogehjk gemeten te zijn met gestandaardiseerde meetinstrumenten (Kraijer, 1993).
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is (p. 500). Hierbij mcet overigens het volgende worden opgemerkt. De term
verstandelijk gehandicapten suggereert een homogeen samengestelde populatie. In
werkelijkheid is deze grcep echter uiterst heterogeen van karakter wat betreft de oorzaak
van de verstandelijke handicap en het niveau van sociaal, emotioneel en cognitief
functioneren. Gemeenschappelijke factor is slechts de aanwezigheid van de íntellectuele
handicap, die alle aspecten van het persoonlijk en interpersoonlijk functioneren be-
invlcedt. Deze heterogeniteit resulteert in een grote complexiteit van de aanwezige taal-
en communicatieproblemen, en daaruit voortvlceiend van de diagnostiek en de behande-
ling ervan. Taal- en communicatieproblemen bij verstandelijk gehandicapten kunnen het
gevolg zijn van ( combinaties van) factoren als: specifieke sydromen (zoals Down's
syndroom, fragiel-X, syndroom van Rett; Curfs á Fryns, 1992), aangeboren of verwor-
ven neurologische handicaps, zintuiglijke handicaps, psychiatrische stoornissen, epilepsie
en de gevolgen daarvan op termijn, autisme ( Schopler 8t Mesibov, 1985) en dementie
(bijvoorbeeld van het Alzheimer type; Rceden 8c Zitman, 1994). Daarbij komt nog dat
bovengencemde factoren voor kunnen komen bij diverse niveaus van verstandelijke
handicap en bij diverse leeftijdscategorieën. Men kan dan ook stellen dat men binnen de
zorg voor verstandelijk gehandicapten vaak met zeer diverse communicatieproblematiek
geconfronteerd kan worden, en dat diagnostiek en behandeling van deze problemen vaak
een uiterst complexe zaak kan zijn.

Communicatie neemt als specifiek aandachtsgebied een steeds belangrijkere plaats in
binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te
geven. Ten eerste kan men stellen dat sinds het begin van de jaren zeventig het belang
van maatschappelijke integratie van verstandelijk gehandicapten steeds groter wordt
geacht. De concepten 'normalisatie' en 'integratie' zijn sinds die tijd steeds belangrijkere
uitgangspunten gaan vormen voor de invulling van de zorg voor verstandelijk gehandicap-
ten. De communicatieve vaardigheden van een persoon zijn van groot belang bij het
bepalen van de sociale kansen, en wellicht de gehele kwaliteit van leven. Mensen zonder
voldcende communicatieve vaardigheden zullen in hun leven afhankelijker, meer geïso-
leerd, en beperkter zijn, los van eventuele overige aanwezige handicaps (Warren óc
Abbeduto, 1992). Aandacht voor het stimuleren van de taal en de communicatie vormt
derhalve binnen moderne zorgopvattingen een steeds belangrijker uitgangspunt. Verder
blijkt bij ouders zowel als zorgorganisaties de overtuiging tce te nemen dat, met name bij
ernstiger verstandelijk gehandicapten, de Zorg-op-Maat-gedachte als basis voor passende
zorg gehanteerd dient te worden. Ook hier kan het belang van communicatie als aan-
dachtsgebied niet onderschat worden (Velthausz, 1987; Willems 8c Verpoorten, 1991;
Van der Maat, 1992).

Communicatie dient gezien te worden als de grondslag voor ontwikkeling, en vormt de
basisvoorwaarde voor opvceding in het algemeen (Algra, van den Berg-Willemsen, van
Loen, Pekelharing 8c Velthausz, 1993; Rispens á Van Berckelaer-Onnes, 1985; Van
Gemert, 1991). In het opvoedingsproces vervult communicatie als zodanig een fundamen-
tele rol in het cognitief en sociaal functioneren van de mens. Hiervan uitgaande stelt Kobi
(1983) dat er in de ontwikkeling van het kind vier grcepen van be~invloedende factoren
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zijn die negatief op de communicatie -Kobi gebruikt de term 'dialoog' als synoniem voor
communicatie in een brede betekenis- tussen ouders, met name de mceder, en kind
kunnen inwerken:
1. Verengung ('vernauwing'): hiervan is bijvoorbeeld sprake in het geval van een zin-
tuiglijke of andere lichamelijke handicap bij het kind, waardoor er een vernauwing
optreedt in de ingangskanalen. In bredere zin van de term kan ook Verengung optreden
aan de kant van de ouders, wanneer bijvoorbeeld een zeer rigide opvoedingsstijl gehan-
teerd wordt. In gevallen waar sprake is van Verengung dient in het opvoedingsproces ge-
streefd te worden naar wat Kobi ncemt 'Verganzheitlichung'.
2. Verarmung: bij Verarmung is er sprake van een (bijvoorbeeld inhoudelijke) verarming
van de kwaliteit en complexiteit van de dialoog, die veroorzaakt kan worden door
verschillende factoren zoals een verstandelijke handicap bij kind of ouders, maar ook
doordat de opvceding plaatsvindt in een letterlijk arme omgeving. Bij Verarmung dient
gestreefd te worden naar 'Verfullung': het optimaal realiseren van de aanwezige potenties
van de mensen die bij de dialoog betrokken zijn.
3. Verfremdung: dit begrip houdt in er sprake is van een afwijkende vorm van dialoog;
Verfremdung hangt samen met vreemd of afwijkend gedrag van ouders of kind. In
situaties waarin sprake is van Verfremdung dient te worden gestreefd naar 'Verbundheit':
het (opnieuw) verbinden van de betrokkenen, het streven naar verbetering van de relatie.
4. Bruchichkeit, ten slotte, valt te vertalen met verwaarlozing; in situaties waarin dit
begrip van tcepassing is dient te worden gestreefd naar 'Festigung': het hechter laten
worden van de relatie.

Vertaald naar de situatie waarin de (geïnstitutionaliseerde) verstandelijk gehandicapte zich
bevindt kan onzes inziens sprake zijn van alle vier de door Kobi gencemde factoren.
Secundaire handicaps komen bij verstandelijk gehandicapten zeer regelmatig voor,
waardoor Verengung kan optreden. Zo is bij een zeer groot gedeelte van de mensen met
een verstandelijke handicap sprake van ernstige gehoorstoornissen. Cooke (1988) vond in
een enquête dat gemiddeld ruim tweeëntwintig procent van de verstandelijk gehandicapte
populatie socially significant gehoorverlies heeft, met andere woorden, een gehoorverlies
met negatieve gevolgen voor de omgang met anderen. Hierbij is een sterke tcename te
constateren bij het stijgen van de leeftijd: op vijftigjarige leeftijd is het percentage 24, en
op zeventigjarige leeftijd heeft 54 procent gehoorproblemen. Gebaseerd op onderzcekin-
gen waarbij gebruik gemaakt werd van audiologische metingen komt Cooke tot een
schatting van 37 procent gehoorproblemen bij deze populatie. Bij mensen met Down's
syndroom ligt het percentage relatief nog hoger: geschat wordt dat maar liefst 63 procent
van de mensen met het syndroom van Down te maken heeft met gehoorproblemen.
Evenhuis, Van Zanten, Brocaar en Rcerdinkholder (1992) vonden dat 90 procent van een
grcep van 35 verstandelijk gehandicapten met het syndroom van Down in de leeftijd van
35 tot 62 jaar oud licht tot ernstig slechthorend was. Alarmerend was overigens het feit
dat de gehoorstoornis in het grootste deel van de gevallen niet was opgemerkt door dage-
lijkse begeleiders. De gevolgen hiervan voor de dagelijkse omgang zulfen duidelijk zijn.
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Naast auditieve komen ook motorische stoornissen vaak voor; zo is een relatief groot deel
van de desbetreffende populatie niet-ambulant. Ook het aantal lichamelijke handicaps
neemt tce bij het dalen van het niveau van cognitief en sociaal functioneren.

Bij verstandelijk gehandicapten kan onzes inziens Verengung verder plaatsvinden
doordat zij, als gevolg van onderschatting van hun mogelijkheden, hierop niet aangespro-
ken worden en aldus niet tcekomen aan realisatie van hun capaciteiten. Hiermee samen-
hangend kan, bijvoorbeeld in een instituutssetting, als gevolg van een te beperkt, of zelfs
geheel ontbreken van een individueel opgesteld behandel- en begeleidingsplan, een te
beperkte opvcedingsstijl gehanteerd worden.

De aanwezigheid van een verstandelijke handicap leidt, ten opzichte mensen van een
normale ontwikkeling, uit de aard der zaak tot Verarmung. Bij geinstitutionaliseerde
verstandelijk gehandicapten kan Verarmung daarnaast een grotere rol spelen wanneer er
binnen de woonsituatie sprake is van beperkte opvceding, training, en bezigheids- of
ontspanningsactiviteiten; wederom is de beperking in leefomgeving bij de ernstiger
verstandelijk gehandicapten het grootst (Schuring, Barnhard, Kardaun, Kramer, á
Schcep, 1992). In de dialoog tussen de verstandelijk gehandicapte en zijn opvceder(s) kan
Verfremdung optreden, wanneer door de verstandelijk gehandicapte niet-invcelbaar, bizar,
vreemd of afwijkend gedrag wordt vertoond; dit gedrag komt bij deze grcep regelmatig
voor, ook hier vaker bij op laag niveau functionerende personen. Daarnaast kan binnen
een 24-uursopvang Bruchichkeit tcenemen als gevolg van de scheiding van de ouders en
de daaropvolgende wisselingen van opvceders en begeleiders die, alleen al vanwege de
kortdurende contacten, de bewoner minder gced zullen kennen en waardoor het aangaan
van een (ge)hechte relatie problemen zal opleveren.

Het feit dat verstandelijk gehandicapten te maken kunnen hebben met meerdere,
ofalle vier de negatief beïnvlcedende factoren tegelijk, zal de dialoog tussen gehandicapte
en begeleiderlopvceder in veel gevallen sterk bemceilijken. Aangezien communicatie
gezien mag worden als de grondslag voor de ontwikkeling en de opvceding zal een
verstoorde dialoog, een niet optimaal verlopende communicatie tussen de verstandelijk
gehandicapte en zijn omgeving, voor problemen zorgen in het opvcedingsproces en bij
het streven naar ontplooiing van persoonlijke mogelijkheden.

Het wetenschappelijk onderzcek naar de ontwikkeling van de taal en de communicatie bij
verstandelijk gehandicapten en de remediatie en preventie van communicatieproblemen bij
deze grcep heeft pas in de loop van de jaren '60 een aanvang genomen. In de '60-er en
begin '70-er jaren waren de onderzcekers op dit terrein, evenals de onderzcekers die zich
bezighielden op het terrein van de normale taalontwikkeling, verdeeld door het grote
nature-nurture debat, waarvan Chomsky en Skinner de bekendste representanten warenz.
Waar in de jaren '60, doordat het 'nature'-standpunt het overwicht had, formele aspecten
van communicatie de meeste aandacht kregen in onderzcek, had in de jaren '70 de
verhoogde interesse in de pragmatiek (gebruik en functies van taal in sociale contexten)
tot gevolg dat de nadruk van de formele aspecten van taal verschoof naar de sociale basis

Z Vergelijk ook Hoofdstuk 2.
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en functies van taal. Deze veranderde optiek zorgde voor een meer gemeenschappelijke
basis voor onderzcekers, with nativistic theories leaving room for learning, and non-nati-
vistic theories leaving room for initial biases in the system (Golinkoff 8c Hirsh-Pasek,
1990, p. 82). Ook in het onderzcek naar remediatie van taal en communicatie, dat voor-
namelijk vanuit de praktijk van de zorg voor verstandelijk gehandicapten uitgevcerd
werd, valt deze verschuiving van invalshcek te constateren.

Een tweede debat dat in het onderzcek op dit terrein een belangrijke plaats heeft
ingenomen, en als gevolg daarvan een grote stimulans voor onderzcek is geweest, wordt
gevormd door de delay-difference controverse. Veel van het onderzcek naar taal en
communicatie bij verstandelijk gehandicapten is gedaan met het dcel meer zicht te krijgen
op deze controverse (Kiernan, 1984, 1985). De delay-hypothese gaat ervan uit dat de
taal- en communicatievaardigheden van verstandelijk gehandicapte mensen zich op
dezelfde wijze ontwikkelen als die van mensen met een normale ontwikkeling, en dat de
factoren die ten grondslag liggen aan die ontwikkeling dezelfde zijn. De vaardigheden
ontwikkelen zich slechts langzamer, en er is bij deze grcep sprake van een lager ontwik-
kelingsplafond. Zo concluderen Weisz en Zigler (1979) in een invlcedrijk overzichtsar-
tikel, uitgaande van het Piagetiaanse ontwikkelingsmodel, dat de ontwikkeling van
vaardighedenbij verstandelijk gehandicapten in principe gelijk is aan die in de normale
ontwikkeling. Weisz en Zigler troffen dezeffde ontwikkelingsfasen aan bij beide grcepen,
en constateerden bij verstandelijk gehandicapten een lager ontwikkelingsplafond.

In de difference-hypothese wordt daarentegen gesteld dat de volgorde en mogelij-
kerwijs het uiteindelijke patroon van vaardigheden bij verstandelijk gehandicapten
verschilt van die van niet-verstandelijk gehandicapten. De onderliggende factoren zijn
anders, en het concept van een lager ontwikkelingsplafond komt daarmee te vervallen
(Zigler 8c Balla, 1982).

Door verschillende auteurs (Kamhi 8c Masterson, 1989; Rondal, 1984, 1988) werd
meer recentelijk gesteld dat de delay-difference controverse, alleen al waar het de taal en
de communicatie betreft, dusdanig complex is en zoveel verschillende aspecten omvat dat
zij in feite onoplosbaar is. Wanneer de verschillende wijzen waarop en invalshceken van
waaruit het delay-difference dilemma tot op heden benaderd is bezien worden kan men
concluderen dat er een aantal theoretische en praktische problemen zijn die een helder
inzicht in de problematiek in de weg staan.

Ten eerste bestaat geen complete dichotomie tussen delay en difference. De
verschillende antwoorden die diverse auteurs geven op de vraag of taal en communicatie
zich bij verstandelijk gehandicapten ontwikkelen volgens een delay- of een differencemo-
del hangen grotendeels af van de precieze aspecten van communicatie die in de studies
onderwerp van onderzcek zijn. Zo kan men het volledige taalsysteem bestuderen, of juist
afzonderlijke componenten als syntax, semantiek, en pragmatiek. De mogelijkheid bestaat
echter dat binnen de taalontwikkeling van een persoon één of enkele afzonderlijke
aspecten van taal vertraagd zijn (hetgeen zou pleiten voor een 'delay'), waardoor het
gehele patroon van alle aspecten sterk afwijkend is (hetgeen een difference-hypothese zou
ondersteunen). Het weinige onderzcek dat zich richt op meerdere aspecten van communi-
catie tegelijk lijkt te bevestigen dat deze laatstgencemde mogelijkheid bij verstandelijk
gehandicapten regelmatig aan de orde is (Kiernan, 1985).
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[n vrijwel geen enkel onderzcek wordt, ten tweede, op duidelijke theoretische gronden -
onderscheid gemaakt tussen een incomplete en een afwijkende ontwikkeling, en worden
verschillen tussen deze twee concepten zelden gespecificeerd. Derhalve kan men, wanneer
in onderzcek geconstateerd wordt dat er verschillen zijn in de taalontwikkeling tussen
normale en verstandelijk gehandicapte kinderen, op louter theoretische gronden mceilijk
vaststellen of die gegevens nu de delay- of de difference positie ondersteunen (Rondal,
1984, 1988).

Ten derde: onderzcekers die concluderen dat bij de taal- en communicatieontwik-
keling sprake zou zijn van een delay-model laten in het algemeen bij de selectie van
prcefpersonen mensen met relatief grote hersenbeschadigingen buiten beschouwing. Het
lijkt onwaarschijnlijk dat een delaymodel op zal gaan bij de grcep verstandelijk gehandi-
capte mensen met grote beschadigingen aan het centraal zenuwstelsel.

Veel van het onderzcek op dit terrein vergelijkt, ten vierde, niet-verstandelijk
gehandicapten die thuis wonen met verstandelijk gehandicapten die in instituten wonen,
waardoor het mceilijk wordt de effecten van institutionalisatie en die van de handicap zelf
te ontwarren (Balla 8c Zigler, 1982). Overigens moeten onzes inziens de effecten van
institutionalisatie gezien worden in het licht van het veranderende karakter van de
instituten zelf, en kunnen de negatieve effecten van institutionalisatie in de jaren '60 en
'70 zwaarder ingeschat worden dan bij wonen in hedendaagse, modernere woonvormen:
hierop wordt verder in dit hoofdstuk nog dieper ingegaan.

Verder omvat de term verstandelijk gehandicapt zoals eerder gezegd een relatief
groot aantal verschillende etiologische categorieën, en het is maar de vraag of bij alle
categorieën de taal- en communicatieproblemen gelijk zijn. Slechts zeer weinig onderzcek
heeft zich met deze vraag beziggehouden. Daarnaast is er een groot gebrek aan gedegen,
uitgebreid longitudinaal onderzcek naar de ontwikkeling van de taal en de communicatie
van verstandelijk gehandicapten. Dergelijk onderzcek zou noodzakelijk zijn om te komen
tot zinvolle uitspraken over de controverse (Rondal, 1984).

Ten slotte wordt in de delay-hypothese impliciet aangenomen dat het centraal
zenuwstelsel van de verstandelijk gehandicapte in feite gelijk is aan dat van een jonger,
niet-gehandicapt kind, en dat aldus de functionele leeftijd van het zenuwstelsel jonger is
dan de chronologische leeftijd: het functioneert 'op een lagere leeftijd'. Echter, zo stelt
ook Touwen (1989), er wordt hier een essentiële denkfout gemaakt: een chronologisch
jong zenuwstelsel heeft de ontwikkelingsmogelijkheden van een jong kind, hetgeen zou
impliceren dat een 'op jongere leeftijd functionerend' zenuwstelsel deze mogelijkheden
ook heeft. Het zal duidelijk zijn dat deze gedachtengang ongegrond is. Touwen stelt dan
ook dat vanuit ontwikkelingsneurologische theorievorming geen steun voor deze gedach-
tengang te vinden is. Het zenuwstelsel is immers zo oud als de verstandelijk gehandicapte
zelf, en heeft zich op een andere wijze ontwikkeld dan het normale zenuwstelsel,
waardoor het wezenlijk andere structuurkenmerken heeft. Het uitgangspunt van een
vertraagde ontwikkeling die door voldcende stimulatie weer op gang zou kunnen worden
gebracht is vanuit deze gedachtengang dan ook ongegrond.

Samengevat valt wat betreft het onderzcek naar de taal- en communicatieontwikkeling van
verstandelijk gehandicapten op te merken dat het zich voornamelijk heeft gericht op
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afzonderlijke componenten van communicatie. Minder reductionistische studies die zich
richten op het patroon van deze componenten zijn relatief zeldzaam. Hcewel het de-
lay-model op lijkt te gaan voor afzonderlijke deelaspecten lijken onderzoeksgegevens erop
te duiden dat het patroon over deze deelaspecten niet bij alle verstandelijk gehandicapte
hetzelfde is als bij mensen met een normale ontwikkeling (Kiernan, 1985; Miller 8~
Chapman, 1984). Men zou kunnen stellen dat met deze stand van zaken een middenposi-
tie ingenomen zou kunnen worden tussen de delay-en de difference hypothese.

Warren en Abbeduto (1992) geven een beknopt overzicht van de ontwikkelingen
in de laatste 10 jaar van theorie en methoden op het terrein van het onderzcek naar de
taal- en communicatieontwikkeling bij verstandelijk gehandicapten. Zij geven aan dat op
verschillende gebieden belangrijke vorderingen zijn gemaakt: er is een duidelijke tcename
in de ontwikkeling van steeds efficiëntere interventiemethoden, er is sprake van steeds
tcenemende kennis over de relatie tussen de hersenen en de taalontwikkeling, en er wordt
steeds meer duidelijk over de relatie tussen communicatie en afwijkend gedrag. Daarente-
gen is, zo stellen de auteurs, op een aantal gebieden de kennis nog relatief schaars, zoals
op het terrein van de relatie tussen de taal en de cognitieve ontwikkeling bij mensen met
een verstandelijke handicap, en de rol van verschillende genetische, neurologische, en
omgevingsfactoren bij de taalontwikkeling (Warren 8c Abbeduto, 1992). In het verdere
gedeelte van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van onderzcek dat is uitgevcerd
met betrekking tot de ontwikkeling van taal en communicatie bij verstandelijk gehandicap-
ten. De communicatieontwikkeling van mensen met een verstandelijk handicap wordt
beschreven, uitgaande van het eerder gepresenteerde communicatiemodel3. Hier wordt
slechts beknopt ingegaan op afzonderlijke communicatiecomponenten zoals fonologie,
syntax en semantiek, en wordt de bespreking, uitgaande van onze communicatiedefinitie,
voornamelijk beperkt tot communicatie als een sociaal proces. Gezien de dcelstellíng van
het onderzcek en het tcepassingsgebied van het instrument dat eruit voortgekomen is,
wordt het hier gepresenteerde overzicht verder hoofdzakelijk beperkt tot de grcep matig,
ernstig en zeer ernstig verstandelijk gehandicapten.

3.2. De ontwikkeling van de communicatie bij verstandelijk gehandicapten

Hcewel bij het definiëren van verstandelijke handicap naast mceilijkheden bij het
verwerven van, en het omgaan met informatie mceilijkheden bij het verwerven en het
gebruik van communicatieve vaardigheden centraal staan (Kiernan, 1984), is er relatief
weinig onderzcek verricht naar de communicatieontwikkeling bij verstandelijk gehandi-
capten. Dit geldt voor de ontwikkeling van de spraak (als belangrijkste vorm van commu-
nicatie op symbolisch niveau), maar in veel grotere mate voor de pre-verbale, non-vocale
communicatieve vaardigheden. In deze paragraaf wordt ingegaan op de communicatieont-
wikkeling bij verstandelijk gehandicapten. Hierbij wordt eerst (3.2.1.) een beschrijving
gegeven van onderzcek nazr communicatie van pre-intentioneel niveau, vervolgens

' Zie Hoofdstuk 1.
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(3.2.2.) wordt ingegaan op het onderzcek naar communicatie op proto-symbolisch niveau,
en ten slotte (3.2.3.) op studies die zich richtten op communicatie op symbolisch niveau.

3.2.1. Pre-intentionele communicatie

Het onderzcek dat verricht is naar de pre-intentionele communicatie in de ontogenese bij
verstandelijk gehandicapten is te verdelen in twee grcepen: onderzcek naar de vrcege
interacties tussen moeders en hun verstandelijk gehandicapte baby's, en onderzcek naar
vormen van pre-intentionele communicatie bij verstandelijk gehandicapte volwassenen die
op de relatief laagste cognitieve niveaus functioneren. In de eerstvolgende gedeelten
(3.2.1.1. en 3.2.1.2.) wordt op deze onderwerpen afzonderlijk ingegaan.

3.2.1.1. Vroege interacties tussen moeders en hun verstandelijk gehandicapte kinderen

We zagen in het vorige hoofdstuk dat in de eerste levensmaanden het ontstaan van relaties
tussen de communicatieve uiting (teken) en datgene waarnaar verwezen wordt (referent)
grotendeels afhangt van het interpreteren door de mceder van het gedrag van het kind.
Wanneer het gedrag van het kind na verloop van tijd meer geïntegreerd wordt en de
intentionele uitingen meer conventioneel van karakter worden, ontwikkelt zich een
flexibel communicatief framewerk: er is dan sprake van communicatie op symbolisch
niveau.

We zagen dat zich in het eerste jaar van de normale ontwikkeling een steeds
verder tcenemende controle ontwikkelt van de sensorische en motorische functies.
Hoewel men algemeen van mening is dat pre-linguïstische voorlopers van de spraak van
belang zijn voor de latere (communicatie-)ontwikkeling, heeft het vrcege signalerings- en
interactiegedrag van baby's en kinderen met ontwikkelingsachterstanden slechts minimale
aandacht gekregen van onderzcekers op dit terrein.

We zagen dat reeds direct na de geboorte wederzijdse uitwisselingen tussen
mceders en kinderen plaatsvinden". Kinderen met Down's syndroom blijken binnen deze
proto-dialoog in het algemeen minder responsief op (vocale zowel als non-vocale)
stimulatie van de mceder (Jones, 1977). Ook nemen zij minder vaak het initiatief tot
dergelijke interacties dan normale baby's en verloopt het om beurten communiceren vaak
problematisch. Jones vergeleek het aantal interactiemomenten van normale mceder-kind
diades met dat van diades waarbij het kind Down's syndroom had. De kinderen waren
tussen de 8 en 18 maanden oud. Jones vond in de hceveelheid interacties geen verschil.
Echter, in de kwaliteit van de interacties waren wel verschillen te constateren: de
kinderen met het syndroom van Down vocaliseerden vaak langere periodes aaneen-
gesloten, of inet relatief korte tussenpauzen (dat wil zeggen, met een duur van gemiddeld
een halve seconde); Jones suggereert dat het hier gaat om een specifieke vertraging in de
ontwikkeling van het vermogen tot beurtwisseling bij deze grcep.

' Vergelijk Hoofdstuk 2.
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Met betrekking tot het ontstaan van vrceg non-vocaal gedrag (zoals glimlachen, oog-
contact, wijzen, reiken, geven en ontvangen) bij baby's met een ontwikkelingsachterstand
wordt in het algemeen een duidelijke vertraging gesignaleerd ten opzichte van normale
kinderen. Zo vertonen kinderen met Down's syndroom hun eerste glimlachjes later dan
normale kinderen en vindt ook het eerste gerichte oogcontact later plaats. De proportie
tijd die kinderen met Down's syndroom aan beide vormen van non-vocaal gedrag
besteden is vergeleken met niet-gehandicapte kinderen dan ook relatief klein. Echter, op
een leeftijd van enkele maanden besteedt het normale kind nog maar weinig tijd aan het
in stand houden van oogcontact, terwijl het kind met Down's syndroom dan juist frequent
episodes van langdurig oogcontact vertoont (Berger á Cunningham, 1981).

Kasari, Mundy, Yirmiya en Sigman (1990) onderzochten het verband tussen de
affectieve responsiviteit en aandachtsregulatie enerzijds, en de taal- en communica-
tievaardigheden anderzijds bij 30 kinderen met Down's syndroom (verdeeld in twee
grcepen met gemiddelde mentale leeftijden van respectievelijk 16 en 28 maanden). Zij
vergeleken de resultaten met die van een even grote grcep normale kinderen. De onder-
zcekers bestudeerden drie categorieën van gedrag: non-vocaal communicatief gedrag,
expressies van affect, en het richten van de aandacht. Met betrekking tot dit laatste werd
gevonden dat de kinderen met Down's syndroom vaker keken naar het gezicht van degene
met wie zij in interactie waren, vaker wegkeken van de interactie, en minder vaak keken
naar ander speelgced dan dat waarmee gespeeld werd. Dit verschil bleek het grootst bij
de kinderen uit de jonge grcep. De resultaten van het onderzcek van Berger en Cunning-
ham met betrekking tot het richten van de aandacht werden hiermee bevestigd, en het
blijkt zelfs dat de gevonden neiging zich tot in het tweede jaar voortzet. Verder bleek dat
het richten van de aandacht negatief gecorreleerd was met het non-vocale en vocale
communicatieve gedrag. Met andere woorden, hce korter de kinderen keken naar degene
met wie ze interacteerden, hce beter de expressieve communicatievaardigheden. Het
patroon over de drie gedragscategorieën gaf ten slotte te zien dat het percentage positief
affect dat naar de ander geuit werd was gecorreleerd met de expressieve taalvaardigheden
bij de jonge kinderen met Down's syndroom, en met de non-vocale vaardigheden op het
gebied van gezamenlijke aandacht bij de oudere kinderen. Aangezien er geen correlatie
gevonden werd tussen affect- en aandacht enerzijds, en non-vocaal 'requesting'-gedrag
anderzijds concludeerden de auteurs dat deze gedragscategorieën relatief onafhankelijke
vaardigheden zijn.

We zien aldus dat er een duidelijke vertraging te constateren is wat betreft de non-vocale
communicatieve vaardigheden van verstandelijk gehandicapte kinderen in de vrcegste
levensperiode ten opzichte van kinderen met een normale ontwikkeling. Welke factoren
liggen nu hieraan ten grondslag?

Harding (1983) gaat in op de rol van de omgeving, en meer specifiek de mceder,
in dit proces. Hij beargumenteert dat in het algemeen niet slechts het vóórkomen van
bepaalde gedragingen bepaalt of een moeder op haar kind respondeert, maar dat ook de
interpretatie door de mceder van de betekenis van het gedrag van haar baby hierbij een
rol speelt. Harding stelt dat mceders responderen op het gedrag van hun kind wanneer ze
in het gedrag zien dat het kind iets nodig heeft, of ergens interesse in toont. Door de
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frequentie en de manier van reageren van de mceder op het gedrag van haar baby
faciliteren de attributies van de moeder ten aanzien van de betekenis van het gedrag van
het kind de directe moeder-kind interactie, en aldus op termijn de communicatieve
ontwikkeling van het kind. De responsiviteit van de moeder gaat zich steeds meer
beperken tot duidelijker en meer conventionele signalen van het kind. Dit gaat gepaard
met een ontwikkeling bij het kind van dcelgericht gedrag en conventioneel communicatief
gedrag. Dat de responsiviteit van de mceders in de communicatieontwikkeling inderdaad
van belang is werd onder andere gevonden in een onderzcek van Brooks-Gunn en Lewis
(1984). Deze auteurs toonden in hun onderzcek naar mceder-kind-interacties bij kinderen
met ontwikkelingsstoornissen aan dat moeders van deze kinderen gemiddeld minder
responsief zijn op het gedrag van hun kinderen dan mceders van kinderen zonder
ontwikkelingsachterstand van dezelfde ontwikkelingsleeftijd.

Sommige onderzcekers zien als oorzaak voor deze lage responsiviteit het feit dat
de gehandicapte kinderen minder gedragingen vertonen die door hun mceder als bete-
kenisvol geïnterpreteerd kunnen worden. Yoder en Feagans (1988) onderzochten deze
stelling, en formuleerden in hun onderzcek twee mogelijke verklaringsmodellen voor de
vertraging die bij de ontwikkelingsgestoorde kinderen gevonden wordt. Het eerste model
(door de auteurs infant driven gencemd) voorspelt dat mceders van ernstíg gehandicapte
kinderen het gedrag van hun baby minder vaak als betekenisvol waarnemen dan moeders
van minder zwaar gehandicapte kinderen omdat de ernstig gehandicapte kinderen minder
vaak responsief zijn of initiatief nemen tot interactie. Vanuit dit model valt te voorspellen
dat moeders van baby's die méér gedragingen vertonen die objectief gezien communica-
tief te ncemen zijn bij hun kinderen subjectief vaker communicatief gedrag zullen
waarnemen. Het tweede verklaringsmodel (het 'adaptatiemodel') gaat ervan uit dat, naast
de relatieve frequentie van objectief gedefinieerde communicatieve gedragingen van het
kind, de algemene tendentie van de mceder om gedragingen als communicatief te
interpreteren een rol speelt.

Yoder en Feagans bestudeerden de interacties bij 16 mceder-kind-paren, waarbij
de kinderen alle ongeveer 11 maanden oud waren. De kinderen waren in verschillende
mate verstandelijk gehandicapt, uiteenlopend van 'developmentally at risk' tot ernstig
verstandelijk gehandicapt; daarnaast waren 10 van de kinderen lichamelijk gehandicapt.
Er werden video-opnames gemaakt van een sessie van 20 minuten vrij spel tussen moeder
en kind. Vervolgens bekeken de mceders de eigen interacties, en hen werd gevraagd aan
te geven when they felt their child was trying to communicate (p. 38); getrainde observa-
toren deden hetzelfde aan de hand van tevoren opgestelde criteria. Vervolgens werd de
mceders gevraagd een aantal video-opnames te beoordelen waarop hen onbekende
volwassenen en baby's in interactie waren; dcel hiervan was een index te verkrijgen voor
de algemene tendens bij de moeder om communicatieve betekenis tce te schrijven aan
gedrag van kinderen.

Uit de resultaten bleek dat de ernstiger verstandelijk gehandicapte kinderen minder
gedragingen vertoonden die objectief gezien als communicatief beoordeeld werd (zowel
responsief als initiërend) dan de minder gehandicapte kinderen. Verder was een opvallend
resultaat dat de mceders van de ernstig gehandicapte kinderen een grotere algemene
tendens hadden tot het tceschrijven van communicatie aan gedrag van hun kinderen. Ten



58 Hoofdstuk 3

slotte bleek de ernst van de handicap gerelateerd te zijn aan het type gedragingen dat door
de moeders als communicatief werd beoordeeld. Concluderend stelden Yoder en Feagans:
When faced with atypically low levels of objectively defined infant communicative
behaviors, these mothers of handicapped infants attributed meaning to subtile cues, thus
providing themselves with a basis for responsive interaction ( p. 42). De auteurs stelden,
dat met deze resultaten het door hen geformuleerde adaptatiemodel geaccepteerd kan
worden.

3.2.1.2. Pre-intentionele communicatie bij verstandelijk gehandicapten

Empirische onderzceksgegevens betreffende pre-intentionele communicatie bij ernstig en
zeer ernstig verstandelijk gehandicapten zijn schaars. Vrceg (voornamelijk beschrijvend)
onderzcek op dit terrein werd in Nederland reeds uitgevcerd door Duindam (1969). Van
der Maat (1992) presenteert een zeer volledig overzicht van het onderzcek dat op dit
gebied verricht is. Centraal bij deze vormen van onderzcek staat de betekenistcekenning
door anderen van gedrag van verstandelijk gehandicapten dat niet voldcet aan de criteria
voor intentionele communicatie5. Wij willen dit overzicht beperken tot het baanbrekend
werk dat in Nederland verricht is door Velthausz (1987), en het onderzcek van Van der
Maat (1992).

In het ethologische onderzcek van Velthausz waren de interacties van zeer ernstig
verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders onderwerp van onderzcek. Algemeen dcel
van het onderzcek was meer bekend te raken met de manier waarop zeer ernstig verstan-
delijk gehandicapten zich richten op anderen, toegespitst op de manier waarop zij con-
tacten aangaan en mededelingen doen (Velthausz, 1987, p. 205). Velthausz stelde dat,
om inzicht te krijgen in de sociale interacties van zeer ernstig verstandelijk gehandicapten
met mensen in hun omgeving, interacties niet alleen bestudeerd mceten worden vanuit
ideeën en kennis met betrekking tot de normale communicatieontwikkeling, maar dat
specifiek rekening gehouden mcet worden met de uitdrukkingsvormen van de zeer ernstig
verstandelijk gehandicapte. Uitgangspunt in het onderzcek werd derhalve gevormd door
de kennelijke eigenheid in uitdrukkingsvormen van mensen uit deze grcep. Met andere
woorden, interpretaties vanuit het referentiekader van de normale ontwikkeling dienden
zoveel mogelijk vermeden te worden. Het naturalistische aspect van het onderzcek stond
daarbij voorop: de interacties (met bekende begeleiders) werden bestudeerd in de
dagelijkse leefsituatie van de prcefpersonen.

Velthausz' data bestonden uit video-opnames van vrij-spelsituaties. Deze data
werden gedetailleerd geanalyseerd, waarbij het subjectgedrag op moleculair niveau
bestudeerd werd. Bij analyses op moleculair niveau wordt gedrag opgesplitst in gedetail-
leerde, concrete, eenduidig gedefinieerde gedragseenheden, waarbij interpretaties van
betekenissen van het desbetreffende gedrag geen rol spelen. Velthausz analyseerde de data
aan de hand van 106 gedragsitems, verdeeld over 8 categorieën: gezichtsuitdrukking,
hoofdhouding en hoofdbeweging, blik, geluid, hand- of armbeweging, vcet- of beenbewe-

s Zoals beschreven in Hoofdstuk 2.
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ging, lichaamshouding en lichaamsbeweging, en ten slotte locomotie (bewegen in de
ruimte). Het gedrag van de begeleider werd met behulp van een soortgelijk categorie-
ensysteem in kaart gebracht.

In het onderzcek werden van 60 zeer ernstig verstandelijk gehandicapten 6 tot 12
minuten vrij spel met behulp van video geregistreerd, die vervolgens geobserveerd
werden door getrainde beoordelaars. Na de moleculaire analyses beoordeelden dezen
vervolgens de 'sociale gerichtheid' van het desbetreffende gedrag. Hierbij werd hen
gevraagd te beoordelen of het gedrag gericht was op de begeleider, op een grcepsgenoot,
op het eigen lichaam, op een voorwerp, of op niets van het voorafgaande. De gerichtheid
van het gedrag van de begeleider werd eveneens beoordeeld (gericht op een collega, op
het desbetreffende subject, op een andere zeer ernstig verstandelijk gehandicapte persoon,
niet gericht op interactie, of onduidelijke gerichtheid).

Centraal stond nu de vraag of, wanneer gedrag van zeer ernstig verstandelijk
gehandicapten moleculair geanalyseerd wordt, op een objectieve manier de sociale en
communicatieve betekenis van dat gedrag vastgesteld kon worden. Uit de resultaten bleek
echter dat louter op grond van het waargenomen gedrag de betekenis van het gedrag niet
eenduidig vast te stellen was. Om tot zinvolle resultaten te komen werd besloten het
onderzcek mede te richten op interpretaties door derden van het geobserveerde gedrag.
De resultaten van dit onderzcek waren als volgt:

1. Veel zeer ernstig verstandelijk gehandicapten hebben een specifieke 'aanloop'
nodig alvorens ze sociale gerichtheid kunnen uiten of contact kunnen leggen. Opmerkelijk
is daarbij dat deze aanloop bestaat uit gedrag dat in het algemeen bij niet-verstandelijk
gehandicapten in het teken staat van het afsluiten van contactmogelijkheden, zoals het
sluiten van de ogen, een hand of arm voor het gezicht houden, en het vergroten van de
interpersoonlijke afstand. Velthausz interpreteert dit gedrag als het sluizen van informatie,
oftewel het afschermen van stimuli uit de omgeving en zich concentreren om zich
vervolgens gced te kunnen richten op de ander.

2. Over het algemeen is de gerichtheid op de begeleider langer van duur, en meer
frequent dan de gerichtheid op grcepsgenoten.

3. Wanneer sociale gerichtheid wordt uitgedrukt gebruikt de zeer ernstig verstan-
delijk gehandicapte hiervoor aan de ene kant hiertce gebruikelijke vormen van gedrag,
zoals de locomotie, maar aan de andere kant ook heel specifieke, zoals het aanraken van
de ander met hoofd of benen. Verder is de sociale gerichtheid bij mensen uit deze grcep
vrijwel niet terug te vinden in de gezichtsuitdrukking en in het kijkgedrag. Dit is
opmerkelijk, aangezien die bij niet-verstandelijk gehandicapten in de sociale gerichtheid
zo'n belangrijke rol spelen.

4. Met betrekking tot de aard van de bestudeerde interacties: deze zijn over het
algemeen erg kort (bijna tweederde van de interacties heeft een duur van minder dan 10
seconden). De interacties met de begeleider kunnen verschillende vormen aannemen:
actie-reactiepatronen (Velthausz ncemt dergelijke contacten 'sociale interactie')6, aanra-
ken zonder zichtbare reactie bij de ander, en 'wederzijdse sociale gerichtheid'. Onder dit
laatste wordt verstaan: gelijktijdige oriëntatie op elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is

6 Vergelijk ook Hoofdstuk 2.
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indien men bij elkaar staat. De contacten met grcepsgenoten bleken, ten slotte, voorname-
lijk te bestaan uit het aanraken van de ander zonder dat deze daarop een reactie geeft.

Het onderzcek van Velthausz toonde aan dat het niet mogelijk is eenduidige, objectieve
betekenissen te koppelen aan objectief waarneembare gedragingen van zeer ernstig ver-
standelijk gehandicapten. Een zinvolle interpretatie van het gedrag kan slechts plaatsvin-
den door gebruik te maken van beoordelingen van het gedrag door anderen. Van der
Maat (1992) bestudeerde, op deze gedachte voortbordurend, de interacties tussen zeer
ernstig verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders vanuit een decoderingsbenadering.
Haar voornamelijk kwalitatieve studie had als algemene onderzceksvraag: welke beteke-
nissen worden in het algemeen tcegekend aan welke gedragingen van mensen uit deze
grcep, en op basis waarvan? De negen prcefpersonen in het onderzcek (bewoners van
algemene instituten voor verstandelijk gehandicapten) hadden allen een IQ van beneden
de 20 en waren tussen 15 en 30 jaar oud. Zij functioneerden allen in de overgangsfase
tussen pre-intentionele en intentionele communicatie (p. 184). Dataverzameling bestond
uit het maken van video-opnames tijdens onder andere maaltijdsituaties. Deze opnames
werden vervolgens door twee begeleiders, onafhankelijk van elkaar, becommentarieerd.

Uit de onderzceksresultaten bleek dat bij de betekenistcekenning door de beoorde-
laars aan het gedrag van de verstandelijk gehandicapten drie factoren van belang waren:
de aard van het gedrag zelf, de situationele context, en de eigen ervaring met de bewo-
ner. In het algemeen werd een heel scala aan betekenissen toegekend aan het gedrag van
de bewoners. Deze betekenissen waren te classificeren in drie categorieën:
1. Dcelbewuste communicatie: de tcegekende betekenis suggereert dat de bewoner zich
dcelbewust tot de grcepsleider wendt. Voorbeelden van dcelbewuste communicatie zijn
vragen, protesteren en het geven van commentaar.
2. Emotionele communicatie: de gedragingen worden gezien als uitingen van een
emotionele of motivationele tcestand. Voorbeelden van betekenissen zijn zich goed
vcelen, ongeduld, en gespannenheid.
3. Niet betekenisvol: in deze categorie vallen gedragingen die door de beoordelaars
gezien werden als betekenisloos. Voorbeelden hiervan zijn instrumentele handelingen en
motorische stereotypieën.

Verder bleek meer dan 40 procent van de betekenissen door de beoordelaars
tcegekend te zijn op basis van de houding of een beweging van de bovenste ledematen
van de prcefpersonen. Daarnaast werden veel betekenissen tcegekend op basis van de
kijkrichting en de gezichtsuitdrukking. Een opmerkelijke bevinding, immers Velthausz
vond in zijn onderzcek dat blik en kijkrichting van de zeer ernstig verstandelijk gehandi-
capte geen rol spelen in zijn sociale gerichtheid. Onzes inziens is hier dan ook sprake van
te sterke interpretaties van de beoordelaars vanuit het referentiekader van het niet-afwij-
kende, normale communicatiepatroon. Een belangrijke conclusie, ten slotte, was dat vaak
grote verschillen gevonden werden tussen beoordelaars bij het tcekennen van beteke-
nissen, zowel op het niveau van de waarneming (de afzonderlijke gedragingen die als
betekenisvol beoordeeld werden) ale op het niveau van de betekenisverlening (de specifie-
ke betekenis die aan een bepaald gedrag wordt tcegekend). In totaal werd slechts aan 51
procent van de als betekenisvol beoordeelde gedragssequenties eenzelfde betekenis
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tcegekend. Hcewel rekening mcet worden gehouden met de beperkte omvang van de
onderzochte steekprcef (n-9) kan men toch stellen dat deze bevinding verontrustende
consequenties heeft: er bestaat blijkbaar bij begeleiders veel verschil van mening over de
betekenis van bepaalde gedragingen van mensen met een zeer ernstig verstandelijke
handicap. Dit zal een consequente benadering en begeleiding van de desbetreffende
persoon sterk in de weg staan.

Uit de onderzceken van Velthausz en Van der Maat valt het volgende te concluderen. Ten
eerste vertonen verstandelijk gehandicapte mensen die op pre-intentioneel communicatief
niveau functioneren naast gebruikelijke, voor ons verstaanbare vormen van communicatie
zoals locomotie vaak eigen, idiosyncratische wijzen van communiceren. Deze voor de
persoon specifieke gedragingen leert men in het algemeen slechts onderscheiden en
begrijpen na langdurig en intensief contact met de desbetreffende persoon. Ten tweede
kennen zelfs begeleiders die de verstandelijk gehandicapte persoon gced kennen in een
zeer groot aantal gevallen verschillende betekenissen tce aan eenzelfde gedrag. Gezien de
resultaten van beide studies lijkt het geen eenvoudige zaak te komen tot generaliseerbare
onderzceksresultaten bij deze populatie (vergelijk ook Van der Maat, p. 256).

In het volgende gedeelte wordt een overzicht gegeven van onderzcek naar
proto-symbolische communicatie bij matig- tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapten.

3.2.2. Proto-symbolische communicatie

Ook met betrekking tot de communicatie van proto-symbolisch niveau zijn empirische
onderzceksgegevens over verstandelijk gehandicapten relatief schaars. Ondanks het feit
dat verschillende onderzceksmethoden en observatiesystemen ontwikkeld zijn om de
communicatie van niet-gehandicapte kinderen die nog niet spreken met anderen, casu quo
de mceder, in kaart te brengen', is de tcepassing van deze 'frameworks' en systemen bij
mensen met een verstandelijke handicap eerder uitzondering dan regel. Onderzcek naar
communicatie en taal bij verstandelijk gehandicapten is in het algemeen beperkt gebleven
tot de subgrcep die over voldcende expressieve taalcapaciteiten beschikt om lexicale,
syntactische of semantische analyses van de taaluitingen mogelijk te maken (Cirrin 8c
Rowland, 1985). In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van onderzcek naar
communicatie bij verstandelijk gehandicapten die op proto-symbolisch communicatief
niveau functioneren.

Een interessant onderzcek op dit terrein werd uitgevcerd door McLean, McLean,
Brady en Etter (1991). Zij maakten gebruik van gestructureerde communicatiesteekprce-
ven om de vorm- en functiekenmerken van proto-symbolische communicatieve uitingen
te onderzceken bij acht niet-sprekende volwassenen met een ernstige verstandelijke handi-
cap. De onderzcekers maakten onderscheid tussen proximale prcefpersonen, die slechts
met behulp van lichamelijk contact communiceerden (bijvoorbeeld door iemand bij de
hand te nemen, en hem ergens naar tce te leiden), en personen die zowel met behulp van

' Vergelijk ook pagina 16 en 17.
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lichamelijk contact als met behulp van gebaargebruik distaa[ (zonder lichamelijk contact)
konden communiceren. Uit de onderzceksresultaten bleek dat personen uit beide grcepen
initiatief namen tot interactie; met name werd communicatief gedrag vertoond dat als
proto-imperatief (trekken van de aandacht van de ander) betiteld werd. Echter, alleen de
personen uit de distale grcep vertoonden naast deze proto-imperatieve ook proto-declara-
tieve gedragingen (die als dcel hebben: het richten van de aandacht van de ander op iets
in de directe omgeving). Daarnaast namen mensen uit deze laatste grcep vaker initiatief
tot communiceren en uitten zij zich behalve met behulp van gebaren vaker vocaal.

Lobato, Barrera en Feldman (1981) onderzochten de samenhang tussen de
cognitieve ontwikkeling en de proto-symbolische, non-vocale communicatieve vaardighe-
den bij 40 ernstig en zeer ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen; zij
maakten daarbij gebruik van een standaardset taken die dienden om communicatief gedrag
uit te lokken. De onderzcekers vonden een sterke positieve relatie tussen het sensori-mo-
torisch functioneren (gemeten met behulp van de Uzgiris-Hunt schalen voor de senso-
ri-motorische ontwikkeling) en de communicatieontwikkeling. Intentioneel communicatief
gedrag, zoals wijzen en reiken naar objecten terwijl oogcontact gemaakt wordt met een
volwassene (met andere woorden, declaratief gedrag), bleek voor te komen bij mensen
die minimaal functioneerden op stadium V van de sensorimotorische ontwikkeling; bij
mensen die op stadium III of lager functioneerden was er sprake van een gebrek aan
integratie tussen gedrag dat op anderen gericht was en gedrag gericht op objecten. Verder
was de algemene bevinding dat geen van de onderzochte verstandelijk gehandicapten het
niveau van communicatievaardigheid haalde van niet-gehandicapte kinderen van hetzelfde
cognitieve niveau. Ten slotte bleken de mensen met Down's syndroom uit de onderzoeks-
grcep een grotere spreiding in communicatief gedrag te vertonen ten opzichte van de
mensen met andere etiologieën.

McLean, Snyder-McLean en Cirrin (1981; in: Ogletree, Wetherby 8c Westling,
1992) beschrijven in een niet-gepubliceerd onderzcek de communicatieve vaardigheden
van 15 ernstig verstandelijk gehandicapte adolescenten, waarbij gebruik gemaakt werd
van gestructureerde steekprceven van communicatieve uitingen. Zij verdeelden het
'signaalgedrag' van hun prcefpersonen in drie categorieën: primitief (onder andere reiken
naar, trekken aan, of fysiek manipuleren van anderen), conventioneel (voornamelijk
combinaties van gedecontextualiseerde gebaren met vocalisaties), en verwijzend (wijzen,
en spontane handgebaren). McLean et al. vonden dat personen die alleen primitieve
signalen produceerden communicatieve handelingen slechts gebruikten om gedrag van
anderen te reguleren, bijvoorbeeld om te vragen om handelingen van de ander, en om te
protesteren. Personen die conventionele en verwijzende signalen gebruikten bleken
daarnaast ook signalen te gebruiken met als dcel het bereiken van gezamenlijke aandacht,
met andere woorden, om de aandacht van de ander te richten op objecten, gebeurtenissen
en personen in de omgeving. Er was bij deze personen dus sprake van declaratief gedrag.

Cirrin en Rowland (1985) bestudeerden de communicatieve vaardigheden van 15
ernstig en zeer ernstig verstandelijk gehandicapte, geïnstitutionaliseerde adolescenten.
Evenals McLean et al. constateerden zij dat communicatieve handelingen bij deze grcep
voornamelijk fungeerden om het gedrag van anderen te reguleren (imperatieven) en om
gezamenlijke aandacht te verkrijgen (declaratieven). Binnen de steekprcef trad echter aan-
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zienlijke variatie op tussen de prcefpersonen wat betreft het communicatieve gedrag:
sommige personen gebruikten slechts één of enkele gebaren voor één communicatieve
functie, terwijl anderen verschillende gebaren (wijzen en representerende gebaren)
gebruikten voor meerdere communicatieve functies. Círrin en Rowland suggereerden dat
de grotere variatie in communicatievormen van deze laatste grcep te maken zou hebben
met de veel hogere frequentie waarmee gecommuniceerd werd. Het is onzes inziens
echter waarschijnlijker dat verschillen in de cognitieve niveaus van de in het onderzcek
bestudeerde prcefpersonen aan de resultaten hebben bijgedragen. Immers, er is een
wezenlijk verschil tussen een ernstige- en een zeer ernstige verstandelijke handicap
(vergelijk Van der Maat, 1992), en de prcefgrcep bestond zowel uit personen van beide
cognitieve niveaus.

Greenwald en Leonard (1979) constateerden in hun onderzcek dat kinderen met
Down's syndroom méér dan normale kinderen gebruik maakten van gebaren dan van
klanken bij imperatieve en declaratieve uitingen. Ook Mundy, Sigman, Kasari en Yirmiya
(1988) vonden bij kinderen met Down's syndroom relatief sterke non-vocale sociaal-inter-
actieve vaardigheden, vergeleken met kinderen met een normale ontwikkeling en kinderen
met andere etiologieën; daarentegen waren deze kinderen significant minder in staat deze
vaardigheden te gebruiken voor de functies 'vragen om hulp' en 'vragen om objecten'.
Dit patroon van niet-vocale vaardigheden bleek specifiek voor de Down's syndroom-kin-
deren en kwam niet voor bij verstandelijk gehandicapten zonder pown's syndroom.
Mundy et al. suggereren dat de specifieke taalstoornis die algemeen bij Down's syndroom
gevonden wordt geassocieerd is met, of het gevolg is van een specifieke stoornis in de
(zich vrceger ontwikkelende) non-vocale 'requesting skills'.

Ogletree, Wetherby en Westling (1992) bestudeerden het intentionele, proto-sym-
bolische communicatieve gedrag van 10 niet-geïnstitutionaliseerde, zeer ernstig verstan-
delijk gehandicapte kinderen. Het onderzcek is bijzonder interessant vanwege het feit dat
de onderzcekers een relatief groot aantal communicatieve parameters tegelijkertijd
bestudeerden: de kwantiteit van de communicatieve uitingen, de communicatieve functies
(gedragsregulatie, sociale interactie, of gezamenlijke aandacht), de structuur van de inter-
actie (geïnitieerd of responsief), de communicatievormen (gebaar, vocale uiting of een
combinatie van beide), en de vorm van de vocale uiting (met of zonder medeklinker, of
niet-transscriptief). Bij de dataverzameling werd gebruik gemaakt van zowel gestructu-
reerde als ongestructureerde methoden.

Ogletree et al. vonden binnen de onderzochte grcep veel individuele verschillen
in de mate waarin intentionele communicatieve uitingen voorkwamen; motorische of
vocale handelingen werden beschouwd als intentioneel wanneer ze gericht waren op de
ander, en wanneer tevens uit het gedrag bleek dat er een respons verwacht werd. De
communicatieve functie die veruit het meest voorkwam bleek gedragsregulatie te zijn.
Vergeleken met eerder verzamelde data van niet-gehandicapte kinderen bleek het
communicatieve gedrag van de verstandelijk gehandicapte kinderen functioneel beperkter.
De auteurs formuleerden bij het verklaren van dit onderzceksresultaat de interessante
hypothese dat er wellicht een hiërarchische ontwikkeling bestaat bij het ontstaan van
communicatieve functies. Deze hypothese sluit aan bij (niet-gepubliceerde) bevindingen
van McLean (1981; in: Ogletree et al.) die spreekt van increasingly ezpansive levels of
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function use among (...) subjects with severe mental retardation (p. 193). Verder wordt
door de auteurs aangegeven dat dit resultaat, gezien het feit dat alle prcefpersonen
woonden in instituten, te maken zou kunnen hebben met onderstimulatie vanuit de
omgeving waardoor de prcefpersonen niet de gelegenheid hadden gekregen te leren hun
communicatieve vaardigheden voor andere functies te gebruiken.

Uit de resultaten bleek verder dat de communicatieve uitingen voornamelijk
dienden om interactie te initiëren. Responsen op initiatieven van de ander kwamen
nauwelijks voor. Een opvallend onderzceksresultaat was verder dat de verstandelijk
gehandicapten in het onderzcek voornamelijk gebruik maakten van geïsoleerde gebaren,
of geïsoleerde vocalisaties: combinaties van klanken met gebaren kwamen weinig voor.
Ogletree et al. verklaren dit resultaat door een vergelijking te maken met kinderen met
een normale ontwikkeling: het feit dat de prcefpersonen uit het onderzcek voornamelijk
gebruik maakten van op zichzelf staande gebaren en klanken komt overeen met de
normale communicatieontwikkeling, waarin kinderen, alvorens van combinaties van
gebaren en klanken gebruik te maken eerst met gebaren alléén communiceren (vergelijk
Carpenter, Mastergeorge á Coggins, 1983; Wetherby, Cain, Yonclas 8z Walker, 1988).
Onzes inziens zou hier echter sprake kunnen zijn van een voor verstandelijk gehandi-
capten typisch gedragspatroon: in ons onderzcek bleken de vocale en non-vocale uitingen
twee polen van één dimensie te zijn, en redelijk van elkaar te onderscheiden8.

De resultaten van bovengencemde onderzceken zijn mceilijk te generaliseren naar de
volledige populatie verstandelijk gehandicapten. Zo is het grootste deel van de onderzce-
ken uitgevcerd bij verstandelijk gehandicapten die in instituten wonen. Er zijn aanwijzin-
gen dat institutionalisering nadelige gevolgen heeft op de taalontwikkeling en het
taalgebruik (Markova, Jahoda, Cattermole 8c Woodward, 1992). Daarnaast is bij de
meeste onderzceken slechts gebruik gemaakt van gestructureerde steekprceven van
communicatie. Verder wordt bij de meeste onderzceken slechts een beperkt aantal
communicatieparameters bestudeerd. Ten slotte zijn veel van de hierboven beschreven
onderzcekingen uitgevcerd bij mensen die door de auteurs omschreven worden als
'profoundly handicapped individuals' (zeer ernstig verstandelijk gehandicapten). Onzes
inziens blijkt uit de uiteenlopende onderzceksresultaten dat de term 'profoundly handicap-
ped' wellicht te grof is, en dat een fijnere onderverdeling naar niveau van cognitief
functioneren van deze grcep op zijn plaats is. In verschillende van de gencemde onder-
zceken is reeds een aanzet gegeven voor een dergelijke indeling. We zagen dat McLean
et al. (1991) hun onderzceksgrcep verdelen in 'contact gesturers' en 'distal communica-
tors'. McLean (1981; In: McLean et al., 1991) spreekt van 'primitive-', 'conventional-',
en 'referential signalers'. Wellicht is het interessant hier een vergelijking te trekken met
Van der Maat (1992), die een overzicht geeft van verschillende indelingen van zeer
ernstig verstandelijk gehandicapten in subgrcepen. De communicatieve ontwikkeling blijkt
bij geen van de gepresenteerde indelingen als criterium (mee-)genomen; in enkele van de
soms sterk van elkaar verschillende, en vaak summier wetenschappelijk gefundeerde
indelingen worden gerelateerde gebieden als 'tcenaderingsgedrag', 'leerbaarheid', 'enige

' Vergelijk Hoofdstuk 6.
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zelfredzaamheids- en communicatiemogelijkheden', en het al dan niet voorkomen van
'uniek menselijk gedrag' beschreven. Van der Maat's conclusie dat vanuit de door haar
gepresenteerde indelingsmodellen een opsplitsing van de populatie zeer ernstig verstande-
lijk gehandicapten in een bovengrcep (aanleunend óij de ernstig verstandelijk gehandicap-
ten) en een benedengrcep (de op zeer laag cognitief niveau functionerende, meestal
niet-ambulante en meervoudig gehandicapte personen) ook vanuit orthopedagogisch
perspectief zeer zinvol (lijkt) (p. 102), willen wij dan ook met enige voorzichtigheid
ondersteunen. Wellicht biedt een indeling van de grcep van zeer ernstig verstandelijk
gehandicapten op basis van contactmogelijkheden en de communicatieontwikkeling een
objectiveerbaar en relatief gemakkelijk observeerbaar indelingscriterium.

3.2.3. Symbolische communicatie: s~raak en taal

Onderzcek bij verstandelijk gehandicapte kinderen heeft aangetoond dat in hun ontwik-
keling de vóórtalige en de talige communicatie in sterke mate gecorreleerd zijn, zelfs
wanneer gecontroleerd wordt voor de chronologische leeftijd en het niveau van de
motorische ontwikkeling (Seibert, Hogan á Mundy, 1982). Het grootste deel van de
verstandelijk gehandicapte populatie bereikt het niveau van de symbolische communicatie
en begrijpt en gebruikt de gesproken taal; echter, er is bij deze grcep relatief vaak sprake
van specifieke problemen op het gebied van de taaL Dit is vooral het geval bij mensen
van matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapt niveau. Zo vonden Kiernan, Reid en
Jones (1982) dat ongeveer een derde van de kinderen die scholen voor ernstig verstande-
lijk gehandicapten bezochten niet in staat was tot het gebruik van meer dan drie woorden.
Een groot deel van de matig- tot ernstig verstandelijk gehandicapten heeft ernstige
articulatie-, stem- enlof stotterproblemen (Rondal, 1984). Uit onderzcek blijkt dat
naarmate het cognitieve en sociale niveau afneemt de taalproblemen in het algemeen
tcenemen. Gould (1976) vcerde een uitgebreid onderzcek uit naar de taal en de taalpro-
blemen van 155 ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen. Hij kon op grond van zijn
resultaten drie grcepen van kinderen onderscheiden. De eerste grcep bestond uit kinderen
die enige taal hadden, of communiceerden met behulp van gebaren (n-74). De tweede
grcep bevatte kinderen met een non-verbaal [Q van lager dan 20, die te weinig taal
bezaten om een score op een taaltest te behalen; kinderen uit deze grcep gebruikten ook
geen gebaren. De derde grcep tenslotte bestond uit kinderen met autistisch gedrag; bij
deze was eveneens geen taalgebruik aanwezig.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onderzcek naar vocale en niet-vocale
communicatie op symbolisch niveau bij verstandelijk gehandicapten. Hcewel communica-
tie van dit niveau verschillende vormen kan aannemen zoals gesproken taal, gebarentalen
en complexe pictogramsystemen9 worden non-vocale systemen bij deze grcep nog
dermate weinig tcegepast dat in onderzcek weinig aandacht naar deze communicatie-
vormen is uitgegaan. In Paragraaf 3.3. wordt kort op de tcepassing van niet-vocale

' Vergelijk ook de Hoofdstukken 1 en 2.



66 Hoofdstuk 3

communicatiesystemen (van proto-symbolisch en symbolisch niveau) bij verstandelijk
gehandicapten ingegaan. Het overzicht dat hier gepresenteerd wordt beperkt zich derhalve
noodzakelijkerwijs vooral tot de gesproken taal. De taalontwikking wordt hieronder
beschreven, beginnende bij het brabbelen; hcewel hier nog geen sprake is van symboli-
sche communicatie wordt vanuit het oogpunt van continuïteit er de voorkeur aan gege~en
ook onderzcek naar pre-symbolische vocale communicatie hier te presenteren. Overigens
dient hierbij aangetekend te worden dat het onderzcek op dit gebied uit de aard der zaak
minder op de grcep ernstig verstandelijk gehandicapten gericht, aangezien in het alge-
meen slechts mensen die op minimaal matig verstandelijk gehandicapt niveau functioneren
tcekomen aan symbolische communicatie door middel van taal.

Op basis van de beschikbare gegevens kan de taalontwikkeling bij verstandelijk gehandi-
capten globaal als volgt beschreven worden. In de baby-tijd wordt algemeen weinig
vertraging geconstateerd (Dodd, 1972; Oller 8c Eilers, 1988; Oller óc Seibert, 1988).
Vanaf de peutertijd nemen de vertragingen en verschillen ten opzichte van kinderen met
een normale ontwikkeling significant tce, en deze ontwikkeling zet zich voort tot in de
volwassenheid. Rondal ( 1988) schat dat de eindfase van de linguïstische ontwikkeling bij
mensen met Down's syndroom ligt rond de 25 à 30 jaar. In het algemeen bereiken
mensen met Down's syndroom ondanks deze langere ontwikkelingsperiode toch een lager
plafond in de taalontwikkeling (Rondal, 1987). Rondal pleit voor een ontwikkelingsper-
spectief dat het hele leven omspant. Hij is van mening dat evaluatie van onderzcek naar,
en observaties en prognoses van de taalontwikkeling van verstandelijk gehandicapten
slechts vanuit een dergelijk perspecitief zinvol zijn. Rondal constateert dat geen enkele
persoon met Down's syndroom uiteindelijk een volwassen niveau van linguïstische
ontwikkeling bereikt, en dat zelfs bij lichter verstandelijk gehandicapten steeds effecten
van cognitieve organisatieproblemen terug te vinden zijn in taalbegrip en taalgebruik zoals
in grammaticale en semantische complexiteit, en in het niveau van de taalfunctieontwik-
keling.

Het meeste onderzcek op dit terrein is uitgevcerd bij kinderen tussen 3 en 18 jaar.
Algemeen komt uit het onderzcek naar voren dat bij kinderen met Down's syndroom het
ontstaan van de spraak later plaatsvindt, en dat zij in principe dezelfde taalfouten maken
als normale kinderen; zij blijven deze taalfouten echter langer maken (Steffens, Oller,
Lynch 8c Urbano, 1992). Over de taalontwikkeling vóór het derde levensjaar is in het
algemeen wat minder bekend. De schaarse gegevens lijken erop te duiden dat baby's met
het syndroom van Down een lichte vertraging in de vóórtalige ontwikkeling vertonen. De
eerste woorden komen gemiddeld pas rond 3;6 à 4 jaar, en de eerste woordcombinaties
op 4 à 5-jarige leeftijd. Ondanks het feit dat de spraak van kinderen met Down's syn-
droom vertraagd is bestaat er nog altijd onduidelijkheid over eventuele vertragingen in de
vrcege vocale ontwikkeling. [Vaast waarschijnlijke non-vocale precursors van de spraak,
zoals oogcontact, en diverse vormen van gebaargebruik worden vóórtalige vocalisaties
(brabbelen) als een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van taal gezien. Als dit
inderdaad het geval is zou het eerste brabbelen bij verstandelijk gehandicapte kinderen
ook vertraagd kunnen zijn.
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Vrceg onderzcek naar het brabbelpatroon van kinderen in de leeftijd tussen 9 en 13
maanden (Dodd, 1972) bracht echter geen verschillen naar voren tussen normale kinderen
en kinderen met Down's syndroom. Ook uit longitudinaal onderzcek bij kinderen tussen
0 en 9 maanden kwamen geen significante verschillen in het ontstaan en verloop van het
brabbelen naar voren tussen normale- en Down's syndroom-kinderen, met uitzondering
van het feit dat de Down's syndroom-kinderen meer lingualabiale en bilabiale trillers
produceerden (Smith 8t Oller, 1981). Lynch, Oller, Eilers en Basinger (ongepubliceerd.
In: Steffens, Oller, Lynch 8r Urbano, 1992) vonden echter een duidelijk verschil in
tijdstip van het ontstaan van canonisch brabbelen (dat wil zeggen, produktie van goed-g-
evormde lettergrepen als 'ba' of 'da'). Deze vorm van brabbelen ontstaat bij Down's
syndroom-kinderen rond de 9e levensmaand, hetgeen gemiddeld twee maanden later is
dan in de normale ontwikkeling. Lynch et al. verklaren deze achterstand overigens vanuit
de congenitale gehoorstoornissen die vaak voorkomen bij kinderen met Down's syn-
droom. Rondal (1987) vond daarentegen bij mensen met Down's syndroom geen achter-
standen in de ontwikkeling van het brabbelen en de vrcege fonetische ontwikkeling tussen
de eerste levensmaanden en het tweede jaar. Oller en Seibert (1988) onderzochten het
brabbelen van verstandelijk gehandicapte kinderen met uiteenlopende etiologieën, met
mentale leeftijden in de range van 5 tot 42 maanden. Uit de resultaten bleek dat de
kinderen met het syndroom van Down allen brabbelden in het normale bereik. De
kinderen met andere etiologieën vertoonden een veel grotere spreiding. Verder bleek dat
het brabbelen bij alle grcepen relatief onafhankelijk was van de mentale leeftijd, en dat
de mentale leeftijd bij verstandelijk gehandicapte kinderen met andere etiologieën dan
Down's syndroom niet gezien mag worden als een gcede voorspeller van eventuele latere
taalontwikkeling. Deze conclusies werden, ten slotte, ondersteund door onderzcek van
Steffens et al. (1992), die een zeer grote variabiliteit vaststelden in het brabbelpatroon bij
zowel normale kinderen als kinderen met Down's syndroom.

Concluderend levert het onderzcek naar vocale communicatie vóór het ontstaan
van de eerste woorden geen duidelijk beeld op, en zijn de resultaten sterk afhankelijk van
de gebruikte methoden, de aspecten van het brabbelen die zijn onderzocht, en de samen-
stelling van de prcefgrcep. Verder onderzcek op dit terrein is niet overbodig.

Ook het onderzcek dat verricht is naar de taalontwikkeling in de periode direct ná het
ontstaan van de eerste woorden wordt gekarakteriseerd door een grote mate van diversi-
teit. Zo valt er veel variatie te constateren in de onderzcekspopulaties. Met betrekking tot
de mensen in de prcefgrcepen is vaak sprake van grote verschillen in de duur van de
institutionalisering, het type woonvorm, en, indien van tcepassing, het type van tcegepas-
te (communicatie-)remediëring. Verder verschillen de gehanteerde methoden in de studies
vaak sterk van elkaar: de variatie in methoden betreft bijvoorbeeld het trekken van de
steekprceven uit zowel de gehandicapte als de niet-gehandicapte populatie en het bepalen
van de mentale leeftijd. Daarnaast is er vaak sprake van aanzienlijke variatie in de
bestudeerde onderzceksvariabelen (de aspecten van de taalontwikkeling die onderzocht
worden) en hun operationalisaties.

Ook kan worden aangegeven dat veel van het onderzcek zich beperkt tot de
taalontwikkeling bij (licht) verstandelijk gehandicapte kinderen, en derhalve (matig tot
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ernstig) verstandelijk gehandicapte volwassenen buiten beschouwing laat. Verder blijkt
dat, evenals bij het onderzcek naar het brabbelen, een buitenproponioneel deel van het
onderzcek op dit terrein uitgevcerd is bij mensen met het syndroom van Down. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat bij deze mensen sprake is van een relatief
gemakkelijk identificeerbare causale factor, hetgeen de omschrijving van de onder-
zceksgrcep vereenvoudigt en vergelijking met soortgelijke onderzcekingen gemakkelijker
maakt. Opvallend weinig studies hebben zich bezig gehouden met de vraag of, of in hce-
verre, verschillende etiologieën van de verstandelijke handicap van invlced zijn op de
communicatieontwikkeling. Barrett en Diniz (1989) geven een overzicht van studies die
verricht zijn naar de vraag of verstandelijk gehandicapte kinderen met verschillende
etiologiën verschillende patronen van taalontwikkeling vertonen. Zij concluderen dat er
geen in het oog springende verschillen te vinden zijn in de taalontwikkeling tussen
kinderen met Down's syndroom en kinderen met andere etiologieën. Bij deze conclusie
valt echter een aantal zaken op te merken. Ten eerste, de auteurs komen tot een totaal
van slechts 5 studies die zich met deze materie bezighouden; verder wordt in alle vijf stu-
dies steeds een grcep kinderen met Down's Syndroom vergeleken met een grcep
verstandelijk gehandicapte kinderen met andere etiologieën. Met andere woorden, verdere
differentiatie naar etiologie binnen de toch zeer heterogene grcep van verstandelijk
gehandicapten met andere etiologieën ontbreekt.

Ten slotte valt ook hier op te merken dat de in de desbetreffende studies gebruikte
onderzceksmethoden, met name daar waar het gaat om de gebruikte operationalisaties
voor (aspecten van de) taalontwikkeling, vaak sterk verschillen. Concluderend kan men
stellen dat er vanuit de literatuur op dit gebied geen directe aanwijzingen te vinden zijn
voor systematische verschillen in taalontwikkeling tussen grcepen verstandelijk gehandi-
capten met verschillende etiologieën; desondanks is bij de interpretatie van onderzceks-
resultaten voorzichtigheid geboden waar het gaat om de generalisatie ervan naar de totale
populatie verstandelijk gehandicapten.

Veel van het onderzcek dat op dit terrein is uitgevcerd heeft zich gericht op de vraag of
er bij verstandelijk gehandicapten sprake is van een specifieke taalachterstand, met andere
woorden, of het taalontwikkelingsniveau lager is dan men op grond van het cognitief
ontwikkelingsniveau zou verwachten. Zo onderzochten Mahoney et al. (1981) de
sensori-motorische ontwikkeling van 18 kinderen met Down's syndroom die functio-
neerden op een gemiddelde mentale leeftijd van 16,3 maanden, gemeten met behulp van
de Uigiris-Hunt Ordinal Scales of Mental Development. Het bleek dat de verstandelijk
gehandicapte kinderen op de taalsubtests van deze test significant lager scoorden dan
normale kinderen van dezelfde mentale leeftijd. Op de subtest Means-End scoorden zij
daarentegen beter, en op de test voor imitatie en gebaargebruik even goed. De verstande-
lijk gehandicapte kinderen uit dit onderzcek bleken aldus ten opzichte van hun algemene
niveau van verstandelijk functioneren een specifieke taalachterstand te hebben. Ook uit
het onderzcek van Greenwald en Leonard (1979) kwam bij verstandelijk gehandicapte
prcefpersonen met het syndroom van Down een specifieke taalachterstand, groter dan op
grond van hun sensori-motorische ontwikkeling zou worden verwacht, naar voren. De
verstandelijk gehandicapte kinderen in deze studie, die alle functioneerden op fase V van
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de sensori-motorische ontwikkeling, gebruikten significant minder woorden bij het
trekken van de aandacht van een ander en het richten van de aandacht van de ander op
een object, dan niet-geretardeerde kinderen met hetzelfde ontwikkelingsniveau.

Smith en Von Tetzchner (1986) vergeleken in een longitudinaal onderzcek 13
kinderen met Down's syndroom (gemiddelde mentale leeftijd 13;7 maanden) met een
grcep van 18 niet-geretardeerde kinderen van dezelfde chronologische leeftijd op een
aantal ontwikkelingsmaten, zoals de Stanford-Binet intelligentietest, de Reynell taalont-
wikkelingstest en de Gesell ontwikkelingsschalen. Op alle maten bleken de verstandelijk
gehandicapte kinderen significant op lagere niveaus te functioneren ten opzicht van de
niet-gehandicapte kinderen. Belangrijker in dit verband was de bevinding dat de verstan-
delijk gehandicapte kinderen op de Gesell subtest Taal een significant grotere achterstand
vertoonden dan op de overige Gesell-subtests. Daarnaast bleek dat de grcep gehandicapte
kinderen achterbleef bij een aantal declaratieve taken. De auteurs concludeerden dat
kinderen met Down's syndroom een specifieke handicap hebben op het gebied van
communicatie, die reeds vast te stellen is in de vóórtalige periode.

Mahoney en Snow (1983) onderzochten de relatie tussen het niveau van sensori-
motorisch functioneren en de resultaten van een taaltrainingsprogramma bij 14 matig
verstandelijk gehandicapte kinderen met Down's syndroom (in de leeftijd van 24 tot 36
maanden). Uit de resultaten bleek dat alle kinderen na de taaltraining meer taalvaar-
digheden bezaten (hetgeen gemeten werd met behulp van gestandaardiseerde taaltests). De
taalvaardigheden vóór en ná het trainingsprogramma bleken daarbij niet gerelateerd met
het sensorimotorisch functioneren. Met andere woorden, het niveau van cognitief
functioneren bleek niet relevant te zijn met betrekking tot de resultaten van taalinterven-
tie. De tcepassing van de aangeleerde vaardigheden door middel van spontane expressieve
taaluitingen vertoonde daarentegen wèl een duidelijke samenhang met het cognitief
functioneren: de kinderen met de relatief hogere cognitieve niveaus bleken het geleerde
in de praktijk vaker tce te passen. De auteurs pleiten ervoor taal- en communicatietrai-
ningsprogramma's voor mensen die op de lagere cognitieve niveaus functioneren, aan te
passen. De programma's zouden meer gericht dienen te zijn op training van sensorimoto-
rische vaardigheden ter ondersteuning van spontane tcepassing van de aangeleerde
vaardigheden in de dagelijkse leefsituatie, en meer op non-vocale in plaats van vocale
communicatie.

In het algemeen blijkt uit onderzcek dat bij kinderen met Down's syndroom vaak ernstige
expressieve taalachterstanden optreden, vergeleken met niet-verstandelijk gehandicapte
kinderen van dezelfde (mentale) leeftijd (Dodd, 1972, 1976). Deze achterstand blijft
tijdens het hele leven merkbaar (Van Borsel, 1988; Dodd, 1976). Barrett en Diniz (1989)
geven een overzicht van studies die een of ineer kenmerken van de taal van verstandelijk
gehandicapten hebben vergeleken met die van niet-gehandicapten. Zij onderschrijven op
basis van hun onderzceksresultaten het reeds beschreven algemene beeld dat de taalont-
wikkeling bij beide grcepen op dezelfde (mentale) leeftijd lijkt te beginnen. Verder zijn
er volgens deze auteurs echter aanwijzingen dat verstandelijk gehandicapte kinderen na
deze periode snel achterop raken in hun taalontwikkeling vergeleken met niet-gehandi-
capte kinderen van dezelfde mentale leeftijd (Barrett 8c Diniz, 1989). De auteurs stellen
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dat deze achterstand in de taalontwikkeling ten opzichte van niet-gehandicapten blijft
bestaan. Hieronder wordt ingegaan op onderzcek naar enkele van de meest onderzochte
taalcomponenten.

Type-Token ratio: Uit studies komt algemeen naar voren dat de spraak van verstandelijk
gehandicapte kinderen een hogere type-token ratio (rrtt) heeft dan die van niet-gehandi-
capte kinderen (onder andere in: Rondal, 1987). De '["rx is een maat voor diversiteit in
het taalgebruik die tceneemt en neemt tce naarmate de persoon meer verschillende typen
woorden (zoals werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoor-
den) gebruikt. Gezien de grote consistentie in de onderzceksresultaten betreffende andere
maten voor de taalontwikkeling dan de TTR, waarin in het algemeen bij verstandelijk
gehandicapte kinderen een achterstand gevonden wordt, zijn de bevindingen met de TTtt
curieus.

Fonologie: Een van de kenmerken van de spraak van mensen met een verstandelijke
handicap is een slechte articulatie. Herhaaldelijk wordt gemeld dat de typen articulatie-
fouten die verstandelijk gehandicapten maken in het algemeen niet verschillen van die van
niet-verstandelijk gehandicapte kinderen met articulatieproblemen ( Ingram, 1976). Smith
en Stcel-Gammon ( 1983) stelden na vergelijking van de articulatie van kinderen met
Down's syndroom met die van niet-gehandicapte kinderen vast dat er geen grote verschil-
len te constateren waren tussen de twee grcepen. Gedetailleerd onderzcek toont echter
ook afwijkende articulatiepatronen aan. Zo vond Hogg ( 1984) dat van vijftien onderzochte
kinderen met het syndroom van Down er elf articulatiefouten maakten die vergelijkbaar
waren met die van jongere, niet-gehandicapte kinderen, terwijl bij vier kinderen een
duidelijk afwijkende articulatie vastgesteld werd. Hogg veronderstelde dat dit wellicht te
maken zou kunnen hebben met een motorische stoornis ( die overigens op andere gebieden
van de motoriek niet te constateren viel). Uit het voorbeeld van het onderzcek van Hogg
wordt nog eens extra duidelijk dat het extrapoleren van de resultaten van onderzcek bij
mensen met Down's syndroom naar de hele populatie van verstandelijk gehandicapten
niet altijd gerechtvaardigd is.

Aangezien verder bij mensen met Down's syndroom vaak sprake is van
significante gehoorproblematiek (Evenhuis et al. , 1992) kan men zich voorstellen dat deze
ongetwijfeld sterk beïnvlcedende factor de gevonden afwijkingen in de articulatie zouden
kunnen verklaren. Verder is vanuit de praktijk van de zorg voor verstandelijk gehandicap-
ten duidelijk dat sommige verstandelijk gehandicapten zonder pown's syndroom een zeer
beperkte, of sterk afwijkende articulatie hebben.

Syntax: Vrijwel al het onderzcek dat aan deze taalcomponent is gewijd toont aan dat de
problemen en fouten in de syntax bij verstandelijk gehandicapten gelijk zijn aan die van
niet-gehandicapte kinderen. Deze conclusie gaat op voor de grootte van het vocabulaire,
het gebruik van syntactische structuren, het begrip van syntactische structuren, het begrip
van verschillende niveaus van transformatie, en de beheersing van morfologische structu-
ren (Kiernan, 1985).
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Semantiek: Er is slechts weinig onderzcek verricht naar het begrip van de semantische
structuur die ten grondslag ligt aan meerwoorduitingen (bijvoorbeeld de begrippen
onderwerp, object, handeling, en bezitter). De resultaten van die onderzcekingen wijzen
op een vertraagde ontwikkeling op dit gebied (Kiernan, 1985; Mein 8c O'Connor, 1960;
Rondal, 1984). Vrijwel al het onderzcek op dit terrein is uitgevcerd bij mensen met IQ's
rond de 60 en hoger, en is in het huidige kader minder relevant.

Sociale functie: Zoals eerder is aangeven wordt, met name vanuit het interactionistische
standpunt, bij verklaringsmodellen omtrent het ontstaan van taal en communicatie de
nadruk gelegd op de behcefte met anderen te interacteren. Men zou, hierop verder
redenerend, kunnen veronderstellen dat het (gedeeltelijk) ontbreken van sociale relaties
oorzaak zou kunnen zijn voor de achterstanden in de taalontwikkeling. Uit onderzcek
blijkt dat er inderdaad verschillen te constateren zijn in het sociaal contact tussen mceders
en hun jonge, verstandelijk gehandicapte kinderen, ten opzichte van normale mceder-kind
diades (Yoder en Feagans, 1988; vergelijk 3.2.1.1.). ln het navolgende gedeelte wordt
nader ingegaan op de sociale aspecten van de taalontwikkeling bij verstandelijk gehandi-
capten.

In het algemeen heeft het onderzcek naar de taalontwikkeling van verstandelijk gehandi-
capten zich, zoals werd aangegeven, voor het grootste gedeelte gericht op die ontwikke-
ling in de kinderjaren. Er is derhalve relatief weinig bekend over de ontwikkeling van de
taal en communicatie op latere leeftijd. Een van de studies die de latere taalontwikkeling
als onderwerp heeft is die van Mein en O'Connor (1960). Zij onderzochten de gesproken
taal van 80 verstandelijk gehandicapte personen in de leeftijd van 10 tot 30 jaar, met
mentale leeftijden in de range van 3 tot 7 jaar. Gevonden werd dat de grootte van het
vocabulaire van de prcefpersonen niet slechts samenhing met de mentale leeftijd, maar
ook met de chronologische (weliswaar een lagere samenhang). Verder vonden de
onderzcekers dat de woordenschat van de verstandelijk gehandicapte prcefpersonen
gemiddeld groter was dan die van niet-gehandicapte, op mentale leeftijd gematchte kinde-
ren. Deze onderzceksresultaten leidden tot de conclusie dat het mogelijk is dat, gezien de
correlatie van de taalontwikkeling met de chronologische leeftijd, bij het ouder worden
het vocabulaire van sommige verstandelijk gehandicapte personen door blijft grceíen,
zelfs tot het punt waarop het vocabulaire van hun niet-gehandicapte mentale leeftijdsgeno-
ten overtroffen wordt.

Ook Winters en Brzoska (1976) vonden een positieve correlatie tussen de chrono-
logische leeftijd en de taalontwikkeling. Deze laatste werd gemeten met behulp van een
taak waarbij afbeeldingen bencemd dienden te worden. De hier gevonden samenhang kan
gezien worden als een ondersteuning van bovengencemde conclusie. Evans (1977) onder-
zocht in een correlationeel onderzcek verschillende aspecten van de taalontwikkeling bij
mensen met Down's syndroom in de leeftijd van 12 tot 31 jaar. De onderzceker verdeel-
de zijn prcefgrcep in tweeën, een jonge (12 tot en met 16 jaar) en een oudere grcep (17
tot 31 jaar). Uit de resultaten bleek, dat de oudere grcep op vrijwel alle taalaspecten beter
functioneerden dan de jongere.
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Hcewel men uit dit alles zou kunnen concluderen dat levenservaring alléén een positieve
invloed heeft op de taalontwikkeling dient men er rekening mee te houden dat de aange-
haalde onderzceken methodisch zwak zijn. Onzes inziens is veel meer systematisch
(longitudinaal) onderzcek nodig is om betrouwbare uitspraken te kunnen dcen over deze
materie. Zo zou bij de studies bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van cohorte-effecten: in
de loop van de jaren is het gemiddeld niveau van functioneren van de bewoners van
instellingen voor verstandelijk gehandicapten gedaald.

De rol van de chronologische leeftijd in de taalontwikkeling komt ook aan de orde
bij het reeds geciteerde onderzcek van Greenwald en Leonard (1979). Zij vonden dat na
een bepaalde chronologische leeftijd de linguïstische vaardigheden de cognitieve voorbij-
streefden, als gevolg van genoten training of levenservaring. Lobato et al. (1981) vonden
daarentegen het tegenovergestelde: de linguïstische vaardigheden vielen bij alle subjecten
uit hun onderzcek op elk ontwikkelingsniveau beneden het sensorimotorische niveau. De
discrepantie tussen deze twee studies kan te maken hebben met verschillende factoren. Zo
waren in het onderzcek van Lobato et a[. de prcefpersonen gemiddeld 12'h jaar ouder en
woonden zij, in tegenstelling tot de prcefpersonen van Greenwald en Leonard, in insti-
tuten. Verder functioneerden de prcefpersonen bij Lobato et al. allen op lagere cognitieve
niveaus.

Over de invlced van de leeftiidsfactor op de ontwikkeling in de non-vocale
communicatie bij volwassenen met een verstandelijke handicap is nog minder bekend.
Hoge positieve correlaties tussen de mentale leeftijd en de mogelijkheden gebruik te
maken van verschillende vormen van gebaren werden gevonden in een onderzoek van
Tegenbosch, Willems en van Meel (1988) bij 43 volwassenen met een matige verstande-
lijke handicap. Het betrof hier imitatie van gebaren, en interpretatielbegrip van gebaren
van anderen. Er werd geen significante samenhang gevonden tussen het aantal spontaan
optredende handgebaren (wijsgebaren en representerende handgebaren) tijdens een taak
waarin de prcefpersonen gevraagd werd woorden te definiëren enerzijds, en de mentale
leeftijd anderzijds. In het onderzcek werden geen signifícante correlaties gevonden tussen
de chronologische leeftijd van de prcefpersonen en de verschillende gebarenvariabelen.

Aangezien, zoals eerder bleek, binnen de verschillende aspecten van communicatie
bij verstandelijk gehandicapten een vertraging optreedt is het belangrijk te weten of, en
zo ja wanneer er een plafond in de ontwikkeling bereikt wordt. Lenneberg (1967) conclu-
deerde dat bij verstandelijk gehandicapten na de puberteit geen enkele significante lingu-
istische vooruitgang meer verwacht kan worden. Andere studies vonden echter nog
duidelijke taalontwikkeling na het veertiende levensjaar. Zo vond Leppers (1981) in zijn
(cross-sectionele) studie naar de cognitieve ontwikkeling bij mceilijk lerenden een
duidelijke vooruitgang tussen het 13e en 25e levensjaar op een multiple choice woor-
dentaak. Seagce (1965. In: Rondal, 1987) constateerde een duidelijke vooruitgang in de
linguïstische vaardigheden van een persoon met Down's Syndroom tot het 30e levensjaar.
Ook Rondal (1987) suggereert een mogelijke grcei van taalvaardigheden bij mensen met
Down's syndroom tot aan de volwassenheid; de inter-individuele variabiliteit neemt in
deze periode sterk tce. Een individuele benadering met betrekking tot analyse van
taalvaardigheden en remediatie is dan ook ten zeerste van belang.
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In het laatste decennium is bij het bestuderen van de communicatie van verstandelijk
gehandicapten de aandacht steeds meer verschoven van de formele naar de functionele
aspecten; hierin is duidelijk de invloed merkbaar van de research vanuit de meer pragma-
tische invalshcek bij normale kinderen'o. Met name voor de praktische begeleiding voor
de verstandelijk gehandicapten en het ontwikkelen van communicatieprogramma's is deze
functionele analyse (waarbij de vraag centraal staat wat de bewoner kan en dcet met zijn
communicatieve vermogens) van belang. Het onderzcek hiernaar wijst erop dat verstande-
lijk gehandicapte volwassenen kunnen deelnemen aan conversaties, en dezelfde regels en
beperkingen van conversatie in acht nemen als niet-verstandelijk gehandicapten. Ook
lijken kinderen met Down's syndroom dezelfde pragmatische communicatieve functies te
beheersen, en ze in ongeveer dezelfde frequenties te gebruiken als normale kinderen
(Owens 8z McDonald, 1982). Ook hier kan echter wederom gesteld worden dat het
onderzcek zich vaak beperkt tot de op hoger niveau functionerende grcep verstandelijk
gehandicapten, namelijk degenen die aan conversatie kunnen deelnemen. Op lager niveau
zal sprake zijn van een veel grotere inter-individuele variabiliteit, en grilliger profielen
van communicatieve functiegebieden.

Herhaaldelijk wordt vermeld dat de woonomgeving van instituten een beperkende invlced
zou uitcefenen op de ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten. Ook de ontwikkeling
van communicatieve vaardigheden zou door institutionalisatie nadelig beïnvlced worden
in vergelijking tot een verblijf in andere woonvormen (zoals die van het eigen gezin).
Grcepsbegeleiders zouden als gevolg van bijvoorbeeld werkdruk en personeelswisselingen
minder goed in staat zijn te komen tot een gced contact met, of het kennen van de eigen
wijze van communiceren van de bewoner. Daarnaast kan het feit dat men vaak woont in
relatief grote grcepen een belemmering hiervoor vormen: het grcepsgewijs leven vergt
vaak een relatief strakke organisatie, dagindeling en regulering, waardoor de communica-
tie met de bewoner vaak beperkt blijft tot het stellen van gerichte vragen, het geven van
opdrachten en het geven van commentaar. Hierdoor kan weinig aandacht besteed worden
aan het op gang brengen of stimuleren van individuele communicatie (Markova et al.,
1992).

Een aantal onderzceken heeft zich gericht op de kwaliteit en kwantiteit van de
communicatie tussen bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten en hun
begeleiders. Zo observeerden Prior, Minnes, Coyne, Golding, Hendy en McGillivray
(1979) de interactie tussen de begeleiders enerzijds, en volwassen verstandelijk
gehandicapten anderzijds. De verstandelijk gehandicapte prcefpersonen werden verdeeld
in twee grcepen. De eerste grcep bestond uit oudere bewoners, die gedurende de grootste
tijd van hun leven in een instituut hadden gewoond, de tweede grcep uit jongere bewo-
ners die korter geïnstitutionaliseerd waren. De door de begeleiders geïnitieerde interacties
werden gecategoriseerd in vier grcepen: 'commentaar', 'vragen', 'opdrachten' en
'conversatie'. De meest voorkomende vorm van interactie bleek het geven van opdrachten
door de begeleiders aan de bewoners te zijn, de minst voorkomende vorm betrof conver-
satie. Uit het onderzcek kwam verder naar voren dat conversatie de meest effectieve

~o Vergelijk Bruner, Bates, en anderen; zie Hoofdstuk 2.



74 Hoofdstuk 3

manier was om verbale responsen van de bewoners te verkrijgen. Ook bleek dat de
frequentie van interactie groter was bij de jongere, korter geïnstitutionaliseerde grcep.
Prior et al. waren van mening dat de attitude van de begeleiders hierin een belangrijke
rol speelt. Prior et al. vonden ten slotte dat de mate waarin de begeleiders initiatief
namen tot interactie groter was in gestructureerde dan in ongestructureerde settings. Dit
sluit aan bij resultaten van onderzcek van Kuder en Bryen (1991) die de interactie tussen
10 ernstig verstandelijk gehandicapte jongeren (12-21 jaar oud, met [Q's tussen de 25 en
46) onderzochten in verschillende settings. Uit de resultaten bleek dat er een groot
verschil in geïnitieerde interacties waar te nemen viel: in een klassesituatie werd aanzien-
lijk meer geconverseerd dan in de woonomgeving (een residentiële setting). Verschillen
in de kwaliteit van de interacties werden niet waargenomen.

De invlced van de sociale omgeving op het communicatieve gedrag van verstande-
lijk gehandicapten kwam ook naar voren in een onderzcek van Bryen en McGinley
(1991). Zij onderzochten of begeleiders van 17 niet-sprekende verstandelijk gehandicapte
instituutsbewoners (in de leeftijd van 29 tot 58 jaar) in staat waren om als model op te
treden bij het aanleren van een gebarensysteem. Het bleek dat de begeleiders slechts
weinig beter dan de bewoners presteerden bij het gebruik van gebaren (!) en in de
interactie met de bewoners maar beperkt van gebaren gebruik maakten. Begeleiders
maakten slechts gebruik van de gebaren tijdens de gestructureerde periodes van het
aanleren van de gebaren, in mindere mate tijdens sociale interactie met de bewoners, en
tijdens interactie met anderen, waarbij de bewoner aanwezig was. De auteurs pleiten op
grond van de resultaten voor een gcede begeleiding van grcepsbegeleidérs bij
communicatietrainingsprogramma's voor verstandelijk gehandicapten. Het belang
begeleiders intensief te betrekken bij het aanleren van een communicatiesysteem wordt
ook benadrukt door McNaughton en Light (1989).

Pratt, Bumstead en Raynes (1976) richtten zich op de taal en communicatie van begelei-
ders in institutionele settings. Er bleken grote verschillen te bestaan tussen verschillende
grcepsbegeleiders in de mate waarin zij met bewoners communiceerden: zaken uitlegden,
nieuwe informatie gaven, of om informatie vrcegen. De verschillen bleken niet slechts te
bestaan tussen individuele begeleiders, maar er bleken tevens grote verschillen tussen de
begeleiders van verschillende groepen. Pratt et al. concludeerden, dat naarmate het cogni-
tieve niveau van de bewoners afneemt, zij de begeleiders minder gelegenheid tot inter-
actie bieden, waardoor uiteindelijk de geboden zorg minder stimulerend en gedifferen-
tieerd, en meer rigide wordt. Opmerkelijk was ook de bevinding, dat naarmate er meer
begeleiders in de situatie aanwezig waren, de frequentie van informatieve spraak naar de
bewoners afnam. Wellicht zou dit te maken kunnen hebben, dat de begeleiders in derge-
lijke situaties meer op elkaar gericht zijn dan op de bewoners. Verder werd er een
samenhang geconstateerd tussen de attitudes van de grcepsleiding en de hceveelheid
informatieve spraak naar de bewoner, waarbij een meer betrokken attitude samenhing met
meer informatieve spraak. Ook was de lengte van het dienstverband negatief gecorreleerd
met de hceveelheid informatieve spraak, welk gegeven geïnterpreteerd werd als 'instituti-
onalisering van het personeel'. Pratt et a[. vonden ten slotte dat een significante correlatie
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optrad tussen informatieve spraak van de begeleiders en het niveau van de (receptieve en
expressieve) spraak bij de bewoners.

Bij dit alles mcet aangetekend worden dat het meeste onderzcek naar de effecten
van institutionalisering verricht in de Verenigde Staten. Het is zeer de vraag in hceverre
de woonsituatie en de kwaliteit van zorg in Amerikaanse instituten, zelfs heden ten dage,
vergelijkbaar zijn met die in West-Europa in het algemeen, en die in Nederland in het bij-
zonder (Van Gennep, 1989). Zo bleken enkele indicatoren voor zorgkwaliteit bij een
vergelijking tussen de Amerikaanse en de Nederlandse zorgsituatie in het voordeel van de
laatste uit te vallen. Het betrof hier de proportie 'resident oriented care practices'
(bewonergerichte zorgactiviteiten), 'community involvement' (betrokkenheid bij de ge-
meenschap), en 'home-like atmosphere' (huiselijke sfeer) in de instituten. Verder onder-
zcek (Buntinx, 1995) toonde aan dat ditzelfde het geval is bij enkele andere indicatoren
voor de kwaliteit van zorg. Zo blijkt de 'turnover rate' (de mate waarin wisselingen in de
personele bezetting op een leefgrcep) in enkele Amerikaanse instituten per jaar 24, en in
Nederlandse instituten 16 procent bedraagt. Bovendien is de hceveelheid training en
opleiding van directe begeleiders in de Nederlandse zorg voor verstandelijk gehandicapten
13 maal zo groot als die in de Amerikaanse situatie (respectievelijk 1300 uren versus 100
uren).

Samenvattend levert het hierboven beschrevene het volgende algemene beeld op. De
taalontwikkeling lijkt bij verstandelijk gehandicapten op ongeveer dezelfde (mentale)
leeftijd te beginnen als bij niet-gehandicapte kinderen. Onderzcek levert geen duidelijk
beeld op ten aanzien van eventuele vertragingen in de vrcege vocale ontwikkeling; in het
algemeen wordt een grote variabiliteit vastgesteld in het brabbelpatroon bij zowel normale
kinderen als kinderen met Down's syndroom.

Er bestaan aanwijzingen dat bij verstandelijk gehandicapte kinderen vanaf de
peutertijd de vertragingen en verschillen significant tcenemen ten opzichte van kinderen
met een normale ontwikkeling. Deze ontwikkeling zet zich voort tot in de volwassenheid;
in het algemeen bereiken mensen met een verstandelijke handicap een lager plafond in de
taalontwikkeling. Uit onderzcek blijkt verder dat naarmate het cognitieve en sociale
niveau van de verstandelijk gehandicapte afneemt de taalproblemen in het algemeen
tcenemen. Een samenvatting van onderzcek op dit terrein levert geen duidelijk antwoord
op de vraag of er bij verstandelijk gehandicapten sprake is van een specifiek afwijkende
communicatieontwikkeling. Ten slotte wijzen onderzceksgegevens op de belangrijke
invlced van de sociale omgeving op het communicatieve gedrag van verstandelijk
gehandicapten.

3.3. Remediatie van taal- en communicatieproblemen

3.3.1. Onderzcek naar remediatie van taal- en communicatieproblemen

De duidelijk aanwezige taal- en communicatieproblemen bíj verstandelijk gehandicapten
hebben sinds de j~ren '60 geleid tot een overvlced aan taalinterventieprogramma's,
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technische hulpmiddelen en communicatiesystemen. [n eerste instantie lag het accent
hierbij logischerwijs op het ontwikkelen van de gesproken taal, waarbij de overgrote
meerderheid van de gepubliceerde studies een sterke invloed van de behavioristische
traditie reflecteert. Men kan echter concluderen dat de meeste programma's die zich
richten op verbetering van orale communicatieve vaardigheden weinig succesvol zijn
gebleken (Deich á Hodges, 1982; Duker, 1983). Kahn (1975) verwijst in dit kader naar
een aantal studies waarin taaltrainingen werden uitgevcerd bij verstandelijk gehandicap-
ten, die door middel van operante procedures vaak enig taalgebruik bleken te kunnen ont-
wikkelen. Echter, bij vrijwel geen enkele gerapporteerde studie vond generalisatie plaats
naar nieuwe situaties. Bovendien bleek na de training geen sprake van uitbreiding van het
vocabulaire of verbetering van de grammaticale structuur.

Tegen deze achtergrond is het dan ook te begrijpen dat de komst van alternatieve,
niet-vocale communicatiesystemen enthousiast verwelkomd werd. Niet-vocale communica-
tiesystemen als gebarentalen en -systemen, en picturale systemen zoals de bekende
Bliss-symbolen (oorspronkelijk niet ontworpen voor verstandelijk gehandicapten), leken
een uitkomst te bieden voor het probleem dat gevormd werd door de klaarblijkelijke
inefficiëntie van taalprogramma's. Daarnaast stimuleerden de resultaten van tcepassing
van niet-vocale communicatiesystemen bij primaten door de Gardners en de Premacks het
gebruik van dergelijke systemen in grote mate.

Men kan concluderen dat er veel aanwijzingen voor bestaan dat het gebruik van
niet-vocale systemen de communicatie van verstandelijk gehandicapten, inclusief verstan-
delijk gehandicapte autisten, kan bevorderen (Kiernan, 1985; Fristce á Lloyd, 1978,
1979; Duker, 1983; Sisson 8c Barrett, 1983; Bos á Heim, 1993). In de literatuur wordt
herhaaldelijk melding gemaakt van succesvolle resultaten met het gebruik van niet-vocale
systemen. Men kan echter ook constateren dat het grootste deel van de gepubliceerde
literatuur over de tcepassing van deze systemen niet gebaseerd is op systematisch weten-
schappelijk onderzcek, maar op case-studies of studies met slechts enkele prcefpersonen
(Kiernan, 1981). In het algemeen volgen slechts weinig studies procedures die gebaseerd
zijn op valide methodologie en betrouwbare registratie (Duker 8c Morsink, 1984).

Verder blijkt dat niet in alle gevallen succesvolle resultaten gebcekt worden.
Studies duiden erop dat, in het bijzonder bij zeer ernstig verstandelijk gehandicapten met
een mentale leeftijd van twee jaar of minder, de werkzaamheid en efficiëntie van deze
methoden niet zonder meer gegarandeerd zijn. Soms zijn vele duizenden trials en
maandenlange trainingen nodig om het gebruik van enkele symbolen aan te leren (Smeets
8c Lancioni, 1984). Een centraal probleem is verder dat het begrip 'succes' vaak niet
gespecificeerd wordt als het gaat om evaluaties van deze programma's. Vaak wordt bij-
voorbeeld geen onderzcek gedaan naar generalisatie van het gebruik van het aangeleerde
communicatie-systeem buiten de leersituatie en wordt geen aandacht besteed aan fol-
low-up studies.

Ondanks deze methodologische bezwaren is de conclusie valide dat niet-vocale
systemen duidelijke positieve effecten kunnen hebben op de communicatie van (taalge-
stoorde) verstandelijk gehandicapten met uiteenlopende niveaus van functioneren (Duker,
1983; Lloyd, 1989). Kiernan (1985) geeft de volgende algemene conclusies. Ten eerste:
niet-sprekende personen kunnen vaak door intensieve training leren op efficiënte wijze
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niet-vocale systemen te gebruiken. Zij blijken soms hierin onverwacht hoge niveaus van
functioneren te bereiken. Ten slotte gaat het aanleren van niet-vocale systemen soms
gepaard met een verbetering van de spraak (vergelijk ook Yoder á Layton, 1988), en
blijkt het aanleren van een niet-vocaal communicatiesysteem ook een positieve invloed te
hebben op andere aspecten zoals het vermogen tot richten van de aandacht, sociale
vaardigheden (Abrahamsen, Romski 8c Sevcik, 1989), en de hceveelheid storend gedrag
(Carr 8t Durand, 1985; Duker, 1983, 1988, Duker 8c Moonen, 1985; Wacker, Steege,
Northup, 8i Sasso, 1990).

Het gebruik van niet-vocale teken- en symboolsystemen bij (taalgestoorde)
verstandelijk gehandicapten heeft in de afgelopen twee decennia een enorme vlucht
genomen. Er bestaat een heel scala van programma's en strategíeën die individueel
gebruikt worden bij achterstanden en handicaps op het gebied van de spraak, semantiek,
syntax, en communicatiefuncties. In de Engelstalige literatuur wordt dit gebied omschre-
ven met de term Augmentative and Alternative Communication (AAC). De [nternational
Society of Augmentative and Alternative and Communication (ISAAC) omschrijft de term
AAC als overkcepelende omschrijving voor ( Van Balkom óc Welle-Donker Gimbrère,
1988):
1. Communicatievormen die een gestoorde communicatie ondersteunen;
2. Communicatieve vaardigheden van gebruikers die door communicatievormen onder-
steund worden;
3. Gebruik van hulpmiddelen ter ondersteuning van de weergave van communicatimidde-
len;
4. De spraakondersteunende functie die communicatievormen kunnen hebben.

Waar in de Nederlandstalige situatie oorspronkelijk eveneens gesproken werd over
'alternatieve communicatie' wordt momenteel steeds vaker gesproken van ondersteunde
communicatie". Deze term wordt gebruikt ter aanduiding van alle mogelijke communi-
catievormen zoals grafische symbolen, morse-codes, Braille en gebaarsystemen, en
technische hulpmiddelen, variërend van communicatieborden en -klappers tot computeron-
dersteunde systemen met synthetische spraakuitvcer, die tcegepast kunnen worden ter
ondersteuning van de communicatieve interactie (Van Balkom, 1991, 1992). De rationale
achter de term is dat de oc-systemen voor mensen met een handicap geen aanvullingen
op of compensaties van aanwezige functionele en communicatieve tekorten zijn, maar
ondersteunend werken op de nog resterende vaardigheden en behceften.

De oc-systemen zijn te verdelen in twee grcepen. De eerste grcep bestaat uit de
systemen die gebruik maken van gebaren (in de engelstalige literatuur 'unaided systems'
gencemd). De systemen in de tweede grcep ('aided systems') maken gebruik van concreet
materiaal, van grafische symbolen tot spraaksynthesizers; met name op het gebied van
technische hulpmiddelen is een heel arsenaal aan elektrische en elektronische apparatuur
ontwikkeld. Beide grcepen bevatten vele, in complexiteit en abstractheid sterk uiteenlo-

Ons inziens zou de term Ondersteunende Communicatie méér op zijn plaats zijn; immers, de nadruk
ligt op de cortununicatiesystemen, die een ondersteunende functie hebben ten aanzien van de vocale
commurticatie.
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pende systemen. Opvallend is in dit kader dat zeer weinig studies verricht zijn die ingaan
op de kenmerken van degenen voor wie de systemen bedceld zijn. Met andere woorden:
er is weinig bekend over welke systemen geschikt zijn voor welke (grcepen van verstan-
delijk gehandicapte) mensen. Regelmatig worden beslissingen omtrent het al dan niet
tcepassen van oc, en de individuele keuzes voor specif`ieke communicatiesystemen ad hoc
genomen, met als gevolg tegenvallende resultaten (Bryen, Goldman, á Quinlisk, 1988);
Fristce en Lloyd (1979) merkten bij hun inventarisatie van communicatiesystemen op dat
de selectie van een bepaald communicatiesysteem meer bepaald wordt door de tcevallige
bekendheid met een bepaald systeem bij de onderzceker dan door degelijk onderzcek van
de mogelijkheden van de persoon in kwestie.

Het zal duidelijk zijn dat dit gegeven bij de remediatie van communicatiehandicaps
bij individuele verstandelijk gehandicapten voor onduidelijkheid zal zorgen en de afstem-
ming van behandelingsplannen op de individuele kenmerken van de cliënt ten zeerste
bemceilijkt. Dit wordt des te duidelijker wanneer men in ogenschouw neemt dat de
populatie geestelijk gehandicapten, zoals reeds werd opgemerkt, een zeer heterogene is:
er is sprake van een grote spreiding op het gebied van cognitief functioneren, en er is ook
vaak sprake van secundaire handicaps op het gebied van de motoriek (spasticiteit) en
sensoriek (doofheid, blindheid etc.).

Het onderzcek dat op het terrein van oc plaatsvindt is in het algemeen sterk ad
hoc van aard, en is nauwelijks ingebed in psychologische of psycholinguïstische theorie.
Met Bowler (1991) zijn wij van mening dat zinvol onderzcek op het terrein van oc bij
verstandelijk gehandicapten slechts uitgevcerd kan worden binnen het kader van een
samenhangende theorie over verstandelijke handicap en communicatie. Zoals echter werd
aangegeven wordt bij het verzamelen van onderzceksgegevens op het terrein van
remediatie van taal en communicatie bij verstandelijk gehandicapten vaak gebruik
gemaakt van case studies, uitgevcerd binnen praktijksettings. In veel van deze studies
wordt verstandelijk gehandicapte individuen een systeem voor alternatieve communicatie
aangeleerd, of richt men zich op het aanleren van enkele gebaren. Het pragmatische
aspect, met andere woorden, het toepassen van dat wat in de (veelal individuele) sessies
aangeleerd is in de dagelijkse leefsituatie, komt bij dergelijke studies vaak slechts
summier aan de orde. Romski, Sevcik en Pate (1988) trainden vier ernstig verstandelijk
gehandicapten in het gebruik van abstracte, getekende symbolen. Drie van de vier
personen bleken in staat te zijn te leren deze lexigrammen te gebruiken om om sncepjes
(en later om objecten) te vragen. In een later stadium bleken de prcefpersonen, zonder
specifieke training, ook in staat te zijn de lexigrammen spontaan in te zetten. Daarnaast
bleek er sprake te zijn van een verbetering in begrip en produktie van spraak.

Romski, Sevcik en Rumbaugh (1985) evalueerden het spontane, dagelijks gebruik
van een aangeleerd grafisch communicatiesysteem (gebruik makend van een computer)
door 5 mensen met een ernstige verstandelijke handicap (mentale leeftijd gemiddeld 3'h
jaar). Vier van de vijf inensen bleken 18 maanden na het beëindigen van de training nog
altijd gebruik te maken van het systeem: een gemiddelde van 83 procent van het recep-
tieve, en 70 procent van het expressieve 'vocabulaire' was nog aanwezig, zoals bleek uit
systematische follow-up metingen en interviews met de grcepsleiding. Uit de beschrijving
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van Romski blijkt dat in een stimulerende, gemotiveerde omgeving communicatietraining
bij ernstig verstandelijk gehandicapten ook na langere tijd positief effect kan hebben.

De laatste jaren komt binnen de remediatie van taal- en communicatieproblemen steeds
meer de nadruk te liggen op het aanleren van communicatieve vaardigheden in de
dagelijkse, natuurlijke woonomgeving (Caro á Snell, 1989) in plaats van individuele
sessies in trainingslokalen. Een voordeel van deze naturalistische trainingen, die ook wel
aangeduid worden met de term 'engineering the environment' is, dat er geen
generalisatieproblemen optreden: het communicatieve gedrag wordt dáár aangeleerd waar
het ook tcegepast zou mceten worden. Het is dan ook vooral vanuit communicatietraining
bij (verstandelijk gehandicapte) autistische mensen, die in het algemeen problemen met
generalisatie van aangeleerde communicatieve vaardigheden hebben, dat naturalistische
training gepropageerd wordt. Voorbeelden van deze vorm van training, die als dcel heeft
het uitlokken van een communicatieve respons, zijn het laten kiezen tussen twee voorwer-
pen, het blokkeren van tcegang tot materiaal of gebeurtenissen, gewenst materiaal buiten
bereik plaatsen, en het onderbreken van bekende, vaste gedragssequenties.

McCook, Cipani, Madigan, en LaCampagne (1988) vonden dat naturalistische
training bij het aanleren van gericht vragen om voorwerpen bij twee volwassen vrouwen
met een matige verstandelijke handicap effectief was op korte en middellange (twee
maanden) termijn. Gobbi, Cipani, Hudson, en Lapenta-Neudeck (1986) trainden het
gebruik van de spraak bij twee ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, gebruik
makend van 'incidental teaching' tijdens de maaltijdsituatie. Er trad spontane generalisatie
van de aangeleerde vaardigheden op over de tijd (andere maaltijden), en gedeeltelijk naar
andere begeleiders.

Ook Romski en Sevcik (1992) vonden ten slotte in een longitudinaal onderzcek
naar de communicatieontwikkeling van ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, dat
de mate waarin communicatieve interactie plaatsvond sterk tcenam door het creëren van
relevante momenten in de dagelijkse woonomgeving. De auteurs concludeerden dat
ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, net als niet-gehandicapte kinderen, efficiënt
kunnen leren door middel van een relatief klein aantal leermomenten, relevant voor het
dagelijks leven van deze kinderen. De term 'ecologische validiteit' lijkt op deze vormen
van training van tcepassing te zijn.

Deze ecologische validiteit neemt ook in de Totale Communicatie-gedachte, die
vanaf het begin van de jaren tachtig opgang deed in de zorg voor verstandelijk gehandi-
capten in het Nederlands taalgebied, een centrale plaats in. Hieronder wordt uitgebreider
ingegaan op deze visie.

3.3.2. Totale Communicatie

Binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten is veel werk op het gebied van remedia-
tie van taal- en communicatieproblemen verricht vanuit de Totale Communicatie (TC)-ge-
dachte. Het begrip Tc is ontstaan in de wereld van doven en slechthorenden, en stelt
revalidatiedceleinden centraal. In de oorspronkelijke betekenis had de term een smalle
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betekenis: Tc stond gelijk aan simultane communicatie: het samengaan van woord en
gebaar, met als dcel het beter dcen overkomen van de boodschap door op meerdere
modaliteiten tegelijk bercep te dcen (Lloyd, 1989). In de afgelopen twee decennia heeft
de term Tc echter een bredere begripsinhoud gekregen als gevolg van wetenschappelijk
onderzcek van lingu'isten en communicatiewetenschappers, en door tcepassing ervan bij
mensen met diverse vormen van handicaps, waaronder de verstandelijke handicap. Binnen
de zorg voor verstandelijk gehandicapten kan Tc als volgt omschreven worden. Tc is een
benadering van de menselijke communicatie waarbij de aandacht uitgaat naar drie basis-
kenmerken van communicatie en de onderlinge relatie daartussen: het interactiekenmerk,
het pragmatische kenmerk, en het expressieve kenmerk (Verpoorten, 1983). Het inter-
actiekenmerk duidt erop dat communicatie gezien wordt als een interactioneel proces dat
plaatsvindt tussen minimaal twee partijen. Aangezien (intentionele of niet-intentionele)
communicatie altijd in een sociale context plaatsvindt betekent dit met betrekking tot
taaltherapieën of taalontwikkelingsprogramma's dat bij de opzet en uitvcering ervan de
pragmatische context centraal dient te staan en dat, met andere woorden, aandacht
geschonken mcet worden aan de (sociale) omgeving van de verstandelijk gehandicapte,
zoals ouders, grcepsbegeleiding, grcepsgenoten, leerkrachten en werkbegeleiders, bij de
uitvcering en tcepassing van de therapie of training. Het derde kenmerk betreft de
verschillende vormen van expressie die mensen in de communicatie met elkaar kunnen
gebruiken. Binnen de Tc-gedachte is het essentieel dat bij het opzetten van communica-
tietrainingen en -programma's gebruik gemaakt kan worden van een of ineer vocale of
niet-vocale uitingsvormen waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren. Belangrijk
bij de keuze van communicatievormen is dat er een afstemming plaatsvindt tussen de ver-
schillende kenmerken van de desbetreffende expressievormen (zoals symbool- en abstrac-
tiegraad, en het bercep dat gedaan wordt ten aanzien van motorische vaardigheden,
visuele en auditieve capaciteiten) en kenmerken van de individuele persoon: niet iedere
communicatievorm is geschikt voor iedere verstandelijk gehandicapte.

Het ontwikkelen van therapeutische communicatiemogelijkheden voor de individu-
ele verstandelijk gehandicapte zal in ieder geval twee componenten mceten bevatten:
onderzcek en therapie. Onder onderzcek wordt dan verstaan: het op zorgvuldige wijze
inventariseren van de mogelijkheden tot communiceren van de verstandelijk gehandicapte
persoon zelf, hierbij rekening houdend met de specifieke sociale omgeving. Therapie
houdt hier in: het opstellen en uitvceren van een behandelingsplan, waarbij men zich niet
alleen dient te richten op alle mogelijke expressievormen, maar ook op alle symboolsyste-
men die gebruikt of ontwikkeld kunnen worden bij de verstandelijk gehandicapte persoon
en zijn sociale partners (Lloyd, 1989). Eerder werd reeds ingegaan op remediatie en
therapie op het terrein van communicatie. Hieronder wordt onderzcek en diagnostiek op
dit gebied nader tcegelicht. `

3.3.3. Diagnostiek van taal- en communicatieproblemen

Er bestaan vele definities van het begrip diagnostiek. Feenstra, Beyer óc Fock (1984) om-
schrijven het als ...het gebruik van min of ineer systematische procedures voor het
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verzamelen, selecteren, interpreteren, wegen en combineren van informatie om tot een
oordeel (diagnose) te kunnen komen, zodat voorspellingen mogelijk zijn buiten de situatie
waarin de informatie verzameld is, opdat beslissingen kunnen worden genomen met
betrekking tot een geëigende behandeling (in de ruimste zin van het woord) (p. 30).
Diagnostiek betreft aldus de volgende stappen: er wordt informatie verzameld met behulp
van min of ineer systerhatische procedures; deze informatie wordt vervolgens verwerkt
en geïnterpreteerd; op grond daarvan wordt een oordeel gevormd of een beslissing
genomen, die uitmondt in een behandeling.

Diagnostiek is aldus een proces: er is sprake van een zekere voortgang en
ontwikkeling. Waar vindt het diagnostisch proces nu zijn aanvang? Sarason en Doris
(1969) stellen dat the diagnostic process is always a consequence of somebody saying that
someone has something wrong with him (p. 16). Met andere woorden, het diagnostisch
proces gaat van start wanneer er een probleem gesignaleerd wordt door mensen in de
omgeving. Dit punt is met name van befang voor de grcep verstandelijk gehandicapten.
Immers, zij kunnen zelf vaak mceilijk of geheel niet aangeven dat er iets met hen aan de
hand is. Dit gegeven impliceert dat het diagnostisch proces normgeladen is. De omgeving
hanteert bepaalde normen en waarden, die een rol spelen bij het bepalen van welke
gedragingen als problematisch gezien wordt. Van Strien (1975) benadrukt dat in het
diagnostisch proces normen van de omgeving, en de afwijking daarvan, centraal staan:
De diagnose is een theorie van de normafwijking en het advies bestaat uit maatregelen
waarvan hypothetisch wordt aangenomen dat ze tot een meer overeenkomstig de norm
functioneren zullen bijdragen (p. 608); met betrekking tot (ernstig) probleemgedrag bij
verstandelijk gehandicapten sluit met name de visie van Van Gemert (1985) hierbij aan.
Costenoble (1988) geeft zijn visie op diagnostiek, specifiek voor de situatie binnen de
zorg voor verstandelijk gehandicapten als volgt weer:

Psychodiagnostiek van de zwakzinnige mens probeert een antwoord te geven op een hulp-
vraag. Dit wordt gegeven door een psychodiagnosticus die het gedrag en de persoon van
de hulpvrager onderzoekt met behulp van bepaalde middelen. Op grond van kennis en
ervaring komt deze dan tot hypothesen die in communicabele informatie worden vastge-
legd en in de behandeling of opvoeding worden getoetst (p. 24).

Men kan stellen dat onderzcek en diagnostiek met betrekking tot communicatieproblemen
en -handicaps bij verstandelijk gehandicapten geen eenvoudige zaak is. Uit de aard der
zaak bestaat er geen enkelvoudige theorie waarmee de communicatieproblemen bij deze
grcep verklaard kunnen worden: hiervoor is de dcelgrcep, en zijn de taal- en communica-
tieproblemen die bij deze grcep voorkomen, te divers en heterogeen. Evenmin is er
sprake van enige consensus in de benaderingswijzen waarmee getracht wordt de proble-
men aan te pakken. Naast deze factoren blijkt het instrumentarium dat kan dienen om
systeem te brengen in de werkwijze binnen het diagnostisch proces zeer beperkt (Wil-
lems, 1989, 1991). In het onderstaande gedeelte wordt hierop nader ingegaan.

Binnen het diagnostisch proces betreffende taal en communicatie bij verstandelijk
gehandicapten heeft niet alleen de logopedist of communicatietherapeut een plaats, maar
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ook anderen horen daarbij betrokken te zijn. In onze opvatting wordt een multidis-
ciplinaire benadering dan ook sterk benadrukt (Verpoorten 8z Willems, 1993; Willems 8r,
Verpoorten, 1994). Bij het formuleren van de hulpvraag spelen naast inhoudelijk deskun-
digen personen uit de dagelijkse leefomgeving (zoals ouders en verzorgers) vanzelf-
sprekend een wezenlijke rol. De leefomgeving is echter niet minder belangrijk bij het
verzamelen van gegevens aangaande (aspecten van) de communicatie. De informatie
afkomstig van de communicatiepartners is essentieel voor het identificeren en beschrijven
van communicatievormen van verstandelijk gehandicapten binnen hun sociale leefmilieu,
met de bedceling hieruit informatie te distilleren die nodig is voor de uitbouw van com-
municatiemogelijkheden. Daarnaast kunnen gegevens uit verschillende disciplines (zoals
de medische, psychologische, orthopedagogische, en audiometrische) belangrijk zijn; deze
dienen in elke zorgvuldige onderzceksprocedure, voor zover mogelijk, meegenomen te
worden'Z

Hulpmiddelen als vragenlijsten en tests spelen een centrale rol bij het systemati-
seren van het diagnostisch proces (vergelijk ook Costenoble, 1988). Het instrumentarium
dat ons ter beschikking staat wanneer het gaat om het beantwoorden van een hulpvraag
op het gebied van communicatie bij verstandelijk gehandicapten is echter zeer beperkt.
Momenteel zijn geen tests voorhanden die specifiek bestemd zijn voor kinderen of
volwassenen met een verstandelijke handicap (Willems, 1989, 1995). Meetinstrumenten
die gericht zijn op non-vocale communicatievormen zijn niet beschikbaar. Men kan
derhalve stellen dat het beschikbare instrumentarium tot op heden bestaat uit taaltests voor
(niet-gehandicapte) kinderen.

Van Heck, Jansma en Van Ierland (1984) onderzochten een aantal taaltests voor
kinderen in de leeftijd tot 10 jaar. De auteurs stelden onder andere vast dat er voor kinde-
ren tot 4 jaar weinig geschikte taalmeetinstrumenten zijn. Verder bleek dat de onderzoch-
te taaltests mceilijk met elkaar te vergelijken waren, omdat ze zeer diverse soorten van
taalvaardigheid maten.

Onderstaande tabel, onder andere gebaseerd op Van Heck et al., bevat een
overzicht gegeven van taaltests die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn. In het
overzicht zijn tests opgenomen die:
1. Primair bedceld zijn voor tcepassing bij kinderen met een chronologische leeftijd tot
ongeveer 6 jaar;
2. De mondelinge taalvaardigheid (receptief of expressief) in kaart brengen (de schrif-
telijke taalvaardigheid wordt hier buiten beschouwing gelaten);
3. Primair bedceld zijn voor diagnostiek van taal; tests en schalen waarbij aandacht
bestaat voor taalvaardigheid als onderdeel van schoolvaardigheden, intelligentie of de
sociale redzaamheid zijn niet in het overzicht opgenomen;
4. Een Nederlandse normering hebben. Uitzondering hierop zijn de Reynell Developmen-
tal Language Scales (RDLS) en de Preschool Language Scales (pts), die beide in Neder-
land veel gebruikt worden ondanks dat zij niet genormeerd zijn voor Nederland.

'Z Zie Hoofdstuk 7 voor een model van onderzcek van communicatie waarin de gencemde gegeveas zijn

opgenomen.
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Test

In Nederland gebruikte taaltesten

Peabody Picture Vocabulary Test(PPVT)

Proef Kràche Woordenschattest (Prcw,
Versie A, 1980)

Aktieve Woordenschat Test (AKw)

Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK)

Utrechtse Taal Niveau Test
(UTANT)

Taaltests voor Kinderen ITVK)

vTO-taalscreeningsinstrumen[

Luistertest

Reynell Developmental Language Scales
(FiDIS)

Auditieve Disknminatie Test IADIT)

Utrechts Artikulatie Onderzoek (uao)

Populatie

2;9 tlm 8;5 jaar

2;0 tot 4;0 jaar

4 tot 7 jaar; leerlingen
speciaal onderwijs

Allochtone kinderen, 5
Um 9 jaar

4 tot 7 jaar

Meetpretentie

"Passieve woordenschat"

"Passieve en actieve
woordenschat"

"Actieve woordenschat"

"Mondelinge taalvaardig-
heid in het Nederlands"

"Taalvaardigheid"

4 tlm 9 jaar; LOM-kin- "Aspecten van mondelin-
deren van 7 tlm 9 jaar ge taalvaardigheid"

3 tlm 5 jaar "Screening van vertraagde
enlof afwijkende taal en
spraakontwikkeling"

4;0 tot 7;0

1;0 tot 4;7 ( nadruk op
1;6 tot 4;0)

4;0 tot 18;0 (Vorm A)

3;0 tot 6;0

"Spraakverstaanvaardig-
heid".

"Expressive language and
verbal comprehension"

"Discriminatie van
spraakklanken"

"Articul atievaard igheid"

Toets Auditieve Synthese voor Kleuters Leerlingen laatste klas "Auditieve synthese" IDe
(TASK) kleuterschool vaardigheid een gesproken

woord te herkennen uit
zijn losse klanken)

Bijzonderheden COTAN-
beoordeling'

Eenvoudig afnameprincipe, objectieve scoring o v o 0 0

Nederlandse test, normaring voor 2 tot 4-jarigen

Benoemen van (onderdelen van) plaatjes

Toetsdeel: 10 receptieve en productieva subtoetsen m.b.t.
klanken, woorden, zinnen en taksten. Observa[iegedeelte: 10
items over communicatieve strategieën.

vgovo

vvogo

ggvvv

4 sub[esten: Passieve woordenschat, Analogieën en te- v g o v v
genstellingen, Morfologische regels, en Bedenken en benoe-
men.

10 subtesten, elk bestaande uit een receptief en een ex- g g g g v
pressief deel: Woordenschat 1 en 2, Zinsbouw 1 en 2, Audi-
tieve synthese, Woordvormen 1 en 2, Auditieve woorddiscri-
minatie, Test voor verzwegen betekenissen en Woordherken-
ning

Drie delen: het Taalscreeningsinstrument, direct bij het kind g g v v v
af ta nemen; de Oudervragenlijst, in te vullan door ouders;
de Schoolvragenlijst (in te vullen door leerkracht of
speelzaalleidsterl

Primair gericht op onderzoek hoorvermogen Niet van toepas-
sing

Niet van toepas-
sing

Primair gericht op ondenoek hoorvermogen Niet van toepas-
sing

Items bestaan uit woorden die in delen uitgesproken worden; g g o v v
kind moet bijbehorend plaatje aangeven.
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Test

Grammatikale Analyse Test

Grammatikale Analyse van Taal-
ontwikkelingsstoornissen (GRAMAT)

Populatie Meetpretentie

"Grammatikale
competentie"

Bijzonderheden COTAN-
beoordeling

Niet van
toepassing

Taalonderzoek via Analyse van Spon[ane 2;6 tot 4;6
Taal (TOAST)

Spontane Taal Analyse Procedure (sTAP)

Preschool Language Scales (r'LSI

"Grammatikale ontwikke-
ling"

"Opsporen van taalach-
terstanden"

"Evaluatie van spontaan
taalgedrag"

"Taalbegrip, expressieve
woordenschat"

Niet van toepas-
sing

Niet van toepas-
sing

Niet van toepas-
sing

Niet van toepas-
sing

' De Commissie Test Aangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut van Psychologen beoordeelt meetinstrumenten op respectievalijk de volgende onderdelen:

Uitgangspunten bij de testconstructie, Testmateriaal en handleiding, Normering, Betrouwbaarheid, en Validiteit. Mogelijke beoordelingen: Goed (G), Voldoende (Vl, Onvoldoende 101.
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De tcepassing van deze tests, geen van alle ontwikkeld voor gebruik bij verstandelijk
gehandicapten, is bij deze populatie niet zonder problemen. Ten eerste differentiëren de
instrumenten onvoldcende, vooral als het gaat om lagere (taal)ontwikkelingsniveaus. Zo
komen Van Heck et al. (1984) tot de conclusie dat de onderzochte tests voor kinderen
met ontwikkelingsniveaus tot 4 jaar weinig geschikt zijn.

Verder wordt bij deze instrumenten onvoldcende rekening gehouden met bijzonde-
re communicatieproblematiek als gevolg van secundaire handicaps (zoals slechthorend-
heid) die bij verstandelijk gehandícapten frequent voorkomen. Het testmateriaal is in het
algemeen minder geschikt voor gebruik bij verstandelijk gehandicapten, bijvoorbeeld
doordat het te klein is. Ook wordt bij de standaardtcepassing van een niet speciaal voor
deze grcep ontworpen instrument geen rekening gehouden met de specifieke, vaak meer
beperkte leefsituatie waarin de geïnstitutionaliseerde verstandelijk gehandicapte zich be-
vindt. Verder zijn de instrumenten bedceld voor kinderen, en wordt hierdoor in het
algemeen niet aangesloten bij de beleving van volwassen verstandelijk gehandicapten.

Een laatste belangrijk punt: het taalonderzcek dat plaatsvindt met bestaande
taaltests is in het algemeen niet op andere vormen van communicatie dan gesproken taal
gericht, en is daarmee onvoldcende gericht op het bredere spectrum van communicatie-
vormen waarmee de communicatie bij verstandelijk gehandicapten kan worden uitge-
bouwd. Hiermee kan een belangrijk aspect van de diagnostiek, namelijk het aspect van
de uiteindelijke therapeutische dcelstelling, niet ingevuld worden.

Naast het gebruik van taaltests is een tweede mogelijkheid het gebruik van delen van tests
die zich in eerste instantie richten op een ander dcel; hier wordt gedceld op subschalen
van bíjvoorbeeld intelligentietests en schalen voor sociale redzaamheid, zoals verbale
intelligentie, en de subschaal Taal van de sRZ" . Het zal duidelijk zijn dat deze methode
slechts beperkte informatie oplevert. Ten eerste richten de subschalen zich op taal als
onderdeel van datgene wat het gehele instrument meet: bijvoorbeeld, taal als onderdeel
van de sociale redzaamheid. Ten tweede bevatten de subschalen meestal slechts een
beperkt aantal items, waardoor het verkrijgen van gedetailleerde informatie mceilijk
wordt. Ten slotte kan men stellen dat afzonderlijke subschalen vaak een relatief lage be-
trouwbaarheid hebben.

Een derde mogelijkheid voor systematisering van het verzamelen van informatie
rond communicatie bij deze dcelgrcep is het gebruik van buitenlandse (meestal engelstali-
ge) instrumenten, zoals het Preverba! Communication Schedule van Kiernan en Reid
(Kiernan, 1985). Dit instrument richt zich op de pre-verbale, dus voornamelijk non-voca-
le communicatie, en is speciaal ontworpen voor gebruik bij verstandelijk gehandicapten.
Het Communication Assessment Profile (CASP; Van der Gaag, 1988) is een soortgelijk
instrument, dat zich echter ook richt op gesproken taal. Uit onderzcek bleek dat dit
laatste instrument aan nogal wat beperkingen onderhevig is en dat nogal wat aanpassingen
nodig zouden zijn voordat het instrument bruikbaar is voor de nederlandstalige situatie
(Van Ham 8r. Van der Pas, 1991). Een algemeen nadeel van het gebruik van anderstalige

" Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (Kraijer en Kema, 1981). Dit instnunent wordt
uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 5)
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instrumenten is vanzelfsprekend dat er geen gegevens zijn voor betrouwbaarheid en vali-
diteit in de nederlandstalige situatie.

Een speciale plaats in het beschikbare instrumentarium wordt tenslotte ingenomen
door het Vl0-taal signaleringsinstrument, een screeningsinstrument voor vertraagde en~of
afwijkende communicatieve ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 3 jaar (De Ridder-Sluiter,
1990). Bij deze korte vragenlijst, die aan ouders wordt voorgelegd, wordt, naast de
vrcege taalontwikkeling, ook aandacht besteed aan pre-verbale vormen van communicatie.
Het Taalscreeningslnstrument (TSt) van Gerritsen (1988) sluit aan bij het VTO-taal
signaleringsinstrument en bestaat uit een test en een vragenlijst voor ouders en leer-
krachten. Het is gericht op het opsporen van taalachterstanden bij kinderen van 3 tot 6
jaar. Gezien de aard en de tcepassingsgebieden van beide instrumenten lijkt het gebruik
ervan binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten echter weinig zinvol.

Algemeen valt te concluderen dat het instrumentarium dat de diagnosticus op het gebied
van taal en communicatie bij verstandelijk gehandicapten ter beschikking staat erg beperkt
is. Adequate instrumenten die systematisch gced en gedifferentieerd inzicht verschaffen
in de communicatie van de matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapte waren tot
dusver niet of nauwelijks voorhanden. Deze situatie is aanleiding geweest voor het
onderhavige onderzcek. Dcel van het onderzcek was, naast modelvorming op het gebied
van de communicatieontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief, het ont-
wikkelen van een onderzceksinstrument waarmee gedifferentieerd inzicht kan worden
verkregen in de communicatie van de verstandelijk gehandicapte.

Men kan zich voorstellen dat aan instrumenten voor verstandelijk gehandicapten specifie-
ke eisen gesteld worden. De eisen waaraan een dergelijk instrument dient te voldcen om
bruikbaar te zijn, zijn niet alleen wetenschappelijk (met name wat betreft methodologie
en inhoud) maar ook praktisch van aard.

Enkele auteurs hebben specifieke eisen geformuleerd waaraan tests en vragenlijs-
ten voor tcepassing bij verstandelijk gehandicapten dienen te voldcen. Naast algemeen
geldende eisen als een voldcende hoge betrouwbaarheid, validiteit en normering formu-
leert Kraijer (1978) een aantal criteria voor de hanteerbaarheid van een instrument. Hij
maakt daarbíj onderscheid tussen eisen vanuit de onderzochte, de onderzceker, en meer
algemene eisen (p. 64). Als eisen vanuit de onderzochte ncemt hij een korte afneemduur
(in het algemeen: hce korter hce beter, met een zo beperkt mogelijk verlies van informa-
tie), en dat de test plezier mcet uitlokken: het materiaal mcet aantrekkelijk zijn, er mcet
sprake zijn van aansprekende opdrachten, en de items mceten niet cerebraal of mceilijk
aandcen. Als eisen vanuit de onderzceker ncemt Kraijer de volgende:
- een korte afneemduur, alleen al vanuit tijdsoogpunt;
- de materiaalrangschikking mcet overzichtelijk zijn;
- de instructie mcet helder en eenvoudig zijn;
- het scoringsformulier mcet gemakkelijk in te vullen zijn;
- de verwerkingsduur mcet zo kort mogelijk zijn;
- de inschaling van de resultaten mcet eenvoudig zijn, met een gcede overdraagbaarheid
naar anderen;
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- de basistheorie mcet helder zijn; de testresultaten, subschaal- of factorindeling mcet
hierop duidelijk aansluiten.

Als meer algemene eisen worden ten slotte gencemd dat het testmateriaal niet te
kwetsbaar en gemakkelijk te vervangen mcet zijn; verder mogen handleiding en test niet
te duur zijn en mogen de terugkerende kosten van formulieren en ander hulpmateriaal niet
te hoog zijn.

Kraijer (1989) formuleert aanvullend nog een aantal specifieke criteria die voor
reguliere testinstrumenten gesteld kunnen worden voor tcepassing bij verstandelijk gehan-
dicapten en die in dit kader van belang zijn. Hij stelt dat de normgrcep voldcende repre-
sentatief mcet zijn voor de testpopulatie. Er mcet daarbij met name sprake zijn van een
voldcende uitloop naar beneden (voor de relatief lage niveaus van functioneren) in de
normtabellen. Verder mcet het instrument regelmatig afgenomen worden bij gced
omschreven subgrcepen verstandelijk gehandicapten; op deze wijze valt gced te bepalen
in hceverre er sprake is van specifieke patronen, dysharmonieën en dergelijke bij deze
subgrcepen.

Ook Costenoble (1988, p. 32) stelt een aantal eisen op waaraan een test voor verstande-
lijk gehandicapten zou mceten beantwoorden:
1. De test mcet zoveel mogelijk werken met concreet materiaal. 2. Het materiaal mcet
gevarieerd worden; liefst per soort opdracht eigen materiaal.
3. De test mcet op het allereenvoudigste niveau van dat wat gemeten wordt beginnen.
4. Er mogen geen opdrachten met tijdlimiet worden gegeven.
5. De verbale instructie bij een opdracht mcet een zo gering mogelijke functie hebben.

De meeste van de criteria die door deze auteurs gesteld worden blijken niet specifiek voor
instrumenten voor verstandelijk gehandicapten, maar kunnen beschouwd worden als eisen
die aan elke test gesteld kunnen worden (zie onder andere Drenth, 1975; en De Zeeuw,
1984). Er resteert onzes inziens een aantal specifieke eisen voor vragenlijsten en tests die
zijn bedceld voor verstandelijk gehandicapten, en die uitgangspunten vormen voor de
constructie van het crz:
1. De items en, hiermee samenhangend, het testmateriaal dienen gebaseerd te zijn, en
betrekking te hebben op de dagelijkse leef- en belevingswereld van de verstandelijk
gehandicapte persoon. Hcewel het onderscheid tussen intra-, semi- en extramurale
voorzieningen steeds meer vervaagt (Van Zijderveld, 1993) kan men onzes inziens
instituten in verschillende opzichten nog altijd beschouwen als een woonomgeving die
verschilt van de normale.
2. Het testmateriaal mcet, ook voor de personen die op relatief laag communicatief en
cognitief niveau functioneren, aantrekkelijk zijn. Verder mag het niet te klein zijn, niet
te kwetsbaar, en mcet het mogelijk zijn het materiaal gced schoon te maken.
3. Bij de testafneming dient er ruim aandacht besteed te worden aan de introductie, de
kennismaking, en het op zijn gemak stellen van de prcefpersoon.
4. De duur van de afname mcet beperkt zijn.
5. De instructies van niet-vocale items mcet zoveel mogelijk op niet-vocale wijze plaatsvinden.
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3.4. Conclusie

In dit hoofdstuk stond de ontwikkeling van communicatie bij matig tot zeer ernstig
verstandelijk gehandicapten centraal. Begonnen werd met het geven van een beschrijving
van pre-, proto- en symbolische communicatie bij deze grcep. Geconcludeerd werd dat
naarmate het cognitieve en sociale niveau van de verstandelijk gehandicapte afneemt, de
taalproblemen in het algemeen tcenemen. We kwamen verder tot de slotsom dat, hcewel
herhaaldelijk aangetoond is dat remediatie van deze taal- en communicatieproblemen
middels niet-vocale middelen in het algemeen gcede resultaten oplevert, systematische
diagnostiek van taal- en communicatieproblemen bij deze grcep tot dusver slechts in zeer
beperkte mate mogelijk was, en dat er behcefte bestaat aan de ontwikkeling van een
onderzceksinstrument waarmee gedifferentieerd inzicht kan worden verkregen in de
communicatie van de verstandelijk gehandicapte. Ten slotte werd ingegaan op enkele

eisen waaraan een dergelijk instrument zou mceten voldcen.
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Hoofdstuk 4

Verzameling en selectie van de items

4.1. Inleiding

We zagen in het vorige hoofdstuk dat communicatieproblematiek bij verstandelijk gehan-
dicapten voor een groot deel bepaald wordt door een gebrek aan kennis van en inzicht in
de wijze waarop zij communiceren met mensen in hun omgeving (Algra, van den
Berg-Willemsen, van Loen, Pekelharing 8c Velthausz, 1993). Het verwerven van deze
kennis en dit inzicht is dan ook voor de begeleiding van de individuele verstandelijk
gehandicapte van groot belang. Men kan hiertce op verschillende manieren te werk gaan.
We zagen reeds dat de directe observatiemethode in het bijzonder bij diep verstandelijk
gehandicapten met succes gebruikt wordt (vergelijk Velthausz, 1987; Heijkoop, 1991).
De hermeneutische methode (Biessels-Smulders, 1990; Schaerlaekens 8r Gillis, 1987) en
spelobservatie (Hellendoorn 8t Scholtens, 1991) bieden eveneens mogelijkheden (Algra
et al, 1993). Onze benadering richtte zich op een derde mogelijkheid, namelijk een
vragenlijst- en testmethodiek.

In het onderzceksproject is getracht een dergelijke methodiek te ontwikkelen
waarmee op systematische wijze de communicatievormen die door een verstandelijk
gehandicapte persoon (kunnen) worden gebruikt worden beschreven. Als uitgangspunt
hierbij gold dat op het gebied van communicatie de nadruk gelegd diende te worden op
wat de betreffende persoon kán, op zijn relatief sterke punten; er wordt, met andere
woorden, geen "deficit"-model gehanteerd. Deze positieve benadering biedt een basis
voor de begeleiding en behandeling van de persoon in kwestie, en voldcet hiermee aan
het normalisatieprincipe (Kingma, 1984); met de benadering wordt gestreefd naar het
maximaliseren van het gebruik van de vaardigheden die de persoon bezit.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de totstandkoming van het cpz. Achtereenvolgens
wordt een beschrijving gegeven van het verzamelen van de items en de verschillende
procedures aan de hand waarvan selectie van de items plaatsvond.

4.2. Uitgangspunten

Als basis voor het te ontwikkelen instrument diende de Inventarisatieschaal voor Kommu-
nikatievaardigheid van Zwakzinnigen (IKZ; Verpoorten á Vermeir, 1981) ontwikkeld
binnen de afdeling Logopedie van Huize Piusoord, Centrum voor Dienstverlening aan
verstandelijk gehandicapten te Tilburg. Deze vragenlijst werd reeds in verschillende
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instellingen voor verstandelijk gehandicapten gebruikt voor het inventariseren van de
receptieve en expressieve communicatievaardigheden, zoals deze zich manifesteren en
laten observeren binnen de sociale context waarin de zwakzinnige leeft en communiceert
(Van den Ring, 1985). Het oorspronkelijke dcel van het onderzceksproject was dan ook
het standaardiseren van de ttcz, met het oog op het vergroten van de mogelijkheden ervan
voor praktische tcepassing.

De ticz bestond uit 200 items en diende te worden ingevuld door een grcepsbege-
leider voor een bepaalde bewoner. Vanuit psychometrisch oogpunt was de ixz aan nogal
wat beperkingen onderhevig. De vragenlijst was opgesteld vanuit een pragmatische invals-
hcek en richtte zich op het communicatief functioneren van de bewoner in diens dage-
lijkse leefomgeving. Ontwikkelingspsychologische aspecten van communicatie kwamen
derhalve minder naar voren in de vragenlijst, en mede hierdoor was er sprake van een
slechts impliciet aanwezige theoretische basis. Verder waren er geen gegevens betreffende
(test-hertest- en interbeoordelaars-) betrouwbaarheid, interne consistentie en validiteit van
de lijst voorhanden. Ten slotte was er geen normering van het instrument.

De ltcz bevatte verder een relatief groot aantal zogenaamde 'uitprobeer-items'. Bij
deze items werd de invuller gevraagd een korte test uit te vceren bij de bewoner. Naast
het feit dat deze items nauwelijks gestandaardiseerd waren, waren er geen betrouwbaar-
heidsgegevens van voorhanden. Een verder punt van overweging was dat met de txz
alleen informatie van grcepsbegeleiders verkregen werd. Het instrument bevatte geen ge-
structureerde procedure voor informatieverzameling door deskundigen op het gebied van
communicatie(ontwikkelings)processen zoals psycholoog, orthopedagoog of logopedist.

Dat dit als een gemis kon worden beschouwd wordt ondersteund door de opvatting
van McDonald (1980), die stelt dat, om zinvolle uitspraken te kunnen dcen over de
communicatieve vaardigheden van een persoon, testmethodieken en vragenlijstmethodie-
ken afzonderlijk niet tcereikend zijn. McDonald is van mening dat het noodzakelijk is
observatiegegevens van het individu in relatie tot zijn sociale context en zijn interactie
met zijn omgeving te combineren met een systematische inventarisatie van zijn specifieke
vaardigheden en vermogens.

Ook Van Heck et al. (1984, zie ook 3.3.3.) pleiten in hun overzichtsstudie van
Nederlandse taaltests voor kinderen voor een elkaar aanvullende combinatie van test- en
observatiegegevens bij het in kaart brengen van taal- en communicatievaardigheden:
Testen met een hooggestructureerde uitlokking zeggen weinig over het normale kommu-
nikatieve gebruik van een kind. Taaltesten dienen steeds aangevuld te worden met
observatie en analyse van het gewone kommunikatieve taa[gedrag (p. ]00).

De hier gencemde overwegingen leidden tot de conclusie dat er een grondige
herziening van de ttcz diende plaats te vinden voordat tot normering van het instrument
kon worden overgegaan. Er werd een gefaseerd constructieplan opgesteld, waarvan de
fasen chronologisch werden doorlopen. Hieronder worden deze fasen weergegeven.

Fase 1: Theorie- en modelvorming op het gebied van de communicatieontwik-
keling, met name vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief, op basis van een
literatuurstudie.

Fase 2: Splitsen van het instrument in twee delen. Het eerste deel, de cPZ-Vragen-
lijst, ontstond vanuit de oorspronkelijke vcz-vragen die vanuit het geheugen in te vullen



Ve~zameling en selectie van de items 93

waren. De Vragenlijst diende hetzelfde tcepassingsgebied te hebben als de ncz: het
verkrijgen van een beeld van het communicatieve gedrag zoals dat door de bewoner in
zijn dagelijkse leefwereld wordt vertoond. Evenals bij de txz diende de nieuwe Vra-
genlijst ingevuld te worden door een grcepsbegeleider die de betreffende bewoner gced
kende en hem in zijn dagelijkse leefwereld meemaakte. De Vragenlijst mcest vanuit het
geheugen in te vullen zijn. Het tweede deel van het instrument werd gevormd door de
oorspronkelijke u~z-"uitprobeeritems", waarbij het materiaal en de afnameprocedure ge-
standaardiseerd werden. Dcel van deze crz-Test was het verkrijgen van een maat voor
de communicatieontwikkeling, gemeten in een gestandaardiseerde situatie. De Test diende
te worden afgenomen door een deskundige op het gebied van (communicatie en) verstan-
delijke handicap (psycholoog, orthopedagoog of logopedist).

Fase 3: Om het ontwikkelingspsychologische aspect van communícatie meer te
benadrukken en om tot een voldcende aantal items te komen diende aanvullend een
voldcende grote hceveelheid items voor Test en Vragenlijst verzameld te worden. De
items dienden te passen binnen het communicatiemodel dat in Fase 1 ontwikkeld was. De
experimentele versie van het cPZ zou dan bestaan uit de originele txz-items, aangevuld
met de nieuwe items.

Fase 4: Het construeren van de definitieve versie van het cPZ via categorisering
en het uitvceren van itemanalyses.

Fase 5: Normering van het cPZ voor bewoners van algemene instellingen voor
verstandelijk gehandicapten.

Fase 6: Onderzcek naar verschillende vormen van betrouwbaarheid en validiteit
van het cPZ.
Een beschrijving van de achterliggende theorie en het daaruit voortvlceiende communica-
tiemodel (Fase 1) is gegeven in de eerste drie hoofdstukken van dit prcefschrift. De
Fasen 5(normering) en 6(betrouwbaarheid en validiteit) worden beschreven in respec-
tievelijk Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6. De werkzaamheden voor de constructie van het
cPZ (Fasen 2, 3 en 4) worden beschreven in dit hoofdstuk. Achtereenvolgens wordt nu
derhalve ingegaan op het verzamelen en categoriseren van de items en de gevolgde
procedures met betrekking tot de itemselectie.

4.3. Itemverzameling en categorisering

Bij de constructie van de Vragenlijst en de Test zijn voor het grootste gedeelte parallelle
procedures gevolgd. In het volgende gedeelte is het constructieproces chronologisch
weergegeven.

4.3.1. VraQenlijst

Als basis voor de ítempool dienden zoals gezegd de vragen van voorncemde lxz, die qua
formulering aangepast werden om tegemcet te komen aan het theoretisch model. Naast
de 138 txz-items die na afsplitsing van de "uitprobeeritems" overbleven werden aanvul-
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lend 27 items geconstrueerd, zodat het totaal aantal items voor de experimentele versie
van de Vragenlijst 165 bedrceg. Bij het formuleren van de 27 nieuwe items werd zoveel
mogelijk rekening gehouden met de dagelijkse leefwereld van bewoners van algemene
instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Bij het construeren van de items is gebruik
gemaakt van recente ontwikkelingspsychologische en psycholinguïstische literatuur,
specifiek op het gebied van de vrcege taal- en communicatieontwikkeling; verder dienden
de volgende bestaande inventarisatielijsten van verbale vaardigheden en schalen voor
vrcege cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling als bron voor inspiratie: de nnNtD
Adaptive Behavior Scale, de Dolderse Schaal (subtest Contactmogelijkheden), de Denver
Ontwikkelings Screening Test (DOS), en de Bayley Ontwikkelingsschalen (eos 2-30).

Op basis van de theoretische uitgangspunten van het eerder beschreven communi-
catiemodel werden de 165 items door de onderzceker verdeeld over de 12 categorieën
van het model. Om na te gaan of deze tcewijzing aan de a priori categorieën betrouwbaar

was uitgevcerd werd een aantal onafhankelijke beoordelaars gevraagd de items in de,
tevoren omschreven, categorieën onder te brengen.

Hiertce werden de items in gerandomiseerde volgorde geplaatst. De verwachting
was dat het verdelen van de items naar modaliteit (wordt bij het item gevraagd naar vo-
caal of naar non-vocaal gedrag?) en richting (wordt bij het item gevraagd naar expres-
sieve of naar receptieve communicatievormen?) gezien aard en formulering van de in-
dividuele items duidelijk zou zijn. Dit bleek inderdaad het geval te zijn: drie onafhanke-
lijke beoordelaars (ontwikkelingspsychologen) deelden de in random volgorde gepresen-

teerde items met 100q overeenstemming in naar modaliteit en richting. De beoordelaars
waren allen bekend met het terrein van onderzcek (de vrcege communicatie-ontwikkeling)
en werden tevoren bekend gemaakt met het communicatiemodel en de te gebruiken
criteria (zie Bijlage 1).

Om na te gaan hce de items over de drie niveaus (pre-intentioneel, proto-symbolisch, en
symbolisch) ingedeeld dienden te worden werden de items in random volgorde voorge-
legd aan dezelfde vijf beoordelaars. Hen werd, onafhankelijk van elkaar, gevraagd de
items tce te wijzen aan een van de drie omschreven niveaus. Vervolgens werd de mate
van overeenstemming tussen de beoordelaars bepaald. Bij deze analyses werd gekozen
voor Cronbach's tau-betacoëfficiënt, aangezien deze rekening houdt met samenhang
tussen categorieën; immers, de categorieën zijn niet onderling onafhankelijk, maar hiërar-
chisch opgebouwd.

Uit de resulaten, die zijn weergegeven in Tabel 4.1., valt te concluderen dat er
tussen de vijf beoordelaars voldcende overeenstemming bestond over de indeling van de
items over de drie niveaus van het communicatiemodel. De items die naar voren kwamen

als niet eenduidig tcebehorend aan een van de categorieën werden vervolgens nader
bekeken. In de meeste gevallen kon de onduidelijkheid of inconsequentie opgeheven

worden door de vraag op een andere wijze te formuleren. [n enkele gevallen werd een
voorbeeld tcegevcegd of veranderd. De op deze wijze gemodificeerde items werden elk

in gezamenlíjk overleg door de vijf beoordelaars tcegewezen aan een van de drie

categorieën; Bijlage 2 bevat de op deze wijze gecategoriseerde experimentele cPZ-

Vragenlijst.
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Tabal4. 1. De mate van overeenstemming (Cronbach's coëfficiënt r~l tussen vijf beoorde-
laars bij het indelen van de 165 experimentele Vragenlijst-items in drie niveaus

1 2

1 -
2 .91 -

3 .82 .86

4 .88 .84 .84 -

5 82 81 .87 .84

4.3.2. Test

Zoals reeds werd vermeld bestaat de Test uit de aangepaste 'uitprobeeritems' van de
oorspronkelijke txz. Dcel van de Test is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de
communicatieontwikkeling tot stand is gekomen, met andere woorden, het verkrijgen van
een profiel waarin weerspiegeld wordt in hceverre de bewoner in staat is gebruik te
maken van verschillende vormen van communicatie.

Om te komen tot een experimentele versie werden voor de items gestandaardiseer-
de instructies geformuleerd. Er werd daarbij zoveel mogelijk naar gestreefd dialect-
verschillen, met name verschillen in woordgebruik tussen het Nederlands en het Vlaams,
te elimineren; hiertce werd met dríe Vlaamse logopedisten overlegd. Zo werd bijvoor-
beeld het oorspronkelijke aardewerken kopje vervangen door een plastic beker, aangezien
dit laatste voorwerp in zowel het Nederlands als het Vlaams als 'beker' betiteld wordt,
terwijl een kopje in Vlaanderen veelal 'tas' gencemd wordt.

Bij het verzamelen van het materiaal voor de Test werd er zoveel mogelijk voor
gezorgd dat het voorwerpen betrof die de prcefpersonen kenden vanuit hun dagelijks
leven, zoals bekers, kammen, tandenborstels en bestek. Voor sommige items worden ook
speelgcedvoorwerpen gebruikt en bij een aantal items kaarten met daarop foto's, tekenin-
gen, en pictogrammen.

De 37 gestandaardiseerde Testitems werden verdeeld over twee niveaus van het communi-
catiemodel, het proto-symbolische en het symbolische; testmethoden lenen zich niet om
communicatie van pre-intentioneel niveau, waarbij per definitie geen sprake is van
intentionele gerichtheid naar de communicatiepartner, in kaart te brengen.

De verdeling van de Testitems over de twee relevante niveaus vond analoog plaats
aan de verdeling van de Vragenlijstitems, en er werd gebruik gemaakt van dezelfde
indelingscriteria. De procedure was als volgt. Kaartjes met daarop de afzonderlijke items
werden in random volgorde voorgelegd aan de vijf beoordelaars uit het parallelle Vragen-
lijst-procedure. Hen werd gevraagd de 37 Testitems toe te wijzen aan een van de twee
omschreven niveaus. Vervolgens werden analyses ter bepaling van de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid uitgevcerd. De resultaten hiervan worden gegeven in Tabel 4.2. (zie
volgende pagina).

3 4
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Tabel4.2. De mate van onvereenstemming (Cronbach's coëfficiënt r~l tussen vijf beoorde-
laars bij het indelen van de 37 experimentele Testitems in twee niveaus

1 2 3 4

1 -
2 .89 -
3 .93 .87 -
4 .93 .89 .96 -
5 .92 .84 .91 .93

Men kan concluderen dat er tussen de vijf beoordelaars voldcende overeenstemming bes-
tond met betrekking tot de indeling van de items over de twee niveaus van het communi-
catiemodel; veruit de meeste items werden beoordeeld als behorende tot afzonderlijke, el-
kaar uitsluitende, welomschreven categorieën. De items waarover geen overeenstemming
bestond werden vervolgens in gezamenlijk overleg ingedeeld. De op de hier beschreven
wijze totstandgekomen experimentele versie van de cpz-Test is opgenomen als Bijlage 3.

4.3.3. Vooronderzcek

Ter voorbereiding van het itemselectie-onderzcek werd met het op bovenstaande wijze
verkregen experimentele instrument een beknopt vooronderzcek verricht. Het dcel
hiervan was zicht krijgen op enkele aspecten van de praktische tcepasbaarheid en het
verkrijgen van enkele voorlopige betrouwbaarheidscijfers. De prcefgrcep bestond uit tien
bewoners van een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten in Tilburg. Voor
elk van de tien prcefpersonen werden Testgegevens verzameld door de onderzceker en
werd door twee grcepsbegeleiders, onafhankelijk van elkaar, een Vragenlijst ingevuld. De
resultaten van het vooronderzcek worden hieronder beschreven.

De gemiddelde invultijd voor de Vragenlijst betrof ruim 77 minuten. Om een
indicatie te krijgen van de observeerbaarheid van de items in de dagelijkse omgeving
werd het aantal items bekeken waarbij de antwoordmogelijkheid 'Weet niet' gekozen
werd. Gemiddeld kon men van de 165 vragen 3 vragen niet beantwoorden. Met enige
mate van voorzichtigheid kon aldus gesteld worden dat de items gced aansluiten bij de
dagelijkse leefwereld van de dcelgrcep. Ten slotte werden coëfficiënten voor de interbe-
oordelaarsbetrouwbaarheid berekend. In Tabel 4.3. worden de coëfficiënten Kappa (K)
voor elk van de 10 paren beoordelaars gegeven.

TabeI4.3. De mate van overeenstemming (Cohen's Kl tussen twee beoordelaars over tien
Vragenlijs t-alnames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.78 .86 . 81 .80 . 71 .81 . 85 .93 . 74 . 78
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Cicchetti en Sparrow ( 1981, p. 133) geven de volgende criteria voor de interpretatie van
(gewogen) Kappa (zie Tabel 4.4.):

Tabe! 4.4. Interpretatie van coëfficiënt Kappa ICicchetti 8~ Sparrow, 19811

Grootte van Kaana Interoretatie

K c .40 Slecht

.40 ~ K ~ .60 Voldoende

.60 c K ~ .75 Goed
~ ~ .75 Uit t kend

Met voorzichtigheid, gezien het kleine aantal prcefpersonen, kon worden geconcludeerd
dat de gevonden waarden duiden op een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de
experimentele Vragenlijst. De duur van de afnames van de Test was gemiddeld 45
minuten; dit bleek gezien de vlotte medewerking en de aandachtsspanne van de prcefper-
sonen gedurende de testafname niet te lang. Een aantal items bleek te discrimineren
tussen prcefpersonen, in die zin, dat ze bij sommigen niet afgenomen konden worden als
gevolg van hun motorische handicaps; deze items werden aangepast.

Video-opnames van alle testafnames werden ter bepaling van de betrouwbaarheid
tussen beoordelaars na afloop van alle sessies gescoord door een tweede beoordelaar
(ontwikkelingspsychologe). Een van de prcefpersonen bleek een dusdanig laag aandachts-
en cognitief niveau te hebben dat een testafname niet mogelijk was. In Tabel 4.5. worden
de betrouwbaarheidscijfers voor elk van de afnames gegeven.

TabeI4.5. De mate van overeenstemming ICohen's K) tussen twee beoordelaars voor 9
Testafnames

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. 92 . 92 . 96 . 92 . 94 . 99 . 94 . 94 . 94

Geconcudeerd werd dat de Test betrouwbaar te scoren was en dat er weinig scoringsver-
schillen optreden tussen beoordelaars, al mcet wederom worden opgemerkt dat er sprake
is van een relatief klein aantal prcefpersonen.

4.4. Itemselectieprocedu res

4.4.1. Dcelstelling en beschrijving van de steekprcef

Gezien het feit dat de resultaten uit het hiervoor beschreven vooronderzcek bemoedigend
waren werd besloten het onderzcek te continueren. Uitgaande van de coTnta-richdijnen
(Evers, Caminada, Koning, ter Laak, van der Maesen de Sombreff, 8c Starren, 1988)
werd in de periode september 1988 tot februari 1989 een vooronderzcek uitgevcerd. Dcel
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van dit vooronderzcek was het samenstellen van de definitieve versie van beide instru-
menten op basis van itemselectieprocedures.

Aan dit vooronderzcek is door een zestal algemene instellingen voor verstandelijk
gehandicapten meegewerkt, te weten Piusoord (Tilburg), 't Bouwhuis (Enschede), de
Sterre (Clinge), Boldershof (Druten), de Merwebolder (Sliedrecht) en 't GielsBos (Lille,
België). In totaal werden Vragenlijst- en Testgegevens verzameld van 89 verstandelijk
gehandicapten in de leeftijd van 12 tlm 45 jaar (zie Tabel 4.6.):

Tabel 4.6. Aantallen proefpersonen per leeftijdscategorie (n - 891

Leeftijd Man Vrouw Totaal

12-20 7 3 10
21-30 18 12 30
31-40 24 9 33
41-45 8 8 16
Totaal 57 32 -Z~8

Bij het selecteren van de prcefpersonen werd geen rekening gehouden met de ernst van
de verstandelijke handicap. Als maat voor 'niveau van functioneren' werd de totaalscore
van op Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (sttz; Kraijer 8i Kema, 1981)
genomen. De verdeling van de sitz-scores van de prcefpersonen in de steekprcef was als
volgt (zie Tabel 4.7.):

Tabeol 4. 7. Aantallen proefpersonen per SRZ-niveau In -891

sRZ-totaalscore n sRZ-totaalscore n

9 3 6L 15
8H 5 5H 7
8L 6 5L 7
7H 13 4 3
7L 12 3 5
6H 10 Onbekend 3

Totaal 89

Van drie prcefpersonen ontbraken sxz-gegevens. Bij de prcefpersoonselectie werden
prcefpersonen met ernstige visuele ert~of auditieve handicaps en motorische handicaps aan
de bovenste ledematen uitgesloten om artefacten bij de analyses te voorkomen.

4.4.2. Procedure

Bij elk van de prcefpersonen werd de Test afgenomen door de onderzceker, verder werd
voor elk van hen een Vragenlijst ingevuld door een grcepsbegeleider. Er werd ervoor
gekozen de Vragenlijst voor een individu in te laten vullen door één grcepsbegeleider in
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1. Inhoudelijke analyse. Wordt
bij andere items naar gelijk-
soortig gedrag gevraagd?

Nee Ja

2. Ontbrekende items. Is het
item 6 keer of ineer met 'weet
niet' beantwoord?

Nee Ja

~
3. Is de itemvariantie gelijk
aan nul?

Nee Ja

4. Is de item-totaalcorrelatie
(binnen de categorie) lager
dan .25?

Nee Ja

5. Is het item binnen een
driedimensionele MDS-oplossing
op een zinvolle wijze bij
de oorspronkelijke categorie
in te delen?

Ja Nee

iJ Item verwijderen

6. Is het item binnen een
driedimensionele MDS-oplossing
op een zinvolle wijze een an-
dere categorie in te delen?

Ja Nee

Item handhaven Item verplaatsen

Figuui 4.1. Beslissingsdiagram itemanalyse experimente~e Vragenlijst
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plaats van door twee grcepsbegeleiders afzonderlijk. Zowel uit het reeds weergegeven
vooronderzcek als uit het nog te beschrijven betrouwbaarheidsonderzcek' bleek dat de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Vragenlijst als gced betiteld kan worden.

De afnames van de Test vonden steeds plaats in een prikkelarme ruimte op het
betreffende instituut. De Vragenlijsten werden steeds binnen zes weken na de testafnames
door de grcepsbegeleider ingevuld; de respons was 100q. Na de dataverzameling vond
computermatige verwerking van de gegevens plaats. In 4.4.3. worden de resultaten van

' Zie Hoofdstuk 6
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de analyses op de verzamelde Vragenlijstgegevens weergegeven, in 4.4.4. die van de
analyses op de Testgegevens.

4.4.3. [temanaly-se Vragenlijst

De item-selectieprocedure vond plaats in een aantal stappen. Deze zijn schematisch
weergegeven in Figuur 4.1. (zie vorige pagina). De Vragenlijstitems die op basis van de
gencemde criteria werden verwijderd zijn weergegeven in Tabel 4.8.

TabeI4.8. Verwijde~de Viagenlijstitems

Categorie Inhoudelijk Ontbreken hemvarian- MDS kems ver-

tie - 0 wijderd

1. Receptiet, Pre-intentioneel. Non-vocaal 2,3 2

2. Receptief, Pro-intentioneel, Vocaal 0

3. Receptief, Proto-symbdisch, Non-Vocaal 15,23,27 18 6

29,30

4. Receptíef, Proto-symbolisch, Vocaal 38 39 2

5. Receptief, Symbolisch, Non-vocaal 40 45,47,48 41 10
50,51.52

55,56

6. Receqief, Symbolisch, Vocaal 0

7. Exqessief, Pre-inten[ioneel, Non-vocaal 65,69 2

8. Exqessief, Pre-intentioneel, Vocaal 80 73.74 5
77,81

9. Exqessief, Proto-symbolisch, Non-vocaal 82,83,96 84,85,92 10

95,100
104.105

10. Exqessief, Proto-symbolisch, Vocaal 106,108 6
112,119
121,122

11. Exqessief, Symbolisch, Non-vocaal 130,131 133 7
132.134

135.136

12. Exqescief, Symbolicch, Vocaal 157,158 165 6

159,162
164

hems verwijderd 6 1 2 1 4 24 56
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4.4.3.1. Inhoudelijke anatyse

Op grond van enkele opmerkingen van invullers van de Vragenlijst vond voorafgaande
aan verdere analyses nog een laatste inhoudelijke analyse plaats. Op grond van het feit
dat door verschillende items naar min of ineer hetzelfde gedrag werd gevraagd werden
deze items niet in de verdere analyses meegenomen. Het betrof hier de Items 157, 158,
159, 162, en 164. Item 80 werd verwijderd omdat het vrijwel identiek bleek aan Item
123. [n totaal werden aldus 6 items niet in de verdere analyse meegenomen.

4.4.3.2. Ontbrekende itemr

In de daaropvolgende stap werd bepaald in welk aantal van de gevallen bij het betreffende
item de antwoordmogelijkheid "weet niet" was ingevuld. Bij een aantal van n-89 cases
werd besloten het criterium bij 6 te leggen, dat wil zeggen, items die 6 maal of vaker niet
waren ingevuld werden verwijderd. Dit bleek het geval te zijn bij 12 items, afkomstig uit
5 verschillende categorieën (zie Tabel 4.8.).

4.4.3.3. Item variant i e

In de volgende stap van de itemselectie werden de items die een variantie gelijk aan 0
hadden (met andere woorden, die voor alle 89 prcefpersonen gelijk ingevuld werden)
verwijderd. Het betrof hier in alle gevallen items die naar non-vocale communicatie van
symbolisch niveau vrcegen; de items vielen in de Categorieën Symbolisch, Receptief,
Non-vocaal en Symbolisch, Expressief, Non-vocaal. De items uit de eerstgencemde
categorie hadden alle betrekking op lezen en klokkijken en werden in geen van de
gevallen positief gescoord ( Items 045, 047, 048, 050, 051, 052, 055, en 056, n-8). De
items uit de tweede categorie hadden betrekking op symbolische non-vocale communi-
catie, te weten het schrijven of typen van woorden ( Items 130, 131, 132, 134, 135, en
136, n-6). Ook deze items werden geen van alle positief gescoord.

4.4.3.4. Interne consistentie

Voor elk van de 12 categorieën werd ter bepaling van de interne consistentie Cronbach's
alpha berekend. Het verdient de voorkeur deze coëfficiënt per leeftijdsgrcep te berekenen
aangezien berekening over de totale grcep vanwege de tcegenomen scorevariantie een
overschatting van alpha tot gevolg kan hebben (Hattie, 1985). De steekprcef werd derhal-
ve in drie leeftijdsgrcepen verdeeld.

Uit de resultaten, zoals weergegeven in Tabel 4.9., valt af te lezen dat de interne
consistentie in vrij grote mate verschilt van categorie tot categorie (minimaal .64,
maximaal .98); in het algemeen is de betrouwbaarheid als gced te kwalificeren.
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Binnen elke categorie werden vervolgens per item gecorrigeerde item-totaalcorrelaties
berekend, met de bedceling items waarbij deze correlatie te laag was te verwijderen.
Aangezien in alle gevallen de item-totaalcorrelatie .29 of groter was, werd op grond van
dit criterium geen enkel item verwijderd.

Tabel4.9. Cronbach's a per Vragenlijstcategorie, drie leeftijdscategorieën In - 891

Vragenlijstcategorie 12-25 26-35 36-45
In -271 In -301 In -291

01. Receptief, Pre-intentioneel, Non-vocaal .77 .65 .81

02. Receptief, Pre-intentioneel, Vocaal .90 .85 .78

03. Receptief, Proto-symbolisch, Non-vocaal .95 .88 .81

04. Receptief, Proto-symbolisch, Vocaal .98 .92 .90

05. Receptief, Symbolisch, Non-vocaal .85 .89 .95

06. Receptief, Symbolisch, Vocaal .92 .90 .92

07. Expressief, Pre-intentioneel, Non-vocaal .65 .71 .64

08. Expressief, Pre-intentioneel, Vocaal .73 .70 .70

09. Expressief, Proto-symbolisch, Non-vocaal .93 .91 .88

10. Expressief, Proto-symbolisch, Vocaal .94 .92 .93

11. Expressief, Symbolisch, Non-vocaal .82 .80 .69

12. Expressief, Symbolisch, Vocaal .98 .98 .98

( Bijbehorende variantieanalyses per schaal alle significant, p~.001)

4.4.3.5. Multidimensional Scaling (n~DS)

Bij de itemselectie-procedures werd gebruik gemaakt van meerdimensionele schaal-
modelanalyses, in de literatuur meestal aangeduid met de Engelse term Multidimensional
Scaling (ivtns).

Een wtns-model kan gedefinieerd worden als een algebraïsche vergelijking die
gebruikt wordt om informatie die in data aanwezig is samen te vatten. Alle ivt~s-modellen
hebben bovendien de mogelijkheid deze informatie geometrisch af te beelden, hetgeen
vaak een overzichtelijk, informatief beeld oplevert (Ahrens, 1974; Davison, 1983;
Schiffman, Reynolds 8r. Young, 1981). Zo kan de gelijkheid of ongelijkheid (similarity
of dissimilarity) tussen items uit een vragenlijst of test gerepresenteerd worden als de
ruimte tussen punten in een ruimte, zó dat hce meer items op elkaar lijken, hce dichter
ze bij elkaar in de ruimte liggen. Schematisch weergegeven:
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item i y punt i
item j -y punt j

similarity d;~ --. afstand d;~

Een dcelstelling van een MDS-analyse kan zijn: het vinden van een puntenconfiguratie
waarin de afstanden tussen de punten optimaal gerepresenteerd worden. Analyse van deze
gegevens mcet leiden tot inzicht in de vraag welke dimensies, aspecten of facetten voor
de gevonden configuratie verantwoordelijk zijn. Indien lvtDS gebruikt wordt om vragen-
lijst- of testitems te selecteren kunnen verder op grond van de gevonden configuratie
clusters van items onderscheiden worden, en kan op basis van deze clusters besloten
worden welke items gehandhaafd of verwijderd worden.

1~tns wordt uitgevcerd op een matrix van afstandsmaten tussen de te analyseren
variabelen. In de hier gebruikte analyses is gebruik gemaakt van Euclidische afstandsma-
ten. In onderstaande formule wordt de Euclidische afstand gedefinieerd als de vierkants-
wortel uit de som van gekwadrateerde verschillen tussen coórdinaten:

z zdy - ~ (x;, xj,)

De Euclidische afstandsmaat geeft de afstand weer in een r-dimensionele versie van de
bekende alledaagse ruimte (Young, 1987). In een tweedimensionale ruimte kan de afstand
d;; tussen de punten i en j als volgt berekend worden:

d~- (x~ -xi~~t(x4-xtz)z~

Gegeneraliseerd naar p dimensies wordt dit:

~ (x~-xtk)z
k-1"

Een vergelijking met principale componentenanalyse is hier op zijn plaats. Bij principale
componentenanalyse zijn algemeen de afstanden tussen de punten bekend en worden in de
analyse de coórdinaten bepaald. Er wordt in de analyse dan gezocht naar een meetkundige
representatie van de stimuli, zó dat de afstand tussen twee punten gelijk is aan de
'similarity' tussen de twee variabelen die door die punten gerepresenteerd worden. Er is,
met andere woorden, sprake van een assumptie van lineariteit in de relaties tussen de
variabelen. [n de praktijk wordt een dergelijke perfecte relatie tussen de variabelen en de
afstand tussen de punten i en j vrijwel nooit gevonden, aangezien de variabelen niet
voldcen aan al de eigenschappen van afstanden. Immers, prcefpersonen scoren niet altijd
consequent, en er spelen altijd errorcomponenten een rol. Voor veel soorten data is de
assumptie van lineariteit erg strikt. Oplossing voor dit probleem is het 'scepeler maken
van de relaties.
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Dit scepeler maken van bovengencemde relaties kan algemeen op twee manieren
gebeuren. Wanneer er sprake is van variabelen die op intervalniveau gemeten zijn kan
metric scaling plaatsvinden. Hierbij vindt een lineaire transformatie plaats en worden de
similarity-scores door middel van constanten herleid tot echte afstandsscores:

dy-a s~~ tb

Wanneer de variabelen echter op ordinaal niveau gemeten zijn dient gebruik gemaakt te
worden van non-metric scaling. Bij non-metric scaling worden de similarity-scores herleid
met behulp van een monotoon-stijgende functie:

d~-Rsy)

Hierbij wordt getracht de regel aan te houden dat de rangorde van de paren volgens
similarity gelijk is aan de rangorde van de paren volgens afstand.

Bij het interpreteren van tvt~s-resultaten geldt dat dat de dimensionaliteit minimaal
dient te zijn. Wanneer er sprake is van n stimuli kunnen deze stimuli altijd perfect
gerepresenteerd worden in een ruimte met n-1 dimensies. Het zal duidelijk zijn dat dit
echter bij grote aantallen stimuli voor bezwaren zal zorgen: een ruimte die bestaat uit een
groot aantal dimensies is mceilijk interpreteerbaar. Dcel van 1~tns is dan ook het vinden
van een acceptabele, interpreteerbare structuur van een relatief beperkt aantal dimensies.

Bij het bepalen van het aantal dimensies dat bij een bepaalde puntenconfiguratie
het meest geschikt is is het begrip stress van belang. Kruskal (1964) definieert zijn
stressmaat S als genormeerde maat voor het niet overeenkomen tussen de geobserveerde
data en het resultaat van de schaling, met andere woorden, als een (...) measure for
goodness offit. It measures how well the given configuration represents the data (Krus-
kal, 1964, p. 65). S is slechts afliankelijk van de afstandsrangorden en is gebaseerd op
regressie. Er zijn geen vaste regels voor de mate van stress die acceptabel is bij een
gevonden dimensiestructuur. Kruskal ( 1964) geeft de voor de interpretatie van S enkele
globale richtlijnen, die zijn weergegeven in Tabel 4.10.

Tabsl4. 10. Beoordeling van stressmaten volgens Kruskal (19641

Stress S Fit

20 96 Poor ISlechtl

10 96 Fair ( Redelijk)

5 96 Good IGoedl

2.5 96 Excellent (Uitstekend)

0 96 Perfect IPerfectl

Op basis van deze criteria kan men stellen dat een gevonden dimensiestructuur een Stress
S mcet opleveren die f lOq of kleiner is.
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Naast het criterium van een acceptabele stress is ook het 'knik'-criterium van belang
(Schiffman et al., 1981). Wanneer de dimensionaliteit grafisch afgezet wordt tegen de
stress vertoont de grafiek vaak een knik, en vaak vormt het aantal dimensies dat bij de
knik aangeduid wordt de meest geschikte oplossing.

Het derde, en belangrijkste, criterium bij de keuze voor de meest geschikte
oplossing wordt ten slotte gevormd door de theoretische interpreteerbaarheid van de
n-dimensionele oplossing.

Bij de tvtns-analyses die in dit onderzcek zijn uitgevcerd is gebruik gemaakt van de
procedures PROxn~trr~s en .vscni., beide deel uitmakend van het srss-x statisticspakket
voor mainframe computers ( sPSS, 1988). pROxnvtrr[FS berekent verschillende maten voor
similarity, dissimilarity of afstand tussen paren variabelen; zoals gezegd is bij de huidige
analyses gebruik gemaakt van Euclidische afstandsmaten. nt,scas. is een programma voor
"Multidimensional Scaling en Unfolding" dat veel verschillende vormen van Ntns kan
uitvceren. Het programma maakt gebruik van de afstandsmatrix die met behulp van
PROxIIvtrrIFS wordt berekend (Noru~is, 1985).

4.4.3.6. Mns Vragenlijst

Met behulp van de procedure Pltoxnvtrr~s werd een matrix van Euclidische afstands-
maten berekend tussen alle vragen van de Vragenlijst over de 89 prcefpersonen. Vervol-
gens werd op deze afstandsmatrix een tvtns-analyse uitgevcerd. Gezien het voor de
procedure ,v.scru. te grote aantal vragen (de lijst bevatte op dat moment 159 vragen)
werd op theoretische gronden besloten reeds één dimensie, namelijk de a priori gewn-
strueerde dimensie richting (receptief-expressief), tevoren af te splitsen, en aldus twee
afzonderlijke analyses uit te vceren: één voor de receptieve en één voor de expressieve
schalen.

Voor de twee analyses werden gelijke procedures gehanteerd: er werden oplossin-
gen berekend met respectievelijk 4, 3, 2, en 1 dimensie(s). Mede aan de hand van de in
Tabel 4.11. (zie volqende pagina) weergegeven stressmaten werd bepaald, we!ke oplos-
sing als de meest acceptabele diende te worden gekenmerkt; Figuur 4.2. geeft een
grafische representatie van de gevonden stressmaten (zie eveneens volgende pagina). In
zowel de lijn voor de receptieve, als die voor de expressieve items is een knik te zien, die
mede bepalend is voor de keuze van een twee-dimensionele oplossíng (Kruskal, 1964).

Voor de interpretatie van de stressmaten (een kleine stress bij een oplossing met een
bepaalde dimensionaliteit geeft zoals gezegd aan dat de data gced passen binnen een
structuur met dat betreffende aantal dimensies) bestaan zoals gezegd geen vaste criteria.
Men kan stellen, uitgaande van de criteria die Kruskal (1964) aanbeveelt, dat uit elk van
de twee analyses een acceptabele twee-dimensionele oplossing naar voren kwam (voor de
items uit de receptieve categorieën een stress van 8q, en voor die uit de expressieve van
5,5 q). De twee dimensies waren voor beide schalen theoretisch zinvol interpreteerbaar:
de eerste dimensie viel samen met de a priori dimensie Niveau, en de tweede met
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Tsbel4.11. Stressmaten en gekwadraieerde correlaties per ,atscat-oplossing, Vragenlijst-
categorieën

Vragenlijstcategorieën n(Dim) Stress S Sqd.cor

Expressief.

Receptief

p - 4 .059 .976

p - 3 .075 .985

p - 2 .080 .960

p-1 .175 .919

p - 4 .044 .994

p - 3 .045 .992

p - 2 .055 .985

p-1 .085 .951

0.2
Stress S

0.15I

0.1

0

r
0.0 5

~- --
4 3 2 1

n(Dim)

~ Expressief ~ Receptief

Figuur 4.2. Grafrsche represerrtatie Stress S bij verschillende dimensionaliteit, Vragen-
lijslcate,~orieën
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Modaliteit. Men kan stellen dat deze resultaten een bevestiging vormen van het a priori
geformuleerde model: de items passen in het geheel bezien een driedimensioneel model.
Bijlage 4 bevat de coërdinaten van de items uit de receptieve categorieën binnen het
gevonden twee-dimensionele model; Bijlage 5 bevat de coórdinaten van de items uit de
expressieve categorieën.

Een item werd verplaatst naar een andere categorie omdat het daar op grond van de
coórdinaten beter paste, en en er qua inhoud op aanslooten. Item 008 werd verplaatst van
Categorie Receptief, Pre-intentioneel, Non-vocaal naar Categorie Receptief, Proto-symbo-
lisch, Non-vocaal. Op grond van bestudering van de grafische weergave van de drie-dime-
nsionele oplossing van de IvIDS-analyse werden in totaal 24 items verwijderd (zie Tabel
4.8.).

4.4.3.7. Conclusie itemanalyse Vragenlijst

De itemselectieprocedure zoals hierboven omschreven resulteerde uiteindelijk in het
verwijderen van in totaal 56 items. De definitieve Vragenlijst omvat 109 vragen, verspreid
over twaalf categorieën. Tabel 4.12. geeft per categorie het aantal overgebleven items.

Tabet 4. 12. Resterende items per Vragenlijstcategorie

Vragenliistcategorie Omschriivina Items

1. Receptief, Het vermogen om prikkels in de omgeving (objecten, gebeu- 1 4 5 6 7(n-5)

Pre-intentioneel, rtenissen en personen) visueel waar te nemen

Non-vocaal

2. Receptief, Het vermogen om auditieve prikkels in de omgeving (gelui- 9 10 11 1 2 13 14

Pre-intentioneel, den) waar te nemen, en zich hierop te richten (n-6)

Vocaal

3. Receptief, Interpretatie van, en betekenisverlening aan voorwerpen, ge- 8 16 1 7 19 20 21 22

Proto-symbolisch, baren, foto's, tekeningen en pictogrammen 24 25 26 26 (n - 11)

Non-vocaal

4. Receptief, Interpretatie van, en betekenisverlening aan geluiden, anders
Proto-symbolisch dan woorden
Vocaal

5. Receptief, Interpretatie van, en betekenisverlening aan gebaren, pictu-

Symbolisch, rale symbolen en geschreven taal

Non-vocaal

6. Receptief, In[erpretatie van, en betekenisverlening aan gesproken taal
Symbolisch, (woorden) van anderan
Vocaal

7. Expressief, Spontane gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen

Pre-intentioneel,

Non-vocaal

31 32 33 34 35 36 37
(n - 71

42 43 44 46 49 53 54
(n-71

57 58 59 60 61 62 63
(n - 7)

64 66 67 68 70 71

ln - 6)
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Tabel 4.12., vervolg

8. Expressief, Geluiden die de persoon spontaan of als reactie op iets in de
Pre-intentioneel, omgeving maakt
V ocaal

9. Expressief, Het spontane, zelfstandige gebruik van voorwerpen, han-
Proto-symbolisch, delingen, gebaren, tekeningen of foto's om bepaalde wen-
Non-vocaal sen, verlangens, ideeën, bedoelingen duidelijk te maken

10. Expressief, Het spontane, zelfs[andig gebruik van klanken, anders dan
Proto-symbolisch, woorden, om bepaalde wensen, verlangens, ideeën, bedoe-
Vocaal lingen duidelijk te maken

11. Expressíef, Het spontane, zelfstandig gebruik maken van picturale sym-
Symbolisch, boolsystemen en geschreven [aal om bepaalde wensen,
Non-vocaal verlangens, ideeën, bedoelingen duidelijk te maken.

12. Expressief, Het spontane, zelfstandige gebruik maken van het gesproken
Symbolisch, Nederlands om bepaalde wensen, verlangens, ideeën, bedoe-
Vocaal lingen duidelijk te maken.

Resterend aan[al
items

72 75 76 78 79 1n-5)

86 67 68 89 90 91 93
94 97 98 99 101 102
103

In-141

060 107 109 110 111
113 114 115 116 117
1 18 120 123 (n - 13)

124 125 126 127 128

129 (n-6)

137 136 139 140 141
142 143 144 145 146
147 148 149 150 151

152 153 154 155 156
160 161 163 In - 22)

n-109

Het aantal items verschilt vrij sterk per categorie. De kleinste, Categorie 1(Receptief,
pre-intentionee[, non-vocaan bevat 5 items en de grootste, Categorie 12 (Expressief,
symbo[isch, vocaat7, 22. Ondanks de methodologische problemen die dit oplevert
(waaronder het feit dat het mceilijker is de Cronbach's alpha's per categorie met elkaar
te vergelijken) is ervoor gekozen de categorieën die uit bovenstaande analyses naar voren
kwamen zonder verdere aanpassingen te handhaven. De grootste categorieën behoren zijn
alle expressieve categorieën, en zijn alle belangrijk voor het opzetten van (expressieve)
communicatieontwikkelingsprogramma's. Gedetailleerde informatie is hiervoor onzes
inziens van groot belang.

4.4.4. Itemanalyse Test

In het vooronderzcek werd bij elk van de 89 prcefpersonen een Test afgenomen. Zoals
tevoren verwacht leverden de testafnames bij de prcefpersonen die op lager niveau
functioneerden problemen op. Bij de prcefpersonen met een sltz-totaalstandaardcijfer van
3 en 4(de laagste scores) was het aandachtsniveau en de gerichtheid op prcefleider enlof
testmateriaal dusdanig gering dat het tot problemen bij de afname leidde. Concreet kon
bij geen enkele van de prcefpersonen met een sttz-score van 3 of 4(n-8) één of ineer-
dere items gescoord worden. Dit was eveneens het geval bij 3 van de 7 prcefpersonen
met een sitz-score van 5-laag.
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Besloten werd tien extra testafnames te verrichten bij personen met een sttz-score van 3
(n-4) en 4(n-6). Geen enkele van deze prcefpersonen scoorde op een of ineerdere
items. Op grond van deze resultaten werd ten aanzien van het normeringsonderzcek
besloten verdere testafnames bij prcefpersonen met een s~tz-score van 3 of 4 te laten
vervallen. Hcewel een deel van de prcefpersonen met een sttz-score van 5-laag eveneens
niet tot positieve scores kwam blijft een testafname bij hen geïndiceerd.

Parallel aan de analyses van de Vragenlijstitems vond de selectieprocedure van de
testitems plaats in een aantal stappen. Deze zijn weergegeven in Figuur 4.3..

1. Is de itemvariantie gelijk
aan nul, of is het scorever-
loop gelijk aan een van de
andere deelitems?

Nee Ja

2. Is het scoreverloop van het
deelitem gelijk aan dat van
een ander deelitem?

Nee Ja

3. Is de item-totaalcorrelatie
(binnen de categorie) lager
dan .25?

Nee Ja

4. Is het item binnen een
driedimensionele MDS-oplossing
bij de oorspronkelijke catego-
rie in te delen?
Ja Nee

`.

Item verwijderen

5. Zs het item binnen een
driedimensionele MDS-oplossing
zinvol bíj een van de andere
categorieën in te delen?

Ja Nee

Item handhaven 6. Items rangschikken
naar moeilijkheid

Figuur 4.3. Beslissingsdiagram itemanalyse experimentele Test
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Gestart werd met een totaal van 36 items, bestaande uit in totaal 153 deelitems. Vooraf-
gaande aan de itemanalyses werd na de Testafnames besloten Item 22 (aanwijzen van
lichaamsdelen bij zichzelf en bij een pop) alsnog te wijzigen om de inhoud eenduidiger
te maken, en slechts de deelitems te handhaven waarbij gevraagd werd naar het aanwijzen
van lichaamsdelen van de prcefpersoon zelf. Hiermee kwamen de Deelitems 22b, 22d, en
22g te vervallen. De Deelitems 35b, 35e en 35f (waarbij een vocaal antwoord verwacht
werd op respectievelijk de vragen 'Wat kan vliegen', 'Wat dce je met je oren' en 'Wat
dce je met je neus') werden eveneens niet in de verdere analyses meegenomen wegens
onduidelijkheden in de scoring: bij 35b vormt een deel van het laatste woord een correct
antwoord ('vlieg'), bij 35e zorgde het geringe verschil in de uitspraak tussen de woorden
'oren' en 'horen' voor problemen met de scoring, terwijl bij 35f in verreweg de meeste
gevallen het antwoord 'snuiten' werd gegeven, een antwoord waarin de essentiële functie
van het reukorgaan niet weerspiegeld wordt maar dat toch niet foutgerekend kon worden.
Voorafgaande aan de itemanalyses werden aldus 6 deelitems verwijderd.

4. 4.4.1. Itemvariantie

In de eerste stap van de itemanalyses werd bepaald welke testitems geen scorevariantie
vertoonden, met andere woorden, welke items voor alle prcefpersonen positief, of voor
alle prcefpersonen negatief gescoord werden. Het eerste bleek bij geen enkel item het
geval te zijn. Het laatste was het geval bij de Deelitems 17c, 19a, 19c, 22e, 22i, 22j,
25f, 31a, 31b, 35k, 351 en 35m. De 12 desbetreffende deelitems werden verwijderd.

4.4.4.2. Scorever[oop

Binnen de samengestelde items (die bestonden uit meerdere deelitems) werd gecontroleerd
of er deelitems waren met hetzelfde scoreverloop. Bij enkele deelitems werd inderdaad
gevonden dat, als ze positief gescoord werden, in alle gevallen een ander deelitem óók
positief gescoord werd, en dus geen extra informatie gaf. In voorkomende gevallen werd
steeds het deelitem dat het laatst in de rij kwam verwijderd. Dit betrof de Deelitems 2b
(scoreverloop gelijk aan 2a), l lc en I ld (scoreverloop gelijk aan l lb), 18c (scoreverloop
gelijk aan 18b), 23c (scoreverloop gelijk aan 23b), 25b (scoreverloop gelijk aan 25a), en
32b, 32c, en 32d (scoreverloop gelijk aan 32a). In totaal werden aldus 9 deelitems
verwijderd.

4. 4. 4. 3. Item-[otaa[carrelatie

Het discriminatief vermogen van een item is de mate waarin het item ertce bijdraagt
personen die een hoge, respectievelijk een lage score behalen te onderscheiden. Dit is
vast te stellen aan de hand van de correlatie tussen de itemscores en de totaalscore op de
categorie waarin die items zich bevinden.
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Met als dcel het verwijderen van items met een te laag discriminatief vermogen werden
voor elk van de items uit de acht categorieën item-totaalcorrelaties berekend. Slechts bij
ékn item (20, bestaande uit de Deelitems 20a dm 20d) bleek de gevonden correlatie lager
dan .30. De Zeeuw (1984) stelt een (arbitrair) minimum voor relatief homogeen samenge-
stelde tests van .20; uit veiligheidsoverwegingen werd toch besloten de Deelitems 20a,
20b, 20c en 20d (n-4) te verwijderen op grond van dit relatief lage scheidend vermogen.

4.4.4.4. Interne consistentie

Ter bepaling van de interne consistentie van de categorieën werd Cronbach's coëfficiënt
alpha berekend. Evenals bij de analyses voor de Vragenlijst werden hiertce drie leeftijds-
grcepen onderscheiden. In Tabel 4.13. zijn de coëfficiënten alpha per categorie weer-
gegeven, berekend over de drie leeftijdsgrcepen.

Tabel 4.13. Cronbach's a per Testcategorie, per leeftijdsgroep.

Testcategorie leeftijdsgroep

12-25 26-35 36-45
In-28) In-35) In-231

01. Receptief, Proto-symbolisch, Non-vocaal .98 .98 .99

02. Receptief, Proto-symbolisch, Vocaal .92 .87 .85

03. Receptief, Symbolisch, Non-vocaal .89 .92 .94

04. Receptief, Symbolisch, Vocaal .97 .98 .98

05. Expressief, Proto-symbolisch, Non-vocaal .94 .95 .97

06. Expressief, Proto-symbolisch, Vocaal .92 .96 .94

07. Expressief, Symbolisch, Non-vocaal .88 .87 .93

08. Expressief, Symbolisch, Vocaal .97 .98 .98

De coëfficiënten zijn alle als voldcende hoog te kwalificeren.

4.4.4.5. tifvs Test

Ook bij de Test trad bij het uitvceren van de t~tDS-analyses het probleem van het voor de
desbetreffende analyse te grote aantal (~ 100) variabelen op: in de vorige stappen van
de itemanalyse werden 52 deelitems verwijderd, waardoor er nog 101 restten. In
tegenstelling tot bij de Vragenlijst werd echter gekozen voor een andere oplossing dan het
opsplitsen in twee deelanalyses. Om te komen tot een hanteerbaar aantal variabelen
werden de itemscores (de som van de deelvragen) als variabelen meegenomen, en niet de
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scores op de afzonderlijke deelitems. Zo werd het aantal variabelen van 101 (deelitems)
tot het hanteerbare aantal van 27 (items) teruggebracht. Om te controleren of de deelvra-
gen van een item werkelijk een dusdanige homogeniteit vertoonden dat ze als één
variabele konden worden beschouwd, werden coëfficiënten alpha berekend voor elk
samengesteld item. De gevonden coëfficiënten waren hoog tot zeer hoog (gemiddeld .92,
waarden tussen .75 en .99), met uiuondering van de Items 25 (25a tlm 25g), en 33 (33a
tlm 33d). Het verwijderen van 5 deelitems (25e, 30f, 30g en 33a) resulteerde in alpha's
van respectievelijk .40 (Item 25), .62 (Item 30) en .55 (Item 33), waardoor de overige
deelitems gehandhaafd konden blijven. Wij konden dan ook concluderen dat de hierboven
beschreven aggregatie van de data op basis van de hoge interne consistentie gerechtvaar-
digd was. Hierbij dient te worden aangetekend dat vergelijking van de coëfficiënten alpha
met enige voorzichtigheid dient te gebeuren vanwege de grote verschillen in het aantal
deelitems per item.

De tvtns-analyse van de testitems vond plaats analoog aan de procedure die gevolgd werd
bij de Vragenlijst. In een eerste stap werd een matrix van Euclidische afstandsmaten
berekend tussen alle testitems. Vervolgens werd op deze afstandsmatrix een 1vtDS-analyse
uitgevcerd. Bij de analyse werden oplossingen berekend met resp. 4, 3, 2, en 1 dimen-
sies. De gevonden stressmaten worden in Tabel 4.14. weergegeven; in Figuur 4.4.
worden deze stressmaten grafisch weergegeven.

Tabe14. 14. Stressmaten en gekwadratee~de correlaties per atsca~-oplossing, Tesritems

n(Dim) Stress S Sqd. corr

p -4 .064 .977
p - 3 .073 .972

p - 2 .122 .941

p - 1 .187 .900

`Uit de analyse kwam aldus een acceptabele drie-dimensionele oplossing naar voren (met
een stress van 7,30~0), die theoretisch goed interpreteerbaar bleek: de drie gevonden
dimensies kwamen grofweg overeen met de drie a priori geformuleerde dimensies: niveau,
richting (receptieflexpressief) en modaliteit ( vocaallnon-vocaal). Men kan stellen dat ook
deze resultaten een bevestiging vormen van het a priori geformuleerde model. Bijlage 6
bevat de coórdinaten van de testitems op het assenstelsel dat gevormd wordt door de drie
dimensies "Niveau", "Modaliteit" en "Richting"
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Stresa S
0.2 ~

0.15

0.1
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3 2

n(Dim)
1

Figuur 4.4. Grafisehe weergave gevwuten stress S bij verschillencie
dimensionaliteit, TesJ

Op grond van cobrdinaten die te sterk afweken ten opzichte van de overige items van de
categorie werden de Items 3, 13 (13a tlm 13c), 14 (14a tlm 14c), 26, 27 en 36 (36a tlm
36c) verwijderd. Tabel 4.15. (zie volgende pagina) bevat de Test(deel)items die in totaal
via de hiervoor beschreven stappen verwijderd werden.
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T~bd 4. 15. Verwijderde Tes[items

Ca[egorie Inhoudelijk Scorevari- Gelijk sco- Lage item- Lage MDS Totaal
antie-0 reverloop totaalcorre- alpha verwijd-

latie erd

1. Raceptief, 17c,19a 2b 3 9
Proto-symbolisch, 19c, 2 2 e
Non-vocaal 22 i, 2 2j

25f

2. Receptief,
Proto-symbolisch,
Vocaal

3. Receptief,
Symbolisch,
Non-Vocaal

16c 13a,13b
13c,14a
14b 14c

0

7

4. Receptief, 22b,22d 23c 20a,20b 25e 26,27 12
Symbolisch, 22g 256 20c,20d
Vocaal

5. Expressief,
Proto-symbolisch,
Non-vocaal

0

6. Expressief, 1 1 c
Proto-symbolisch, 1 1 d
Vocaal

7. Expressief, 31a 30f
Symbolisch, 31 b 30g
Non-vocaal

2

4

6. Expressief, 35b,35e 35k,351 32b,32c 33a 36a 13
Symbolisch, 35f 35m 32d 36b
Vocaal 36c

Totaal verwijderd 6 12 9 4 4 12 47

4.4.5. Samenstelling Schalen

In dit hoofdstuk werd beschreven hce de definitieve versies van de Vragenlijst en de Test
tot stand kwamen. De stapsgewijze itemanalyses resulteerden in respectievelijk 12 en 8
categorieën, met een sterk wisselend aantal items per categorie. De laatste stap in beide
procedures bestond uit een meerdimensionele schaalanalyse van de items; uit deze analyse
werd geconcludeerd dat het oorspronkelijke drie-dimensionete model bevestigd werd.
Hierbij zijn echter, met het oog op de te kiezen vorm van de normering, de volgende
opmerkingen te maken.

l. De verdeling van de items (weergegeven als punten in een driedimensionele
ruimte) kon zowel voor Vragenlijst als voor Test aan de hand van de drie gevonden
dimensies op een zinvolle wijze geïnterpreteerd worden. De drie dimensies kwamen
overeen met de drie a priori geformuleerde dimensies: "Niveau", "Richting" (recep-
tieflexpressief) en "Modaliteit" (vocaallnon-vocaal). Gesteld werd dat deze resultaten een
bevestiging vormden van het a priori geformuleerde model.
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Het onderscheid in drie 'niveaus' van communicatie (pre-intentioneel, proto-symbolisch
en symbolisch), zoals gedefinieerd in het communicatiemodelZ, kon echter aan de hand
van de NtDS-analyse niet direct aangetoond worden: er was bij beide analyses geen sprake
van 12, respectievelijk 8 welonderscheiden c[usters van punten. Hcewel tv~DS tcestaat op
een flexibele wijze clustering van punten tce te passen, kon het onderscheid onzes inziens
onvoldcende op empirische, maar slechts op theoretische gronden gemaakt worden.

2. Het aantal items per categorie bleek uiteindelijk sterk te variëren, zowel wat
betreft de Vragenlijst (minimum aantal items per categorie 5, maximum 22) als de Test
(minimum 3, maximum 25). Hcewel er geen objectieve criteria bestaan voor de grootte
van categorieën is het berekenen van normen (in termen van standaard- of percentiel-
scores) voor een categorie met een gering aantal items is op zichzelf weinig zinvol: een
minimaal verschil in de ruwe score geeft een groot verschil in normscore.

Vooral de Proto-symbolische, Vocale categorieën (Receptief en Expressief;
respectievelijk het interpreteren van klanken en het vermogen klanken te imiteren) bleken
vergeleken met de andere relatief weinig items te bevatten. Gezien het feit dat deze
categorieën toch zinvolle informatie opleveren omdat er zicht gegeven wordt op de ge-
richtheid op klanken, het imitatievermogen en de motivatie tot imiteren van klanken,
dienden deze ons inziens op inhoudelijke gronden toch gehandhaafd te blijven, ondanks
de relatief magere omvang.

De bovengencemde overwegingen hebben er aanleiding tce gegeven geen afzonderlijke
normscores per categorie te berekenen, maar per schaa! die ontstaat wanneer de dimen-
sies Richting en Modaliteit als uitgangspunt genomen worden. De wijze waarop de vier
Vragenlijstschalen ontstaan is weergegeven in Tabel 4.16., die voor de vier Testschalen
in Tabel 4.17.

Tabet 4. 16. De vier Vragenlijstschalen

Vragenlijstschaal Samengesteld uit de Vragenlijstcategorieën: Aantal items

Receptief, Non-vocaal (REN) Receptief, Non-vocaal, Pre-intentioneel
Receptief, Non-vocaal, Proto-symbolisch
Receptief, Non-vocaal, Symbolisch

Receptief, Vocaal ( aEV) Receptief, Vocaal, Pre-intentioneel
Receptief, Vocaal, Proto-symbolisch
Receptief, Vocaal, Symbolisch

Expressief, Non-vocaal (ExN) Expressief, Non-vocaal, Pre-intentioneel
Expressief, Non-vocaal, Proto-symbolisch
Expressief, Non-vocaal, Symbolisch

Expressief, Vocaal ( Exv) Expressief, Vocaal, Pre-intentioneel
Expressief, Vocaal, Proto-symbolisch
Expressief, Vovaal, Symbolisch

23

20

26

40

~ Vergelijk Paragraaf 1.3. e.v.
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Tabel4. 17. De vier Testschalen

Testschaal Samengesteld uit de Testcategorieën:

Receptief, Non-vocaal (TREN) Receptief, Non-vocaal, Proto-symbolisch
Receptief, Non-vocaal, Symbolisch

Receptief, Vocaal (TREV) Receptief, Vocaal, Proto-symbolisch
Receptief, Vocaal, Symbolisch

Expressief, Non-vocaal (TExN) Expressief, Non-vocaal, Proto-symbolisch
Expressief, Non-vocaal, Symbolisch

Expressief, Vocaal (rExv) Expressief, Vocaal, Proto-symbolisch
Expressief, Vovaal, Symbolisch

Aantal deel-
items

26

29

18

22

De Ruwe Score van een prcefpersoon op een Schaal bestaat uit een ongewogen optelling
van de punten die gehaald zijn op de drie (Vragenlijst) of twee (Test) categorieën waaruit
de schaal bestaat. Het strikte onderscheid tussen de niveaus Pre-intentioneel, Proto-sym-
bolisch en Symbolisch komt hiermee te vervallen, waardoor een indeling ontstaat met
betere verhouding tussen het aantal items per itemgrcep, en die beter overeenkomt met
de resultaten van de gencemde lvtDS-analyse.

4.4.6. Itemmceilijkheid Test

In het algemeen wordt bij psychologische tests de mceilijkheid van de items weergegeven
door de mceilijkheidsindex (De Zeeuw, 1984). Deze index bestaat uit het percentage
personen in een steekprcef dat positief scoorde op het item. Per item werd in de laatste
stap van de itemanalyse de mceilijkheidsindex berekend. De gemiddelde index bleek
40,3~ te bedragen. Algemeen wordt gesteld dat een gemiddelde index van een test
ongeveer .50 dient te zijn voor de populatie waarvoor hij bestemd is; aangezien een
aantal prcefpersonen, afkomstig uit de lagere regionen betreffende het niveau van
functioneren (concreet: een sttz-totaalstandaardcijfer van SL), niet testbaar bleek, haalt de
gemiddelde index deze norm niet geheel. De kleinste gevonden index bedrceg 4, en de
grootste 84q. In Tabel 4.18. zijn de Testitems per schaal weergegeven, met de bijbeho-
rende mceilijkheidsindices van de deelitems, en de mceilijkheidsindex per samengesteld
item.

Na de itemanalyses die in de paragrafen hiervóór werden beschreven vond nog de
volgende aanpassing plaats: de Deelitems la, lb, 2a en 2b werden gecombineerd tot één
item, gezien de gelijkaardige instructie. Hetzelfde werd gedaan met Deelitems 13c, dat
werd verplaatst naar Item 12 omdat de overige deelitems van Item 13 verwijderd waren.
Aan de hand van de gevonden mceilijkheidsindices per samengesteld testitem werd de
itemvolgorde veranderd, waardoor een volgorde ontstond van de relatief 'gemakkelijkste'
naar de relatief 'mceilijkste items'. Bijlage 8 bevat de definitieve versie van de cPZ-Test.

' Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij samengestelde items die bestaan uit 4 of ineer deelitems een
afbreeknorm van 3 foutieve antwoorden aangehouden wordt.
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Tsbel4. 18. Moeilijkheidsindices van de experimentele Testitems per Schaal

TREN MI Gem TREV MI Gem TEXN MI Gem TEXV MI Gem
MI MI MI MI

01a 84

01b 78

02a 75

02c 69 76,5
04a 40
04b 34
04c 47 43.3

05a 52

05b 44

05c 49 48,3

06a 68

06b 62
06c 54 61.3

12a 41

12b 37
12c 33 37,0
15 15 15.0

7a 62
7b 51
7c 47
7d 59 54,8
21a 64

21b 61

21c 60

21d 57

21e 53

21 f 49

21g 44

21h 44

21i 32 51,4

22a 52

22c 47

22f 40

22h 35 43.5

23a 25
23b 20 42,5
24a 19
24b 17
24c 13
24d 10 14,8

9a 83
9b 72
9c 68 74.3
8a 74

8b 67

11a 49
11b 37

1 1 c 31 39.0

33b 38

33c 31

33d 28 32.3

16a 11

16b 9 10,0

17a 45
17b 51
17d 34 43.3

18b 7

18d 4 5,0

19b 5
19d 3 4,0

40, 4

25a 50
25c 33
25d 30
25g 12 31,3
28 7 7.0

8c
Sd
8e
~f

44
38
21

19 43,8
t0a 31

10b 20

10c 12

1 17

30c 48
30b 43
30d 39 35a 30

2 4 35c 21
41,9 35d 18

35g 16
35h 12
35i 8

4

32a 49
32e 35
32f 28
32g 20

2h 12 2 ,~

34a 44

34b 40

34c 30

4 2

~~

32,8

29 6 6.0

42.3
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IJking voor het Nederlands taalgebied

5.1. Inleiding

In maart 1989 werd een begin gemaakt met het normeringsonderzcek voor het Communi-
catieProfiel-Z. De dcelgrcep van het normeringsonderzcek betrof bewoners van algemene
instellingen voor verstandelijk gehandicapten binnen het Nederlands taalgebied, met
andere woorden, in Nederland en Vlaanderen. Vanwege de beperkte tijdsduur van het
project werden mensen die verblijven in andere woonvormen (zoals in de thuissituatie bij
ouders of anderen gezinsleden, en gezinsvervangende tehuizen) niet in het onderzcek
meegenomen. Verder werd besloten het cPZ te normeren voor mensen in de leeftijdsgrcep
tussen 12 en 45 jaar. De ondergrens werd bepaald op 12 jaar aangezien de populatie
kinderen van jonger dan 12 jaar op instellingen voor verstandelijk gehandicapten relatief
klein is. Daarnaast werd een bovengrens van 45 jaar ingesteld omdat boven deze leeftijd
relatief vaak dementie (voornamelijk van het Alzheimer-type, echter ook multi-infarctde-
mentie, of een combinatie van beide) voorkomt, in het bijzonder bij bewoners met het
syndroom van Down (Rceden 8r. Zitman, 1994; Hcefnagel, 1989). Deze factor zou onzes
inziens de resultaten te sterk beïnvlceden'.

Na het vooronderzcekz werd de dcelgrcep verder ingeperkt, zodat het cPz
uiteindelijk genormeerd werd voor mannelijke en vrouwelijke bewoners van algemene
instellingen voor verstandelijk gehandicapten in het Nederlands taalgebied (Nederland en
Vlaanderen), in de leeftijd van 12 t~m 45 jaar, die functioneren op een sociale-redzaam-
heidsniveau (gemeten met behulp van de Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen)
van 7L of lager.

Nadat het onderzcek door de tcenmalige Sectie Zwakzinnigenzorg van de Nationa-
le Ziekenhuisraad positief beoordeeld en bij de leden van de sectie aanbevolen werd,
werd het normeringsonderzcek opgestart. De eerste stap hierbij betrof het samenstellen
van de steekprcef.

De prevalentie van Alzheimer-dementie bij verstandelijk gehandicapten zonder pown's syndroom lijkt
vergelijkbaar met die binnen de algemene populatie (Maaskant, 1993). Voor verstandelijk gehandi-
capten met Down's syndroom ligt dit percentage aanmerkelijk hoger. Onderzcek heeft aangetoond dat
45 ~ van de mensen met Down's syndroom na het 45e levensjaar verschijnselen van Alzheimer-
dementie ontwikkelt; na het SSe jaar is dit 90 ~ ( Evenhuis, van Zanten, Brocaar 8c Rcerdinkholder,
1992).

2 Zie Hoofdstuk 4.
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5.2. Samenstelling van de steekprcef

Normen dienen te worden vastgesteld op basis van een steekprcef die representatief is
voor de populatie waarvoor het instrument bedceld is. De samen te stellen steekprcef
diende dus te bestaan uit bewoners van algemene instellingen voor verstandelijk gehandi-
capten die voldeden aan de hierboven gencemde criteria. De steekprcefgrootte werd bij
aanvang van het onderzcek, rekening houdend met de te verwachten tijdsinvestering en
de lengte van de Vragenlijst, vastgesteld op ongeveer 600; uiteindelijk bedrceg het aantal
personen in de steekprcef 703. Dit betrof het totaal aantal prcefpersonen, dat wil zeggen
de prcefpersonen voor wie een Vragenlijst werd ingevuld. Nadat uit het vooronderzcek
naar voren was gekomen dat de Test bij mensen met de zwaarste verstandelijke handicap
(dat wil zeggen, een sttz-totaalstandaardscore van 3 of 4) geen zinvolle resultaten
opleverde werd besloten het instrument niet te normeren voor mensen uit deze grcep. De
normeringsgrcep voor de Test werd dan ook kleiner dan die voor de Vragenlijst en betrof
in concreto de mensen uit de normeringssteekprcef voor de Vragenlijst die functioneerden
op een sttz-niveau van SL, SH, 6L, 6H en 7L (n-471).

Bij het samenstellen van de normeringssteekprcef werd ernaar gestreefd de
verschillende gebiedsdelen binnen het normeringsgebied evenredig te vertegenwoordigen,
met andere woorden, de verdeling van de instellingen over het normeringsgebied diende
zoveel mogelijk terug te vinden te zijn in de steekprcef. Aan de hand van deze uitgangs-
punten werden de instellingen geselecteerd. Voor Nederland en Vlaanderen werden
hiertce, vanwege de verschillende organisatie van de zorg voor verstandelijk gehandi-
capten in beide landen, verschillende methoden gehanteerd.

Voor Nederland werden binnen elke provincie de inrichtingen aselect gekozen. Uitzonde-
ring hierop vormde Piusoord in Tilburg (van waaruit het onderzcek oorspronkelijk werd
opgestart) en de vijf overige instellingen die reeds hadden meegewerkt aan het vooronder-
zcek; deze hadden alle verdere medewerking tcegezegd. De prcefpersonen van wie in het
vooronderzcek gegevens verzameld waren werden daarbij uitgesloten van deelname aan
het normeringsonderzcek.

In totaal werden 24 Nederlandse instellingen aangeschreven. Van deze instellingen
reageerden er 21 positief, terwijl 3 instellingen om uiteenlopende redenen geen medewer-
king wilden of konden verlenen. Voor elk van deze 3 instellingen werd een vervangende
instelling (aselect) gekozen, uit dezelfde provincie. In een later stadium werd nog
medewerking verleend door 3 verdere instellingen, alle in de provincie Noord-Brabant.
Uiteindelijk werd medewerking verleend door de 27 instellingen die in Tabel 5.1. zijn
weergegeven (zíe volgende pagina). Voor Vlaanderen werden de instituten benaderd waar
logopedisten werkzaam waren die, volgend op een presentatie van het onderzcek op een
congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten in Antwerpen te kennen hadden
gegeven geinteresseerd te zijn medewerking te verlenen aan het onderzcek; het betrof hier
9 instellingen. Om tot een gcede provinciale verdeling te komen werd nog één instelling
extra aangeschreven. De directies van alle Vlaamse instellingen, die weergegeven zijn in
Tabel 5.2., reageerden alle positief op het verzcek aan deelname.
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Tabel 5. 1. De Nederlandse algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten die mee-
werkten aan het normeringsonderzoek, gerangschikt per provincie

Provincie Instelling

Groningen Sintmaheerdt, Tolbert
Friesland Huize Maartenswouden, Drachten
Drente Hendrik van Boeijenoord, Assen
Overijssel 't Bouwhuis, Enschede
Gelderland Huize Boldershof, Druten

Huize Fatima, Nieuw-Wehl
's HeerenLoo- Lozenoord, Ermelo
Leefgemeenschap Veluwehorst, Vierhouten

Utrecht Dennendal, den Dolder
Eemeroord, Baarn

Noord-Holland De Hartekamp, Heemstede
Reigersdaal, Heerhugowaard

Zuid-Holland Dr. mr. W. van den Berghstichting, Noordwijk
Craeyenburgh, Nootdorp
De Merwebolder, Sliedrecht
't Westerhonk, Monster

Zeeland De Sterre, Clinge
Noord-Brabant Huize Assisië, Udenhout

De Binckhorst, Rosmalen
De Donksbergen, Eersel
't Gruytveld, Terheyden
't Hooge Veer, Tilburg
Piusoord, Tilburg
Severinusstichting, Veldhoven

Limburg Augustinusstichting, Gennep
Pepijnkfinieken, Echt
Huize Watersley, Echt

Tabe~ 5.2. De Vlaamse instellingen voor verstandelijk gehandicapten die meewerkten aan
het onderzoek, gerangschikt per provincie

ProvinCie Instelling

West-Vlaanderen M.P.I. Maria-ter-Engelen, Houthulst-Klerken
Oost-Vlaanderen M.P.I. Emiliani, Lokeren

D.V.C. Bernadette, Lovendegem
Antwerpen 't GielsBos, Lille

M.P.I. Zevenbergen, Ranst
M.P.I. Geel-Oosterlo, Geel-Oosterlo

Brabant Michielsheem, Dilbeek
M.P.I. Delacroix, Tienen

Limburg B.C. Ter Heide, Genk
St. Oda, Overpelt
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Nadat aldus de medewerking van de instellingen was verkregen werd contact opgenomen
met de psychologen, (ortho-)pedagogen of logopedisten van de instellingen die bereid
waren gevonden als contactpersoon te fungeren tussen instelling en onderzoeker. In
overleg met de laatste selecteerde de contactpersoon een tevoren bepaald aantal bewoners
van het instituut volgens vaste criteria (zie Bijlage 9) Bij het samenstellen van de steek-
proef per instelling werd verondersteld dat deze wijze van steekproeftrekking een toeval-
lige staal van bewoners zou opleveren, waarin de verdeling naar geslacht met de populatie-
gegevens zou overeenstemmen. Om de tijdsbelasting niet te groot te laten worden werd
een maximum van 20 bewoners per instelling aangehouden. Drie instellingen leverden op
eigen inititatief ineer proefpersonen dan oorspronkelijk ingepland (27, 24 en 23).

Bij de samenstelling van de normeringssteekproef voor het cPZ werd geen
onderscheid gemaakt naar etiologie van de verstandelijke handicap van de proefpersonen.
Met andere woorden, in de steekproef werden proefpersonen met ver9chillende etiologieën
opgenomen. Barrett en Diniz (1989) geven een overzicht van studies die verricht zijn naar
de vraag of verstandelijk gehandicapte kinderen met verschillende etiologiën verschillende
patronen van taalontwikkeling vertonen. Zij concluderen dat er geen duidelijke aanwijzin-
gen bestaan voor verschillen in de taalontwikkeling tussen kinderen met Down's Syn-
droom en kinderen met andere etiologieën; derhalve werd besloten bij het samenstellen
van de normeringssteekproef deze variabele niet mee te nemen3.

Binnen de normeringssteekproef is er sprake van een veelheid aan accenten en
dialecten, variërend van het Westvlaams tot het Fries (voor zover het Fries beschouwd
mag worden als een dialect). Over de invloed van het spreken van dialect op de taalont-
wikkeling voor zover het het standaard Nederlands betreft is, wat betreft mensen met een
verstandelijke handicap, niets bekend. Ook de gegevens over de invloed van het spreken
van dialecten op de taalontwikkeling bij niet-gehandicapte kinderen zijn zeer summier.
Feenstra en Wigney (1979) stellen dat de invloed van het spreken van dialect op de
taalontwikkeling in het standaard Nederlands niet overschat moet worden. Onze eigen
ervaringen tijdens testafnemingen ten behoeve van het normeringsonderzoek sluiten hierbij
aan. Een indeling van de steekproef naar dialect werd dan ook niet zinvol geacht.

De steekproef omvatte, overeenstemmend met de aanbevelingen van Van der
Meulen, geen prnefpersonen di? n~t hun verstaridel:Jke handicap err.stig metarisch of
sensorisch gehandicapt waren. Bij de huidige stand van zaken in de testtheorie vormen
mensen met een dergelijke dubbele handicap een te groot theoretisch probleem (Van der
Meulen, 1989).

Door de onderzoeker zelf werd geen toestemming gevraagd aan eventuele verte-
genwoordigers van de deelnemende bewoner. In de meeste gevallen werd door de instel-
ling zelf, als verantwoordelijke voor de zorg van de bewoner, aan de vertegenwoordigers
van de bewoners (in de meeste gevallen ouders, familieleden of curatoren) om toestem-
ming gevraagd voor deelname aan het onderzoek Van de 703 gevallen werd in totaal 6
keer om diverse redenen toestemming geweigerd In geval van weigering door de verte-
genwoordiger werd een andere proefpersoon geselecteerd volgens dezelfde criteria, om aan
het vereiste aantal bewoners voor de instelling te komen.

' Vergelijk ook Hoofdstuk 3.
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5.3. Feitelijke steekprcetgegevens

In Tabel 5.3. zijn de aantallen proefpersonen weergegeven, ingedeeld naar geslacht,
algemeen niveau van functioneren en leeftijd.

TsbM 5.3. De normeringssteekproef, ingedeeld naar niveau van functioneren (sRZ-scorel,
leeftijd en geslacht

sn2- 3 4 SL 5H 6L 6H 7L 3-7L Tot.

uore

leeft. M V M V M V M V M V M V M V M V

12-15 4 3 8 5 4 5 2 3 2 3 5 5 4 2 29 26 55

16-20 12 10 11 5 8 8 5 5 8 2 9 4 3 6 56 40 98

21-25 11 7 17 10 11 10 9 11 8 4 14 21 10 7 80 70 150

26-30 14 8 15 10 15 4 12 7 14 9 9 11 11 7 90 56 146

31-35 7 5 8 7 12 5 12 7 9 6 4 9 9 9 61 48 109

36-40 3 5 13 7 6 5 9 4 12 2 6 7 4 5 53 35 B8

41-45 7 3 4 3 5 4 3 4 7 2 5 3 4 5 35 24 59

Totaal 58 41 76 47 61 41 52 41 60 28 52 60 45 41 404 299 703

Totaal 99 123 102 93 88 112 86 703

481

Als indicatie voor het 'algemene niveau van functioneren' is de sociale redzaamheid van
de persoon genomen. Van Gemert geeft de volgende definitie van sociale redzaamheid:
"Sociale redzaamheid is de mate waarin de verstandelijk gehandicapte (of de persoon in
het algemeen) in staat is te voldcen aan de eisen van zijn fysieke en sociale omgeving
(Van Gemert, 1993a, p. 131); sociale redzaamheid is in vergelijking met het meer
abstracte begrip 'intelligentie' veel duidelijker verbonden met de situatie waarin de
verstandelijk gehandicapte leeft.

Het niveau van de sociale redzaamheid van de prcefpersonen is bepaald met
behulp van de de Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (s~tz; Kraijer á Kema,
1981) om de volgende redenen. De sttz richt zich, meer dan bijvoorbeeld intelligen-
tietests, op het actuele functioneren van de verstandelijk gehandicapte in zijn dagelijkse
leefomgeving. Daarnaast is de sitz het enige instrument ter bepaling van de sociale red-
zaamheid dat genormeerd is voor de Nederlandse populatie van mensen met een verstan-
delijke handicap. Verder wordt de sitz binnen de Nederlandse instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten zeer algemeen gebruikt. Bovendien is de duur voor het invullen van
een sttz beperkt (tussen de 10 en 15 minuten per afname). Aldus wordt op een snelle
manier een score verkregen voor het dagelijks functioneren; dit werd als een groot voor-
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deel beschouwd voor de gevallen waarin geen, of alleen een verouderde sttz-score van de
prcefpersoon beschikbaar was.

De sltz is een bewerking van de Cain-Levine Social Competency Scale en is
genormeerd voor verstandelijk gehandicapten van omstreeks matig verstandelijk gehandi-
capt niveau. De vragenlijst bestaat uit 4 subschalen: Zelfredzaamheid (z), Taalgebruik
(T1.), Taakgerichtheid (Tx), en Sociale Gerichtheid (s). De coTnrt-beoordeling van de
normen is als volgt: uitgangspunten bij de testconstructie onvoldcende, uitvcering van
handleiding en testmateriaal goed, normen voldcende, betrouwbaarheid gced, validiteit
onvoldcende (Evers, Van Vliet-Mulder, 8c Ter Laak, 1992).

Uit oogpunt van tijdsbesparing is waar dit mogelíjk was gebruik gemaakt van
bestaande sxz-gegevens. De sxz-totaalscore blijkt in het algemeen bij volwassen verstan-
delijk gehandicapten ook over langere periodes in het algemeen stabiel; Kraijer en Kema
(1981) vermelden een correlatie van .90 tussen de sttz-totaalscores van een grcep van 85
17- tot 31-jarige verstandelijk gehandicapte mannen, bij IS maanden tussentijd. De stabi-
liteit bij deze leeftijdsgrcep over 8 jaar blijkt slechts iets geringer te zijn (correlatie van
.85, gemeten over een grcep van 64 mannen en vrouwen).

Voorzichtigheidkhalve werd als criterium aangehouden dat de sttz-gegevens van
de prcefpersonen uit de leeftijdsgrcepen tussen 21 en 45 jaar niet ouder mochten zijn dan
3 jaar. Bij prcefpersonen uit de leeftijdsgrcepen 12 tlm 15 en 16 tlm 20 jaar gold dat de
sttz-gegevens niet ouder mochten zijn dan 1 jaar. Als de gegevens volgens deze criteria
als verouderd mcesten worden beschouwd werd een nieuwe sttz ingevuld door bege-
leiders van de desbetreffende persoon.

Ten slotte dient vermeld te worden dat ondanks het feit dat de sttz niet voor
Vlaanderen genormeerd is voor de Vlaamse prcefpersonen toch gebruik gemaakt werd
van de Nederlandse leeftijdsnormen. Aangezien van geen van de Vlaamse prcefpersonen
sttz-gegevens beschikbaar waren werden voor alle Vlaamse proefpersonen nieuwe
s[tz-gegevens verzameld.

Bij het trekken van de steekprcef is, zoals reeds werd aangegeven, gezorgd voor een
evenredige verdeling over de verschillende delen van het Nederlands taalgebied. ln Tabel
5.4. is deze verdeling weergegeven. Er is sprake van een normering van het cP7. vcx~r
Nederland en Vlaanderen gezamenlijk, aangezien de Vlaamse steekprcef (n- 170) onzes
inziens te klein zou zijn voor een afzonderlijke normering.

[n de tabel is te zien dat de verschillende delen van het Nederlands taalgebied
ongeveer naar evenredigheid zijn vertegenwoordigd; er is sprake van een lichte oververte-
genwoordiging van instellingen uit Noord-Brabant en Limburg. In totaal maakt 1,85 q
van de bewoners van algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland
deel uit van de normeringssteekprcef; voor Vlaanderen is dit 1,54 q.

Ten nadele van de representativíteit van de normeringssteekprcef mcet het, niet voor het
cpz specifieke, probleem van de tijd worden gencemd. De data voor de normerings-
steekprcef werden verzameld in 1990 en 1991. De hierdoor verkregen gegevens worden
gebruikt als referentiekader voor tcekomstig te beoordelen personen. Of dit referen-
tiekader nog wel geldig is voor de grcep waartce tcekomstig te beoordelen personen



124 Hoofdstuk 5

TsbeJ 5.4. De verdeling van de normeringssteekproef (n - 7031 naar regio

Normeringssteekproef Populatie

~o ~o ~o
Abso- Totale Neder- Abso- Popula-

luut steek- lands luut tie
proef deel

steek-
proef

Groningen, Fríesland, Drenthe 46 6,5 8,6 2.770 10

Gelderland, Overijssel, Flevoland 101 14,4 18,9 6.592 23

Utrecht, Noord-Holland 114 16,3 21,4 5.455 19

Zuid-Holland, Zeeland 87 12,4 16,3 5.783 20

Noord-Brabant, Limburg 185 26,3 34,7 8.207 28

Totaal Nederland 533 75,9 99,9' 28.807

Vlaanderen 170 24,2 18.099

Totaal steekproef 703 100,1'

' afrondingsfout

46.906

behoren is de vraag. De populatie van bewoners van algemene instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten is in de laatste twintig jaar aan veranderingen onderhevig geweest
en is dat nog steeds. Er is onder invlced van inhoudelijke, maar vooral maatschappelijke
ontwikkelingen een sterke ontwikkeling naar kleinschaliger, meer genormaliseerde woon-
vormen gaande (Van Zijderveld, 1993). Ondanks het feit dat momenteel hier en daar ook
kleinschalige woonvormen voor ernstiger verstandelijk gehandicapten opgericht worden
blijken in de praktijk vooral bewoners met een relatief hoog niveau van functioneren (een
lichte verstandelijke handicap) te verhuizen van instellingen naar kleinschaliger woonvor-
men zoals gezinsvervangende tehuizen. In onze optiek zal deïnstitutionalisering daarom
slechts een beperkte invlced hebben op de representativiteit van de normeringssteekprcef.

5.4. Dataverzameling en prcefleiders

Nadat per instelling een prcefgrcep samengesteld was werd per prcefpersoon een
Vragenlijst naar de instelling verstuurd. De contactpersoon werd vervolgens verzocht per
prcefpersoon één (gediplomeerde) grcepsbegeleider te selecteren die op dat moment met
de desbetreffende bewoner werkte en hem minimaal één jaar kende. Indien geen grceps-
begeleider gevonden kon worden die aan dit criterium voldeed werd (aselect) een andere
bewoner gekozen. Dit vond in 45 gevallen plaats. De grcepsbegeleiders kregen in de
meeste gevallen twee weken de tijd de Vragenlijst volgens ínstructie in te vullen. Voor
elk van de betrokken bewoners werd daarnaast nog een lijst met vragen over persoonlijke
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gegevens (zoals scores op intelligentie- en taaltests, oorzaak van de retardatie, en
grcepsgrootte) ingevuld door de contactpersoon.

Tcen de Vragenlijstgegevens vergaard waren werden Testgegevens verzameld bij
de prcefpersonen met een sttz-totaalstandaardscore van SL en hoger. De prcefleiders die
de Testafnames verrichtten waren, naast de onderzceker zelf, studenten Kinder- en
Jeugdpsychologie, en Tcegepaste Sociale Psychologie, Variant Kinderen en leugdigen aan
de Vakgrcep Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Univer-
siteit Brabant. Dezen werden aangevuld met twee free-lance medewerksters, beiden
ontwikkelingspsychologen. De prcefleiders werden vooraf getraind in het gebruik van de
Test. Deze training bestond uit een uitgebreide verbale instructie, gevolgd door het
gezamenlijk bekijken van twee video-opnames van Testafnames, uitgevcerd door de
onderzceker. In een volgende stap in de training vonden twee Testafnames door de
prcefleiders plaats, waarbij zij zelf als prcefpersoon optraden. Ten slotte nam iedere
prcefleider de Test af bij minimaal drie verstandelijke gehandicapten, allen bewoners van
Piusoord. Bij elke stap in de training was er sprake van directe supervisie door de
onderzceker.

5.5. De relaties tussen de Crz-schaaLscores en enkele achtergrondvariabelen.

Als achtergrondvariabelen zijn de volgende opgenomen: geslacht, leeftijd, en niveau van
sociale redzaamheid. Voor de variabele 'leeftijd' werden dezelfde 7 leeftijdsgrcepen
gehanteerd als bij de omschrijving van de normeringssteekprcef (vergelijk Tabel 5.3.),
voor de variabele 'niveau van de sociale redzaamheid' de sttz-totaalstandaardscore. Om
te bepalen of de scores op het CommunicatieProfiel-Z beïnvlced worden door de gencem-
de variabelen werden twee variantieanalyses uitgevcerd. De resultaten van deze analyses
voor de Vragenlijst en de Test zijn samengevat in respectievelijk de Tabellen 5.5. en 5.6.

Tabel 5.5. De F-waarden van variantieanalyses metde Vragenlijstschaalscores als afhanke-
lijke, en leeftijd, geslacht en niveau als onafhankelijke variabelen

Vragenlijstschaal Hoofdeffecten Tweevoudige
interactieeffecten

1. Lft 2. 3. sRZ 1 x2 1 x3 2x3
Idf - 51 Sexe Idf - 61

(df -1)

Receptief, Non-vocaal .72 1.44 128.06` 1.09 1.28 .45

Receptief, Vocaal .36 1.61 75.1 1` 30 1.1 1 1.43

Expressief, Non-vocaal 2.13 1.76 59.68' .82 1.45 1.76

Expressief, Vocaal 1 .65 1.93 82.1 1` 1.10 1.34 1.83

` p c .01
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Bij geen der schalen is er sprake van een significante samenhang met leeftijd of geslacht.
Alle schalen hangen sterk samen met het sttz-niveau van de bewoners. Om deze reden
zijn afzonderlijke normtabellen samengesteld voor de verschillende sttz-niveaus.

Tabe15.6. De F-waarden van variantieanalyses, met als afhankelijke variabelen de Schaal-
scores op de Test, en als onafhankelijke variabelen leeftijd, geslacht en niveau.

Testschaal Hoofdeffecten Interactieeffecten

1.Lft 2. Sexe 3.sRZ tx2 1x3 2x3
(df - 5) (df - 1) (df - 6)

Receptief, Non-vocaal .99 .36 55.43" 1.32 2.77' 1.85

Receptief, Vocaal 1.57 .63 61.58" 1.02 1.42 .82

Expressief, Non-vocaal .91 1.14 43.81 " 1.72 1.52 1.85

Expressief, Vocaal 1.34 .64 41 .32" 1.53 2.27' .63

;,p ~ .05
p c .01

Uit de resultaten blijkt dat ook bij de Test geen sprake is van significante hoofdeffecten,
met uitzondering van het s[tz-niveau van de bewoners. Daarentegen is er wel sprake van
twee significante interactie-effecten: bij de Testschalen Receptief~Non-vocaal (ttErt) en
ExpressieflVocaal (ExN) is er een significant interactie-effect (p G.05, Leeftijd x Sociale
Redzaamheid). Evenals bij de Vragenlijst worden afzonderlijke normtabellen samenge-
steld voor de verschillende sxz-niveaus.

5.6. Kenmerken van de scoreverdeling

Zoals reeds vermeld (zie Paragraaf 4.4.5.) bestaat de Ruwe Score van een prcefpersoon
op een schaal uit een ongewogen optelling van de punten die gehaald zijn op de drie
categorieën waaruit de schaal bestaat.

Tabel 5.7. (zie volgende pagina) bevat de maximaal haalbare score, de laagste en
de hoogste score, de gemiddelde score, de standaarddeviatie, de Q1 (score waarbeneden
de scores van 25 q van de prcefpersonen vallen), de mediaan (Q2, score waarbeneden de
scores van SOq van de prcefpersonen vallen), en de Q3 (score waarbeneden de scores
van 75~ van de prcefpersonen vallen) per Vragenlijstschaal, voor de verschillende
sociale redzaamheidscategorieën. Tabel 5.8. (zie pagina 128) geeft dezelfde maten voor
de Testschalen, eveneens voor de verschillende sociale redzaamheidscategorieën.
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Tabe! 5. 7. Gegevens over de VragenlijstschaJen: maximaal haalbare score, laagste, hoogste
en gemiddelde score, standaarddeviatie, Q 1, Q2 Imediaanl en 03 per sRZ-
categorie (n - 7031

saz- Schaal Max. Laag- Hoog- M SD Q1 Q2 Q3
St. Sc. ste ste
Sc. sc. sc.

7L Receptief, Non-vocaal 46 13 46 34.66 3.96 31 34 39

Receptief, Vocaal 40 19 40 37.38 2.54 27 35 38

Expressief, Non-vocaal 52 22 52 41.54 7.45 31 45 48

Expressief, Vocaal 80 25 80 64.54 15.19 55 70 75

6H Receptief, Non-vocaal 46 16 46 28.11 3.86 27 30 34

Receptief, Vocaal 40 2 40 35.30 6.25 27 34 37

Expressief, Non-vocaal 52 6 52 32.78 10.91 26 36 42

Expressief, Vocaal 80 2 80 50.87 24.10 26 58 72

6L Receptief, Non-vocaal 46 8 42 26.02 5.42 25 30 36

Receptief, Vocaal 40 2 40 32.81 7.65 28 33 37

Expressief, Non-vocaal 52 6 52 29.48 11.03 23 32 39

Expressief, Vocaal 80 2 80 41.83 23.17 20 45 62

5H Receptief, Non-vocaal 46 14 37 24.14 4.33 23 28 32

Receptief, Vocaal 40 11 40 31.14 6.01 26 31 36

Expressief, Non-vocaal 52 4 48 26.58 10.71 21 27 37

Expressief, Vocaal 80 0 76 29.28 19.28 14 26 43

5L Receptief, Non-vocaal 46 2 33 23.23 5.40 21 26 31

Receptief, Vocaal 40 5 40 28.78 7.37 24 29 35

Exoressief. Non-vocaal 52 5 44 23.53 9.39 18 25 33

Expressief, Vocaal 80 0 77 22.12 19.28 B 16 29

4 Receptief, Non-vocaal 46 3 32 17.52 6.86 13 19 25

Receptief, Vocaal 40 0 37 23.19 8.31 20 25 30

Expressief, Non-vocaal 52 5 41 17.55 8.29 12 17 26

Expressief, Vocaal 80 0 56 13.18 10.34 7 12 17

3 Receptief, Non-vocaal 46 0 32 10.24 6.49 9 16 22

Receptief, Vocaal 40 0 37 16.60 8.79 14 23 28

Expressief, Non-vocaal 52 2 40 11.90 5.86 12 15 22

Expressief, Vocaal 80 0 56 9.76 8.00 6 11 17
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Tabel5.8. Gegevens over de Testschalen: maximaal haalbare score, laagste, hoogste en
gemiddelde score, standaarddeviatie, Q 1, Q2 en Q3 per Testschaal (n - 4711

saz- Schaal Max. Laag- Hoog- M SD Q1 Q2 Q3
St. Sc. ste ste.
Sc. sc. sc.

7L Receptief, Non-vocaal 27 0 27 19.50 5.85 17 20 24

Receptief, Vocaal 29 0 29 21.00 8.58 18 22 27

Expressief, Non-vocaal 18 0 18 11.75 4.73 9 12 15

Expressief, Vocaal 22 0 22 13.31 7.25 8 15 20

Totaal 96 0 96 65.56 24.06 60 70 62

6H Receptief, Non-vocaal 27 0 26 16.50 5.92 12 18 22

Receptief, Vocaal 29 0 29 17.15 8.34 12 18 25

Expressief, Non-vocaal 18 0 16 9.17 4.11 8 10 14

Expressief, Vocaal 2 0 21 9.58 17.61 2 8 17

Totaal 96 0 89 52.40 22.63 38 53 70

6L Receptief, Non-vocaal 27 0 26 12.38 7.14 7 12 19

Receptief, Vocaal 29 0 29 11.72 8.68 3 13 19

Expressief, Non-vocaal 18 0 17 7.09 4.59 4 7 12

Expressief, Vocaal 22 0 21 6.19 7.07 0 3 12

Totaal 96 0 85 37.37 23.95 17 33 59

5H Receptief, Non-vocaal 27 0 22 8.26 6.60 4 7 14

Receptief, Vocaal 29 0 27 7.35 7.36 0 6 14

Expressief, Non-vocaal 18 0 11 4.56 3.39 2 5 9

Expressief, Vocaal 22 0 20 2.32 4.58 0 0 5

Totaal 96 0 76 22.50 18.46 5 16 37

5L Receptief, Non-vocaal 27 0 20 5.43 5.92 1 4 9

Receptief, Vocaal 29 0 27 3.45 6.33 0 0 6

Expressief, Non-vocaal 18 0 12 2.88 3.40 0 1 6

Expressief, Vocaal 22 0 16 0.79 2.55 0 0 2

Totaal 96 0 57 12.55 15.78 1 6 19

5.7. Normen

Test- en vragenlijstscores worden in eerste instantie vaak uitgedrukt in ruwe scores. Deze
zijn op zichzelf weinig zinvol omdat er geen sprake is van een referentiekader. Voor een
interpretatie van de ruwe scores, in de betekenis van het vergelijken van de gevonden
score met de scores van een referentiegrcep, dienen de gegevens van een normgrcep
beschikbaar te zijn. Onder een norm verstaan we derhalve met Drenth een referentiekader
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voor de evaluatie van de ruwe scores, dat gebaseerd is op de kenmerken van de distributie
van de ruwe scores in een bepaalde meer of minder representatieve steekproef (Drenth,
1975, p. 171). Van der Meulen (1989) en Kraijer (1989) pleiten waar het gaat om
instrumenten die bedceld zijn voor tcepassing bij verstandelijk gehandicapten tegen het
gebruik van ontwikkelingsleeftijden. Zij stellen dat een ruwe score op een meetinstrument
van een verstandelijk gehandicapte persoon niet zonder meer uit te drukken is in een
ontwikkelingsleeftijd, die immers gebaseerd is op afnames bij niet-gehandicapte personen
(in de meeste gevallen kinderen). Voor een verdere discussie rondom de vergelijking van
de ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten en niet-gehandicapten wordt verwezen
naar Hoofdstuk 2.

De normen van het cPZ worden uitgedrukt in decielscores. Decielen zijn die 9
punten die een frequentieverdeling verdelen in 10 grcepen van gelijke grootte. Een
bepaald deciel is dat punt op de schaal waarbeneden tienmaal zoveel procent van de
verdeling is gelegen (De Zeeuw, 1984). Redenen voor de keuze van decielen zijn:
-De eisen die aan de verdeling van de scores gesteld worden in termen van afwijking van
de normaalverdeling zijn minder streng dan die voor het gebruik van standaardscores
(zoals Z-, T-, of K-scores). Bij verschillende Vragenlijstschalen is de verdeling van de
scores dermate afwijkend van de normaalverdeling (in termen van skewness en kurtosis)
dat gebruik van standaardscores minder betrouwbaar zou worden.
-De tcepasbaarheid is relatief gemakkelijk. Men verkrijgt een snelle indicatie van de
relatieve positie van de onderzochte in een grcep.
-Ook voor niet-deskundigen zijn decielen gemakkelijk inzichtelijk te maken.

Nadelen van het werken met decielen zijn:
-Men heeft te maken met een ordinale schaal, en deelbewerkingen zoals het berekenen
van produkt-momentcorrelaties zijn feitelijk niet tcegestaan; men zou gebruik mceten
maken van rangcorrelaties. In de praktijk gaat men in het algemeen voorbij aan dit be-
zwaar; Drenth (1975, p. 180) vcert als argument voor het gebruik van produkt-moment-
correlaties bij percentielen en decielen aan dat de fouten die hierbij gemaakt worden in
het algemeen van veel geringere orde zijn dan de waarnemingsfouten in de data zelf.
-De relatie tussen de decielscores en de ruwe scores is mceilijk vergelijkbaar. Verschillen
rond de mediaan worden over-, en die aan de uiteinden van de verdeling onderschat.

Bijlage 10 bevat de normtabellen voor de Vragenlijst, en Bijlage 11 die voor de Test.

5.8. Standaardmeetfouten

De standaardmeetfout van de Vragenlijst- en Testschalen is als volgt berekend (Drenth,
1975, p. 192):
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S~-SD- (1-r~)

, waarbij
ra - interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Se - standaardmeetfout
SD - standaarddeviatie

Middels de standaardmeetfout kan kan men berekenen hceveel de uitslag van de ene
prcefpersoon mcet verschillen van de andere om van een significant verschil te kunnen
spreken. Dit gebeurt aan de hand van de volgende formule:

D~,u-1,96SD 2(1-r~)

In Tabel 5.9. en 5.10. zijn de aldus berekende standaardmeetfouten en kritische verschil-
len (op Sq-niveau) van respectievelijk de Vragenlijst- en de Testschalen weergegeven
(voor de coëfficiënten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: zie Tabel 6.4. en 6.6.;
voor de standaarddeviaties: zie de Tabellen 5.7. en 5.8.).

Tabel 5.9. Standaardmeetfouten en kritische verschillen er Vragenlijstschaal fn - 7031

sRZ-St.sc Schaal Se' D~;,' D,.;,"

7L Receptief, Non-vocaal 1.94 5.38 5
Receptief, Vocaal 0.21 2.81 3
Expressief, Non-vocaal 3.49 9.96 10
Expressief, Vocaal 4.80 13.31 13

6H Receptief, Non-vocaal 1.89 5.24 5
Receptief, Vocaal 2.50 6.93 7
Expressief, Non-vocaal 5.12 14.18 14
Expressief, Vocaal 7.62 21.12 21

6L Receptief, Non-vocaal 2.66 7.36 7
Receptief, Vocaal 3.06 8.48 8
Expressief, Non-vocaal 5.17 14.34 14
Expressief, Vocaal 7.33 20.39 20

5H Receptief, Non-vocaal 2.12 5.88 6
Receptief, Vocaal 2.40 6.66 7
Expressief, Non-vocaal 5.02 13.92 14
Expressief, Vocaal 6.10 16.90 17

5L Receptief, Non-vocaal 2.65 7.33 7
Receptief, Vocaal 2.95 8.17 8
Expressief, Non-vocaal 4.40 12.21 12
Expressief, Vocaal 6.10 16.90 17

4 Receptief, Non-vocaal 3.36 9.32 9
Receptief, Vocaal 3.32 9.21 9
Expressief, Non-vocaal 3.89 10.77 11
Expressief, Vocaal 0.32 9.06 9

3 Receptief, Non-vocaal 3.18 8.81 9
Receptief, Vocaal 3.52 9.95 10
Expressief, Non-vocaal 2.75 7.62 8
Expressief, Vocaal 2.53 7.01 7

afgerond tot op twee decimalen, " afgerond op hele punten
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Tabel5. f0. Standaardmeetfouten en kritische verschillen per Testschaal (n-4711

saz-St.sc Schaal

7L Receptief, Non-vocaal 1.85 5.12 5
Receptief, Vocaal 4.00 11.08 11

Expressief, Non-vocaal 1.28 3.56 4

Expressief, Vocaal 3.13 8.68 9

Testtotaal 8.44 23.39 23

6H Receptief, Non-vocaal 1.99 5.53 6

Receptief, Vocaal 3.05 8.47 8

Expressief, Non-vocaal 1.20 3.32 3

Expressief, Vocaal 3.37 9.34 9

Testtotaal 8.28 22.94 23

6L Receptief, Non-vocaal 2.34 6.50 7

Receptief, Vocaal 2.97 8.23 8

Ezpressief, Non-vocaal 1.36 3.76 4

Expressief, Vocaal 0.32 8.48 8

Testtotaal 8.42 23.34 23

5H Receptief, Non-vocaal 2.16 5.99 6

Receptief, Vocaal 2.54 7.06 7

Expressief, Non-vocaal 1.13 3.13 3

Expressief, Vocaal 2.08 5.78 6

Testtotaal 6. 55 18.17 18

5L Receptief, Non-vocaal 1.93 5.36 5

Receptief, Vocaal 2.10 5.81 6

Expressief, Non-vocaal 1.13 3.14 3

Expressief, Vocaal 1.05 2.91 3

Testtotaal 5.46 15.13 15

' afgerond tot op twee decimalen, " afgerond op hele punten
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Betrouwbaarheid en validiteit

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op onderzcek naar de instrumentele utiliteit van het cpz.
In 6.1. wordt het onderzcek naar verschillende vormen van betrouwbaarheid weergegeven
dat in het kader van het onderzceksproject uitgevcerd is; 6.2. bestaat uit een overzicht
van het onderzcek verschillende vormen van validiteit van het crz.

6.1. Betrouwbaarheid

Het betrouwbaarheidsonderzcek van het crz heeft zich tcegespitst op drie vormen van
betrouwbaarheid:
1. De homogeniteit ofwel unidimensionaliteit van de schalen (Paragraaf 6.1.1.);
2. De intersubjectiviteit van de meting (prcefleidereffecten, 6.1.2.);
3. De herhaalbaarheid van de meting (test-hertestbetrouwbaarheid; 6.1.3.).

6.1.1. Homopeniteit I unidimensionaliteit

Het onderzcek naar de unidimensionaliteit van de schalen is aan de hand van twee
analyses verricht, waarvoor de gegevens van de prcefpersonen uit de normeringssteek-
prcef gebruikt werden.

Bij de eerste analyse is per Schaal Cronbach's coëfficiënt alpha (a) berekend, een
algemeen gebruikte maat voor homogeniteit. Tevens is hierbij de gemiddelde inter-
itemcorrelatie berekend en is gecontroleerd op patronen van negatieve intercorrelaties.
Coëfficiënt a wordt weliswaar algemeen gebruikt, maar kent enige nadelen. Zo kan a
bijvoorbeeld niet de maximale waarde aannemen tenzij alle items van gelijke mceilijk-
heidsgraad zijn, en tendeert de waarde van de coëfficiënt tce te nemen bij een tcename
van het aantal items (Hattie, 1985). Aangezien het aantal items per Schaal verschilt is, als
tweede analyse, per Schaal een MDS-analyse uitgevcerd, waarbij een unidimensionele
oplossing geforceerd is. De stressmaat S geeft hierbij een indicatie voor de geschiktheid
van een unidimensionele oplossing bij de desbetreffende data. De berekeningen zijn uitge-
vcerd met behulp van spss statistische programmatuur. Tabel 6.1. bevat Cronbach's a,
de gemiddelde inter-itemcorrelatie en Stress S bij de unidimensionele oplossing voor de
Vragenlijstschalen; Tabel 6.2. geeft dezelfde informatie voor de Testschalen.
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Tabel 6.1. Coëfficiënten voor homogeniteit~unidimensionaliteit, Vragenlijst

Vragen- Alpha Gemiddelde
lijstschaal inter-item

correlatie

MDS

S S S
nID1-1 nID1-2 nID1-3

REN .88 .47 .063 .051 .029

REV .89 .56 .026 .023 .012

EXN .75 .34 .070 .049 .048

EXV .91 .48 .024 .018 .012

Tabe! 6.2. Coëfficiënten voor homogeniteiUunidimensionaliteit, Test

Testschaal Alpha Gemiddelde
inter-item
correlatie

MDS

S S S
nID1-1 n(D1-2 nID1-3

TREN .88 .57 .019 .000 .000

TREV .83 .56 .072 .057 .032
TEXN .85 .52 .059 .049 .038
TEXV .90 .61 .070 .038 .033

Uit de resultaten in de Tabellen 6.1. en 6.2. blijkt dat zowel de Vragenlijst- als de
Testschalen een gcede tot zeer gcede interne consistentie bezitten; hierbij dient aangete-
kend te worden dat onderlinge vergelijking van de gevonden a's met enige voorzichtig-
heid dient te gebeuren, aangezien zoals gezegd niet alle schalen evenveel items bevatten.
De tweede analyse bevestigt dit beeld in grote lijnen. De gevonden stressmaten bij de
geforceerde unidimensionele oplossing (D-1) wijzen volgens Kruskal's criteria (1964;
vergelijk ook Tabel 4.10) bij zowel de Vragenlijst- als de Testschalen op een goede tot
uitstekende 'fit'. Twee- en driedimensionele oplossingen blijken echter ook op de data
tcepasbaar; vooral bij Testschaal TE~cv (expressief-vocaal) is het verschil in de mate van
stress tussen de uni- en tweedimensionele oplossing vrij groot (.022).

6.1.2. Intersubjectiviteit van de metine

Communicatie tussen twee personen is een interactief proces, waarbij de kenmerken van
het communicatieve gedrag en andere eigenschappen van beide communicatiepartners een
rol spelen. Voor zowel Vragenlijst als Test geldt dat, aangezien mensen van elkaar
verschillen, er verschillen op zullen treden ín de testscores die te wijten zijn aan prcef-
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leider- of beoordelaarseffecten. Wanneer een dergelijk effect te groot wordt gaat dit ten
koste van de betrouwbaarheid van het meetinstrument.

6.1.2.1. Vragenlijst

De variantie in cPZ-Vragenlijstscores die te maken heeft met verschillen tussen beoorde-
laars (grcepsbegeleiders) kan afkomstig zijn van drie verschillende bronnen:

1. Vragenlijstkenmerken, waaronder de kenmerken van de items, de rangschikking
van de items, en de wijze van opstellen van de items die interpretatieverschillen tcestaat
of systematische fouten tcelaten (halo-effecten). Er is getracht scorevariantie als gevolg
van vragenlijstkenmerken zoveel mogelijk tegen te gaan door de items van de Vragenlijst
'volgens de regelen der kunst' op te stellen, en wel zodanig dat zij zo weinig mogelijk
interpretatieverschillen tot gevolg hebben. De beoordelaars wordt gevraagd het gedrag
van de bewoner van de laatste drie maanden te beoordelen, de items zijn tcegelicht met
voorbeelden en er wordt gevraagd naar observeerbaar gedrag.

2. Beoorde[aarkenmerken: eigenschappen en vaardigheden van de invuller, zoals
bekendheid van de invuller met de desbetreffende bewoner, zijn vermogen tot beoor-
deling, zijn observatievaardigheden en zijn motivatie bij het invullen van de vragenlijst.
Scorevariantie met betrekking tot beoordelaarskenmerken is slechts tot op zekere hoogte
te voorkomen. Met betrekking tot de gevraagde vaardigheden van de beoordelaars is
gesteld dat de Vragenlijst alleen mag worden ingevuld door z-gediplomeerde grcepsbe-
geleiders. Verder wordt de eis gesteld dat een beoordelaar de desbetreffende bewoner
minimaal een jaar kent om te voorkomen dat bepaalde communicatieve gedragingen die
in het repertoire van de bewoner voorkomen (nog) niet door de beoordelaar opgemerkt
zijn op grond van een te kort contact met de bewoner.

3. Werkelijke verschillen tussen beoordelaars in de omgang met de bewoner.
Communicatie tussen twee personen is een interactief proces waarbij de specifieke
kenmerken van het communicatieve gedrag en andere eigenschappen van beide communi-
catiepartners een rol spelen (vergelijk ook Hoofdstuk 1). Er zullen, met andere woorden,
verschillen zijn in de relatie en de wijze van omgang die verschillende grcepsbegeleiders
met een bepaalde bewoner hebben, en er zullen derhalve verschillen zijn in de mate van
initiatief in, en de kwaliteit en kwantiteit van hun communicatie met de desbetreffende
bewoner. Anderzijds zal een bewoner op verschillende grcepsbegeleiders verschillend
reageren. Een deel van de variantie in Vragenlijstscores zal derhalve te maken hebben
met werkelijke verschillen tussen de grcepsbegeleiders in de omgang met de bewoner.
Deze scorevariantie zal een refectie zijn van het werkelijke verschil in omgangsstijl.

De scorevariantie die het gevolg is van de drie hierboven gencemde bronnen heeft
negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid van het meetinstrument. Het is van belang
dat bij een instrument dat pretendeert op een objectieve manier de communicatieve vaar-
digheden van een individu vast te leggen, deze 'prcefleidereffecten' binnen acceptabele
grenzen blijven.

Om dit te controleren is voor een grcep van 45 prcefpersonen door twee grceps-
leiders, onafhankelijk van elkaar, een Vragenlijst ingevuld. Precies gelijktijdige invulling
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was als gevolg van dienstroostertechnische factoren niet mogelijk; de maximale tussentijd
bedrceg 14 dagen. Op de verzamelde gegevens is een variantieanalyse uitgevcerd met als
afhankelijke variabele de Schaal- en totaalscores op de Test, en als hoofdeffect de
variabele 'prcefleider'. In Tabel 6.3. zijn de resultaten van deze analyse weergegeven.
Uit deze resultaten blijkt dat er geen significante effecten gevonden worden: de Vragen-
lijstscores wordt niet significant beïnvloed door verschillende invullers.

Tabef 6.3. Variantieanalyse met als onafhanke~ijke variabele 'invuller'

Schaal SS df MS F Sig

Receptief, Non-vocaal 34.13 1 34.13 .532 .47

Receptief, Vocaal 118.59 1 118.59 1.286 .26

Expressief, Non-vocaal 338.27 1 338.27 2.355 .13

Expressief, Vocaal 492.86 1 492.86 7.68 .36

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de Vragenlijstschalen is bepaald door het
berekenen van produkt-momentcorrelatiecoëfficiënten tussen de ruwe schaalscores (zie
Tabel 6.4.)

Tabel 6.4. Coëfficiënten van interbeoorde~aarsbetrouwbaarheid, Vragenlijstschalen

Schaal r„

Receptief, Non-vocaal .84

Receptief, Vocaal .85

Expressief, Non-vocaal .82

Expressief, Vocaal .93

De betrouwbaarheden kunnen beoordeeld worden als goed, waarbij de betrouwbaarheden
voor de vocale schalen iets hoger zijn dan voor de niet-vocale schalen.

6.1.2.2. Test

Op de Testscores van een grcep van 109 prcefpersonen is een variantieanatyse uitge-
vcerd, parallel aan de hierboven beschreven analyse. [n totaal werden de testafnames
door drie prcefleiders verricht. Twee van hen verzorgden elk 36, en een prcefleider 37
afnames. Uit de resultaten, zoals weergegeven in Tabel 6.5., blijkt dat er in de analyse
geen significant prcefleidereffect gevonden wordt. Wanneer de individuele Testschalen als
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afhankelijke variabelen genomen worden, worden eveneens geen significante prcefleider-
effecten gevonden.

Tabel 6.5. Variantieanalyse met als onafhankelijke variabele proefleider'

Schaal SS df MS F Sig

Receptief, Non-vocaal 242.33 2 121 .17 1.10 .34
Receptief, Vocaal 79.04 2 39.52 .36 .70
Expressief, Non-vocaal 111.06 2 55.53 .98 .38
Expressief, Vocaal 114.315 2 57.16 .70 .50
Totaalscore 1558.533 2 779.27 .63 .53

Ter bepaling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Testschalen werd het
testgedrag van 16 bewoners middels video-opnames van de testopname door een tweede
persoon (ontwikkelingspsycholoog) gescoord. Tabel 6.6. bevat de coëfficiënten voor de
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (produkt-momentcorrelatiecoëfficiënten tussen de ruwe
schaalscores) voor de Testschalen.

Tabel 6.6. CoëHiciënten van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, Testschalen

Schaal r„

Test; Receptief, Non-vocaal .93

Test; Receptíef, Vocaal .91

Test; Expressief, Non-vocaal .95

Test; Expressief, Vocaal .90

Test; Totaalscore .92

De coëfficiënten bedragen alle .90 of hoger, waarmee kan worden geste(d dat er sprake
is van een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de schalen.

6.1.3. Stabiliteit van de metine

Drenth (1975) stelt dat de test-hertestmethode bij zich weinig wijzigende eigenschappen,
zoals de meer stabiele intellectuele capaciteiten of karakterologische factoren, een goede
schatting geeft van de betrouwbaarheid van een instrumenr, zodra er zich echter verande-
ringen voordcen in het te meten attribuut echter niet meer. Dit kan liggen aan de gehan-
teerde methode zelf: er kunnen in de tussentijd atlerlei veranderingen hebben plaats-
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gevonden die het gevolg zijn van de eerste afname van het instrument, en die bij
verschillende subjecten in verschillende mate optreden. Zo bestaat, in het geval van
testen, de mogelijkheid dat bij de onderzochte een leereffect optreedt of dat hij zich be-
paalde antwoorden van de test herinnert. Bij vragenlijsten is het mogelijk dat de eerste
afname alleen al de onderzochte dcet nadenken en mede daardoor soms een stimulans
betekent tot een instellings- of attitudeverandering. In geval van de cPZ-Test kan men
zich voorstellen dat door de verstandelijke handicap van de onderzochte persoon leeref-
fecten een relatief kleine rol spelen; het verwerven en gebruiken van kennis vormt een
wezenlijk probleem voor verstandelijk gehandicapten (Van Gemert, 1993a). Bij de cPZ-
Vragenlijst zou de mogelijkheid inderdaad kunnen bestaan dat het invullen ervan alléén
een proces van bewustwording tot stand brengt, hetgeen veranderingen in de communica-
tie van de begeleider naar de desbetreffende bewoner met zich meebrengt.

Ook werkelijke veranderingen in datgene wat men pretendeert te meten kunnen
verschillen in testresultaten tot gevolg hebben. Daadwerkelijke ontwikkeling bij een
bewoner, in ons geval voor- of achteruitgang op het gebied van gebruik van verschillende
communicatievormen, geeft een verschil in score te zien.

Voor de bepaling van de stabiliteit van het cpz zijn op drie tijdstippen Vragenlijst-
en Testgegevens verzameld bij een prcefgrcep. Deze bestond uit 20 mannelijke en 20
vrouwelijke bewoners van instituten voor verstandelijk gehandicapten, allen tussen de 19
en 39 jaar oud; de gemiddelde leeftijd bedrceg 33 jaar. De bewoners werden in totaal op
drie tijdstippen (respectievelijk T1, T'2 en T3; zie Tabel 6.7.) door de onderzceker getest,
en er werd tezelfder tijd een Vragenlijst voor hen ingevuld door de begeleiders. De cpz-
gegevens die op T1 verzameld waren werden meegenomen in het normeringsonderzcek
van het cPZ; de gegevens van T2 en T3 werden specifiek in verband met het stabiliteits-
onderzcek vergaard.

Tabel 6.7. Tijdschema voor het stabiliteitsonderzoek

Eerste afname (T1) Tweede afname (T2) Derde afname (T31

Gemiddeld 62 dagen na T1 Gemiddeld 403 dagen na T1

Bij de instructie van de tweede en derde afname werd expliciet gevraagd dat de begelei-
ders die de eerste Vragenlijst hadden ingevuld dit wederom deden bij de tweede en derde
afname. Van de veertig gevallen bleek dit bij de tweede afname bij 11 personen om
praktische, meestal dienstroostertechnische, redenen niet mogelijk (- 27,Sq), bij de
derde afname kon in 14 gevallen niet aan deze vraag voldaan worden (-35 q). Tabel
6.8. bevat de produkt-moment correlaties tussen de Schaalscores die op de Vragenlijst
behaald werden bij de eerste, tweede en derde afname.
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Tabel 6.8. Produkt-moment correlaties tussen de schaalscores op Tl, T2 en T3 (Vragen-
lijs t)

Schaal rIT1-T2) r(T1-T3)

Receptief, Non-vocaat .86 .81

Receptief, Vocaal .90 .82

Expressief, Non-vocaal .83 .75

Expressief, Vocaal .95 .89

De correlatiecoëfficiënten duiden op een gcede stabiliteit van de Schaalscores op de
Vragenlijsr, er is sprake van een relatief lagere waarde op de Schaal ExN. Tabel 6.9.
bevat de produkt-moment correlaties tussen de Schaal- en totaalscores die op de Test
behaald werden bij de eerste, tweede en derde afname.

Tabet 6.9. Produkt-moment correlaties tussen de Schaal- en totaalscores op T7, T2 en T3
(Tes tl

Schaal rIT1-T2) rIT1-T3)

Test; Receptief, Non-vocaal .92 .92

Test; Receptief, Vocaal .91 .89

Test; Receptief, Non-vocaal .96 .96

Test; Receptief, Vocaal .94 .91

Test; Totaalscore. .97 .91

Geconcludeerd kan worden dat de Test-Schaalscores zowel op relatief korte (3 maanden)
als op relatief lange (ruim 1 jaar) stabiel zijn.

6.1.4. Conclusie omtrent de betrouwbaarheid

Uit het onderzcek naar de betrouwbaarheid van de cPZ-Vragenlijst kan het volgende
geconcludeerd worden. Middels verschillende procedures is aangetoond dat de cPZ-
schalen relatief homogene verzamelingen van items vormen. Verder is aangetoond dat bij
de cPZ-Test prcefleider-, en in het geval van de cPZ-Vragenlijst beoordelaareffecten
slechts een geringe invlced hebben op de scores. Ten slotte blijken zowel Test- als Vra-
genlijstscores een gcede stabiliteit te bezitten.

6.2. Validiteit

Bij test- en vragenlijstconstructie staat de vraag naar de geldigheid ofwel validiteit van het
instrument centraal. Validiteit heeft betrekking op de overeenkomst tussen de geregis-



Betrouwbaarheid en validiteit 139

treerde waarde (in casu test- of vragenlijstscores) en de onbekende werkelijke waarde
(datgene wat het instrument pretendeert te meten). Het vaststellen van de validiteit van
een meetinstrument is, hcewel empirisch van belang, daarom eerst en vooral een
theoretische kwestie.

Het dcel van een instrument kan op verschillende niveaus worden gesitueerd. Een
algemeen onderscheid dat in dezen gehanteerd wordt is dat tussen inhoudsvaliditeit,
criteriumgerelateerde validiteit en constructvaliditeit (Drenth, 1975; Meerling, 1981; De
Zeeuw, 1984). Respectievelijk kunnen deze typen validiteit, in termen van dcel van het
instrument, worden omschreven als het beoordelen van de mate waarin het instrument een
bepaald gedragsdomein representeert (en aldus een gcede steekprcef is uit het universum
van mogelijke items), het 'voorspellen' van gedrag dat buiten de test valt (waarbij het
gaat om de relatie tussen een testscore met een of ineer criteriumvariabelen) en het meten
van een psychologische eigenschap (De Bruyn, 1985).

Het design dat gebruikt is voor het validiteitsonderzcek is enigszins complex. Het cPz
bestaat uit twee verschillende delen (methoden) die zich elk richten op communicatie-
vormaspecten, terwijl ze anderzijds verschillende meetpretenties hebben: de Vragenlijst
richt zich op het in kaart brengen van het communicatieve gedrag van de bewoner in zijn
dagelijkse omgeving, de Test meet de mogelijkheden tot gebruik van verschillende
communicatievormen. Gezien de gedeeltelijk verschillende meetpretenties zijn bij het
valideringsonderzcek verschillende methodes gehanteerd voor Test en Vragenlijst. In
onderstaande tabel worden deze weergegeven (zie Tabel 6.10.).

Tabel 6. f0. Design van het validiteitsonderzoek voor het CPZ

CPI

Type validiteit Vragenlijst Teet

1. Inhoudsvalidi[eit Literatuurstudie voor verzameling en constructie van de items

Categorisering van de items door externe deskundigen

2. Criteriumgerelateerde validiteit Beoordeling door groepsbegeleiding: mate waarin persoon wensen en
behoeften duidelijk kan maken

CPZ-Vragenlijst en -Testscore en woonvorm

3. Constructvaliditeit a.lnterne struc- Multidimensional scaling op schaalscores
tuur

b1. Vergelijking CPZ-Vragenlijst en Vergelijking CPZ-Test en [aaltes-
Convergente vali- CASP, intelligentie, sociale red- ten, sociale redzaamheid, intelli-
diteit zaamheid, autisme gentie

b2. Correlatie CPZ met achtergrondvariabelen: woonregio, etiologie van da
Divergente validi- verstandelijke handicap
teit
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6.2.1. Inhoudsvalid iteit

Het vaststellen van de inhoudsvaliditeit van een instrument kan gezien worden als de
belangrijkste dcelstelling van valideringsonderzcek. Inhoudsvaliditeit heeft direct betrek-
king op de mate waarin het geoperationaliseerde begrip "lijkt" op het theoretische begrip.
Hierbij is een nauwkeurige, uitgebreide omschrijving van het theoretische begrip essen-
tieel, evenals het expliciteren van de diverse dimensies van het begrip en de relaties
ertussen. Vervolgens wordt nagegaan of voor ieder van deze dimensies indicatoren of
items aanwezig zijn en of alle in de operationalisatie gehanteerde indicatoren en items op
te vatten zijn als empirische referenten van de theoretische dimensies. Tenslotte onder-
zcekt men of het combineren van de diverse indicatoren en items tot één variabele,
bijvoorbeeld een verzameling items, geschiedt op een wijze die overeenkomt met de
manier waarop de diverse theoretische dimensies zich tot elkaar verhouden (Hagenaars,
1986).

Inhoudsvaliditeit is binnen dit onderzcek via twee elkaar aanvullende procedures
vastgesteld. Als eerste werd een uitvcerige literatuurstudie uitgevcerd ter onderbouwing
van het gebruikte model en de instrumenten die erop gebaseerd zijn. De resultaten van
deze literatuurstudie zijn weergegeven in de Hoofdstukken 1, 2 en 3 van dit prcefschrift.
De items van zowel Vragenlijst als Test zijn verzameld aan de hand van de in de
literatuur beschreven communicatieontwikkeling.

Daarnaast werd ter vaststelling van inhoudsvaliditeit tevens een aantal externe
deskundigen gevraagd de Test- en Vragenlijstitems te beoordelen en te categoriseren aan
de hand van de tevoren omschreven categorieën. Hiertce werden de items in random
volgorde geplaatst en voorgelegd aan drie beoordelaars. Hen werd, onafhankelijk van el-
kaar, gevraagd de items tce te wijzen aan een van de categorieën. Hierbij werd de mate
van overeenstemming tussen de beoordelaars bepaald; de resultaten van deze analyse zijn
weergegeven in Tabel 6.11. Bij deze analyses werd gekozen voor Cronbach's coëfficiënt
tau-beta, aangezien deze rekening houdt met samenhang tussen categorieën; immers, de
categorieën zijn niet onderling onafhankelijk, maar hiërarchisch opgebouwd.

Tabal 6. 11. Mate van overeenstemming (Cronbach's tau-beta) tussen de beoordelaars bijde
categorisering van de Test- en Vragenlijstitems.

Vragenlijst 1 2

Beoordelaar 2 .89 --

Beoordelaar 3 .79 .81

Test 1 2

Beoordelaar 1 .82 --

Beoordelaar 2 .73 .79

Uit de resultaten blijkt dat er een redelijke overeenstemming bestaat tussen de beoorde-
laars bij het categoriseren van de Vragenlijstitems. De overeenstemming was relatief
geringer bij het categoriseren van de Testitems. De resultaten bieden ondersteuning aan
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de opvatting dat het theoretische communicatiemodel een valide theoretische basis vormt
voor het instrument.

6.2.2. Criterium-gerelateerde validiteit

In de regel zal men in de praktijk testscores vergelijken met één of ineer externe variabe-
len, die op een of andere manier staan voor het kenmerk of gedrag waarin men geïnteres-
seerd is (Meerling, 1981). Men voorspelt, anders gezegd, kenmerken of gedragingen op
basis van testgedrag. Het onderzcek naar de mate waarin de test hiertce in staat is wordt
criterium-gerelateerde va[iditeit genoemd. Als het daarbij daadwerkelijk om voorspellin-
gen van tcekomstige kenmerken of gedragingen gaat spreekt men veelal van predictieve
validiteit.

Veel auteurs hebben gewezen op de mceilijkheid voor het vinden van valide
criterium-maten, met name daar waar het gesproken taal betreft; dit geldt ons inziens
eveneens voor niet-vocale communicatie. Representativiteit van het criterium is van
belang in verband met de meetpretentie; De Zeeuw spreekt in verband hiermee van de
'validiteit van het criterium' die weer aangetoond zou mceten worden aan de hand van
een criterium, et cetera. In het algemeen zal de testontwerper dan ook gencegen mceten
nemen met beschikbare criteria, waarvan de representativiteit eerder beoordeeld dan
gemeten wordt.

Er dient, met andere woorden, een redelijke samenhang te bestaan tussen de cPZ-
scores en andere maten voor de communicatieontwikkeling bij verstandelijk gehandicap-
ten. Helaas is er in het Nederlands taalgebied geen andere psychometrische test voor
communicatieontwikkeling beschikbaar dat speciaal ontwikkeld is voor verstandelijk
gehandicapten, waardoor een direct criterium niet voorhanden was. Om een indicatie te
krijgen voor de criterium-gerelateerde validiteit werd daarom twee indirecte criteria
gehanteerd: een beoordeling door grcepsbegeleiders van de communicatievaardigheid van
de bewoner, en de aard van de woonvorm waarin de desbetreffende bewoner verbleef.

Grcepsbegeleiders van 42 verstandelijk gehandicapten (6 uit elke niveaugrcep) werd een
lijst voorgelegd waarbij middels een aantal vragen om een oordeel gevraagd werd over
de mate van 'communicatievaardigheid' van de desbetreffende bewoner. Deze 'criterium-
vragenlijst' bevatte 5 vragen over de het gebruik van communicatie door de bewoner zelf
(het vermogen wensen en behceften aan anderen duidelijk te maken) en 5 vragen over het
begrip van communicatie door de bewoner. De vragen dienden middels een 5-puntsschaal
beantwoord te worden; het maximaal aantal te behalen punten was op beide delen van de
lijst 25, het minimum aantal 5. De criteriumvragenlijst is opgenomen als Bijlage 12. De
scores van de bewoners werden gecorreleerd met hun scores op de crz-Vragenlijst en -
Test (zie Tabel 6.12.).

De correlaties bleken alle positief. De correlaties van de criteriumlijst-scores met
de scores op de Vragenlijstschalen bleken hoger dan die met de scores op de Testschalen;
de Vragenlijst blijkt aldus, naar zou kunnen worden verwacht, een grotere samenhang te
vertonen met het dagelijks functioneren van de bewoner op het gebied van communicatie
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dan de Test. De correlaties tussen de receptieve Vragenlijst- en Testschalen en de
beoordelingen van het begrip van communicatie zijn hoger dan die met de beoordelingen
van het gebruik van communicatie; de expressieve Vragenlijst- en Testschalen correleren
hoger met de beoordelingen van het communicatiegebruik.

Tsbel 6. 12. Produkt-moment correlatiecoëfficiënten tussen de Vragenlijst- en Testschaalsco-
res en de scores op de twee delen van een criteriumvragenlijst

cPZ-schaal 'Begrip van 'Gebruik van
commurncatie' communicatie'

Vragenlijst REN .64 .59

REV .69 .66

EXN .49 .56

EXV .59 .75

Test TREN .50 .54

TREV .61 .57

TEXN .45 .66

TEXV .64 .71

Totaalscore .59 65

Het tweede criterium waarvan de samenhang met het cpz is onderzocht is het type
woonvoorziening. Sociale factoren, en derhalve communicatieve vaardigheden vormen
een belangrijke voorwaarde voor de geschiktheid voor relatief zelfstandige woonvoorzie-
ningen (Van Enckevort, Van Heck óc Curfs, 1994). De normeringssteekprcef bevatte 26
verstandelijk gehandicapten die woonden in dependances, socio- of aanleunwoningen; de
sociale redzaamheidsscore van alle mensen uit deze grcep, bepaald aan de hand van de
sxz, was 7-Laag. Hun cPZ-Vragenlijst- en Testschaalscores werden door middel van t-
tcetsen vergeleken met die van 26 verstandelijk gehandicapten, díe aselect gekozen
werden uit de overige mensen met dezelfde sttz-score uit de normeringssteekprcef. Uit
de resultaten bleek dat de twee grcepen significant van elkaar verschilden wat betreft hun
scores op de Vragenlijstschalen xEV en sxv; wat betreft de overige schalen bleken er
geen significante verschillen te bestaan (zie Tabel 6.13.).

Bewoners van zelfstandiger woonvoorzieningen blijken significant hoger te scoren
op de Schalen die te maken hebben met het omgaan met gesproken taal in de dagelijkse
leefomgeving, zowel wat betreft de eigen mogelijkheden zich vocaal uit te drukken als
wat betreft het begrip van de gesproken taal. Deze resultaten kunnen gezien worden als
een ondersteuning voor de criterium-gerelateerde validiteit. Hierbij dient aangetekend te
worden dat crossvalidering van de gevonden testvaliditeit op een vergelijkbare steekprcef
nodig is aangezien de validiteitscoëfficiënten van onderzcek tot onderzcek nogal eens
verschillen (De Zeeuw, 1984).
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Tabel6.13. T-toetsen woonvoorziening

Schaal t Sig.

Vragenlijst REN 1.73 n.s.

REV 2.62 .010

EXN 1.75 n.s.

EXV 2.87 .005

Test TREN .96 n.s.

TREV 1.15 n.s.

TEXN 1.66 n.s.

TEXV 1.51 n.s.

Totaalscore 66 n.s.

6.2.3. Constructvaliditeit

Het begrip constructvaliditeit werd in 1955 door Cronbach en Meehl ge'introduceerd en
is heden ten dage een algemeen geaccepteerde term (Ter Laak, 1981). Het onderzcek
naar de constructvaliditeit is gericht op de psychologische betekenis van de test. Con-
structvalidering hangt derhalve af van, en draagt bij aan de psychologische theorievor-
ming. Datgene wat het instrument geacht wordt te meten dient te worden ingepast in een
geheel van hypothetische begrippen binnen een psychologische theorie. Daarbij spelen
externe criteria geen rol.

Verschillende methoden kunnen gebruikt worden voor constructvalidering:
experimenteel onderzcek, correlationeel onderzcek, en inspectie van items en protocollen.
Cronbach en Meehl ncemen acht werkwijzen die een bijdrage kunnen leveren aan
constructvalidering: inspectie van items, prcefpersonen hardop laten denken bij het maken
van items, correlatie met praktische criteria, correlatie met andere tests en factoranalyse,
correlatie tussen items en subtests, grcepsverschillen, studie over het effect van behande-
lingen en stabiliteitsstudies.

Het onderzcek naar de constructvaliditeit van het cpz bestaat uit twee onderdelen. Het
eerste wordt gevormd door een onderzcek naar de interne structuur van Vragenlijst en
Test. Hierbij is, aansluitend bij eerdere analyses, gebruik gemaakt van meerdimensionele
schaaltechnieken (NtDS). Bij het tweede deel is gebruik gemaakt van correlationeel
onderzcek, waarbij diverse externe indicatoren gecorreleerd werden met cpz-scores. Er
is nagegaan welke mate van overeenstemming er bestaat tussen twee indicatoren van het-
zelfde construct (convergente validiteit) en in hceverre indicatoren van verschillende
constructs duidelíjk verschillen (divergente validiteit).
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6.2.3.1. Interne structuur

De interne structuur van Vragenlijst en Test zijn middels multidimensional scalingproce-
dures onderzocht. Deze analyses, aan de hand waarvan bezien kan worden in hceverre de
structuur van de empirisch verzamelde gegevens overeenstemt met die van het theoretisch
model, zijn uitgevcerd op de Vragenlijst- en Testgegevens die in het normeringson-
derzcek verzameld werden. Voor zowel Vragenlijst als Test is een 1vtDS-analyse uitge-
vcerd. In de eerste analyse werden als variabelen de vier Vragenlijstschalen genomen. De
tweede analyse werd uitgevcerd op de vier Testschalen. Uit de resultaten bleek dat zowel
bij de analyse voor de Vragenlijst als die voor de Test er sprake was van een acceptabele
driedimensionele oplossing (een Stress S van respectievelijk .084 en .077), waarbij de
drie dimensies zinvol geïnterpreteerd kunnen worden als Richting, Modaliteit en Niveau.
Hierbij dient te worden aangetekend dat ook tweedimensionele oplossingen bij beide geac-
cepteerd zouden kunnen worden. Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd worden
dat de resultaten gezien kunnen worden als een ondersteuning voor de constructvaliditeit
van Vragenlijst en Test.

6.2.3.2. Convergente~divergente va[iditeit

Naast het onderzcek naar de interne structuur is bij het onderzcek naar de constructvalidi-
teit aandacht besteed aan het verkrijgen van indicaties met betrekking tot de convergente
en divergente validiteit. Hierbij wordt nagegaan of er overeenstemming bestaat tussen
verschillende indicatoren van hetzelfde construct (men spreekt dan van convergente
validiteit), en in hceverre indicatoren van verschillende constructen duidelijk verschillen
(divergente validiteit) (Meerling, 1981).

Voor de Vragenlijst en de Test zijn gezien de verschillende dcelstellingen van de
instrumenten vergelijkingen gemaakt met verschillende indicatoren (vergelijk Tabel
6.10.). Achtereenvolgens wordt ingegaan op het onderzcek naar deze vorm van validiteit
voor Vragenlijst en Test.

1. Vragenlijst
Voor vaststelling van de convergente validiteit zijn de Vragenlijstscores van de personen
uit de normeringsgrcep gecorreleerd met een aantal indicatoren. De verwachting was
daarbij logischerwijs dat de onderzochte produkt-moment correlatiecoëfficiënten positief
zouden zijn (zie Tabel 6.14.).

1. cASP: Het cnsP (Communication Assessment Profile; van der Gaag, 1988; Nederlandse
vertaling gebruikt met tcestemming van de faculteit Orthopedagogiek van de Katholieke
Universiteit Leuven) is een Schots instrument dat bestaat uit een verzameling subschalen,
waarvan aangenomen wordt dat de verschillende aspecten gezamenlijk een gcede indicatie
bieden voor het gebruik van communicatie door de bewoner in zijn dagelijkse omgeving
(Van der Gaag, 1988, 1989; Van Ham en Van der Pas, 1991). De auteur van het instrument
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Tabel6.14. Produkt-moment correlatiecoëfficiënten van de Vragenlijstschalen met enkele
indicatoren (convergente validiteitl

CASP SRZZ SRZTL SRZTK SRZS SRZTOT ML
deel 1

Schaal (n) 45 703 703 703 703 703 151

REN .29 .61 " .56" .49" .54" .53" .51 "

REV .44' .59" .65" .47'` .49" .65" .43'`

EXN .56" .49" .58" .47" .45" .62" .34"

EXV .67" .51 " .79" .38" .49" .65" .44"

" pc.001, " pc.01

zet uiteen dat het cnsP bedceld is om een heldere, gestructureerde omschrijving te geven
van de communicatieve vaardigheden van volwassenen met een ernstige tot lichte
verstandelijke handicap die leven in instituten of in de maatschappij. Het betreft volgens
de auteur een functionele beoordeling, in de zin dat communicatieve vaardigheden onder-
zocht worden in relatie tot de dagelijkse omgeving; alle aspecten van taal en communica-
tie worden gescreend.

Het cnsP bestaat uit twee delen die samen een scoringsprofiel opleveren. Deel 1
bestaat uit een vragenlijst die verdeeld is in twee secties. De eerste sectie bevat 21 vragen
over het gebruik van communicatieve vaardigheden in de dagelijkse leefomgeving, en I 1
vragen over het functioneren van de persoon in zijn sociale omgeving. Sectie 2 bevat 16
vragen over kenmerken van de sociale omgeving waarin de persoon zich bevindt. De
vragen dienen beantwoord te worden op een driepuntsschaal: ja (de bewoner is in staat
om...), nee (de bewoner is niet in staat om...), gedeeltelijk (de bewoner is gedeeltelijk in
staat om...).

Deel 2 bestaat uit een beoordeling door de therapeut, en is verdeeld in S secties
en 4 appendices; instructie en scoring zijn gestandaardiseerd. In Sectie 1 ('parate kennis')
worden via een directe conversatie de gespreksvaardigheden van de bewoner beoordeeld.
Dit gebeurt aan de hand van het beantwoorden van 10 vragen. Sectie 2 ('discriminatie')
richt zich op het vaststellen van eventueel gehoorverlies bij de bewoner. Men onderzoekt
met behulp van een cassetterecorder of de bewoner in staat is alledaagse omgevings-
geluiden, opgenomen op geluidsband, te onderscheiden. De bewoner wordt gevraagd uit
een aantal foto's de foto aan te duiden die bij het desbetreffende geluid hoort. Sectie 3
('Woordenschat') heeft tot dcel het onderzceken van de passieve woordenschat. De
bewoner wordt gevraagd uit vier foto's de foto aan te duiden die bij het door de prceflei-
der uitgesproken woord hoort. [n Sectie 4 wordt onderzocht of de bewoner het functio-
neel gebruik van alledaagse voorwerpen, weergegeven op foto's, kent. Sectie S richt zich
op het onderzceken van het begrip van 2, 3, en 4-woordzinnen. In Sectie 7 wordt de
bewoner door de prcefleider geobserveerd in verschillende omgevingen met zijn begelei-
ders, grcepsgenoten enzovoort. Sectie 8, ten slotte, heeft tot dcel een beeld te geven van
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de expressieve vaardigheden van de bewoner. Er wordt een oordeel gegeven over de
articulatie, het tempo van spreken, het spraakvolume, de toonhoogte en de intonatie.

De vier appendices richten zich respectievelijk op het begrip van alledaagse
termen en het herkennen van alledaagse sociale tekens (pictogrammen), de articulatie, het
vermogen tot imiteren van gebaren, en de oromusculaire vaardigheden (tongbewegingen
en eet- en drinkvaardigheden). De resultaten van de acht secties en de vier appendices
worden in een samengesteld profiel samengevat.

Redenen voor de keuze van het cnsP als indicator zijn dat zowel het cnsP als het
cpz multidimensioneel zijn, dat bij beide zowel vocale als non-vocale communicatie-
vormen geïnventariseerd worden, en dat beide meervoudige methoden voor informa-
tieverzameling hanteren.

Bij 45 personen werd zowel het cPZ (Vragenlijst en Test) als het cnsP afgenomen. De
prcefpersonen waren allen tussen de 18 en 45 jaar oud. De grcep bestond uit 33 mannen
en 12 vrouwen. 8 prcefpersonen hadden het syndroom van Down; 8 prcefpersonen
hadden een gehoorapparaat; 3 personen waren brildragend, 10 personen hadden epilepsie,
en 13 personen gebruikten gedragsbeïnvloedende medicatie. De prcefpersonen hadden
sxz-standaardscores die uiteenliepen van SL tot 7H (SL 9; SH 6; 6L 7; 6H 9; 7H 14).

Produkt-moment-correlaties werden berekend tussen de cPZ-Schaalscores en de
cnsP-scores op de schalen die overeenkomstige meetpretenties hebben. De cPZ-Vragen-
lijstschalen werden gecorreleerd met de score van de prcefpersonen op de cnsp-secties
1 en 2(die bijeengeteld werden; de secties zijn gericht op respectievelijk het gebruik van
vocale en non-vocale communicatieve vaardigheden in de dagelijkse leefomgeving, met
andere woorden, de expressieve communicatieve vaardigheden en het sociaal functioneren
van de persoon). De correlaties bleken alle positief te zijn (zie Tabel 6.12).

De correlatie tussen de schaal REtv en de cnsP-score bleek niet significant, en die
tussen de schaal ttEV en de cnsp-score relatief laag. De expressieve cPZ-schalen corre-
leerden daarentegen, naar verwachting, hoog.

2. Socia[e redzaamheid: naar verwachting is er een positieve samenhang tussen de mate
waarin en het niveau waarop een persoon communicatie gebruikt in zijn dagelijkse
leefomgeving, en zijn sociale redzaamheid. Om dit te onderzceken werden correlaties
berekend tussen de cPZ-schaalscores van alle personen uit de normeringsgrcep met hun
subschaalscores op de Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (suz). De correla-
ties bleken zoals verwacht alle positief (zie Tabel 6.12.). De relatie van de crz-decielsco-
res met de subschaal 'Taal' van de sttz bleek, eveneens naar verwachting, hoger dan die
met de overige subschalen.

3. Intelligentie: in het algemeen wordt een positieve relatie geconcipieerd tussen de
cognitieve en de communicatieve ontwikkeling (Bates et al., 1979). Algemene intelligen-
tietests, zoals die uit de Wechsler-reeks, en de Stanford-Binet zijn voor een groot gedeelte
gestceld op taalvaardigheden. Ten behceve van het constructvalideringsonderzcek is de
samenhang bestudeerd tussen de decielscores van de prcefpersoon op het cpz en de
cognitieve ontwikkeling, zoals gemeten met behulp van intelligentietests. In totaal waren
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van 151 prcefpersonen in de normeringssteekprcef intelligentiegegevens voorhanden.
Deze gegevens waren afkomstig van verschillende intelligentietests: de Wechsler Intel-
ligence Test for Children, Revised (wtsc-[t; vertaalde, niet voor Nederland genormeerde
versie), de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (wppst), de Stutsman
Test, de Stanford-Binet Intelligence Scale, de Leiter [nternational Performance Scale, de
Bayley Ontwikkelings Schalen (sos 2-30), en de Snijders-Oomen Niet-verbale intelligen-
tieschaal (soN 2'h-7). De scores op de intelligentietests waren alle uitgedrukt in ver-
standelijke leeftijd.

De correlaties van de cPZ-decielscores met de intelligentie bleken alle positief en
significant (zie Tabel 6.12.). Bij het onderzcek zijn de volgende kanttekeningen te maken.
Er is gebruik gemaakt van bestaande gegevens over de intelligentie van de prcefpersonen.
Dit houdt in dat van sommige prcefpersonen de gegevens niet recent waren. Over de
constantie van intelligentiegegevens bij mensen met een (matig tot ernstige) verstandelijke
handicap is in het algemeen zeer weinig bekend. Verder is gebruik gemaakt van intelli-
gentiegegevens die afkomstig zijn van verschillende intelligentietests, hetgeen de verge-
lijkbaarheid van de gegevens waarschijnlijk enigszins negatief be'invlcedt.

4. Autisme: Kwalitatieve tekortkomingen in zowel de verbale als de niet-verbale commu-
nicatie (die niet verklaarbaar is vanuit de eventueel aanwezige verstandelijke handicap)
vormen een van de drie criteria voor autisme. Vijftig procent van de autisten met een
verstandelijke handicap spreekt in het geheel niet. De communicatieproblemen treden op
bij alle natuurlijke sociale communicatievormen. Er zijn problemen met gesproken taal,
gebaargebruik, interpretatie van gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen enzovoort.
Als ~iet vermogen tot spreken wel aanwezig is is vaak de vorm va~i de taaluiting gcet;,
maar zijn de functie en de inhoud niet aangepast. Zo kan er sprake zijn van het vermogen
volledige zinnen uit te spreken, terwijl de persoon deze vaardigheid niet kan inzetten om
met anderen te communiceren. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van onmiddellijke en
uitgestelde echolalieën. Uit een variantieanalyse op de cPZ-Vragenlijstdecielscores waarbij
autisme als onafhankelijke variabele diende bleek dat de autistische bewoners uit de
steekprcef ( n-151) significant lager scoorden op de expressieve schalen (E xrr en Exv)
dan de niet-autisten (zie Tabel 6.15.).

Tabel 6. 15. Variantieanalyse met de Vragenlijstdecielscores ExN en Exv als afhankelijke, en
'autisme' als onafhankelijke variabele

1. EXN SS df MS F Sig

Hoofdeff. 827,85 1 827.846 5,651 .018
Autisme 827,85 1 827.846 5,651 .018
Verklaard 827,85 1 827.846 5,651 .018
Residu 60795,83 415

Totaal 61623,67 416
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2. Exv SS df MS F Sig

Hoofdeff. 2765.22 1 2765.22 4,705 .031
Autisme 2765.22 1 2765.22 4,705
Verklaard 2765.22 1 2765.22 4,705
Residu 243904,12
Totaal 246669, 34

Tevens werd een vergelijking gemaakt met enkele indicatoren voor constructen waarvan
verondersteld wordt dat ze geen relatie hebben met communicatie. De verwachting was
daarbij logischerwijs dat er geen verband bestaat tussen de onderzochte indicatoren en de
scores op de cPZ-Vragenlijst. Twee indicatoren werden daarbij onderzocht: de etiologie
van de verstandelijke handicap en de regio van herkomst.

1. Etiologie van de verstandelijke handicap: uit de literatuur blijkt dat er geen verschil is
in de taal- en communicatieontwikkeling tussen grcepen mensen met verschillende
etiologieën van de verstandelijke handicap (Barrett 8c Diniz, 1989). Door middel van
variantieanalyse werden de cpz-Vragenlijst- en cpz-Testdecielscores van de mensen met
Down's syndroom vergeleken met die van bewoners met andere etiologieën. Uit de
resultaten bleek dat op geen van de schalen een significant verschil bestond tussen de
twee grcepen (zie Tabel 6.16.).

Taba16. 16. Variantieanalyse met de Vragenlijstdecielscores als afhankelijke, en 'etiologie
van de verstandelijke handicap' als onafhankelijke variabele

1. REN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 34.13 1 34.13 .532 .466
Etiologie 34.13 1 34.13 .532 .466
Verklaard 34.13 1 34.13 .532 .466
Residu 45047.46 702 64.17
Totaal 45206.801 703 64.11

2. REV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 118.59 1 118.59 1.286 .257

Etiologie 118.59 1 118.59 1.286 .257

Verklaard 118.59 1 118.59 1.286 .257

Residu 64758.48 702 92.24

Totaal 64884.09 703 92.30
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3. REN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 338.27 1 338.27 2.355 .126
Etiologie 338.27 1 338.27 2.355 .126
Verklaard 338.27 1 338.27 2.355 .126
Residu 100847.92 702 143.66
Totaal 101279.80 703 144.07

4. REN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 492.86 1 492.86 .849 .357

Etiologie 492.86 1 492.86 .849 .357

Verklaard 492.86 1 492.86 .849 .357

Residu 407534.87 702 580.53

Totaal 407985.35 703 580.35

2. Regio van herkomst: er is, voor zover bekend, geen invlced van de regio van her-
komst op de taal- en communicatieontwikkeling van niet-gehandicapte kinderen (Feenstra
8z Wigney, 1979). Uit een variantieanalyse waarbij het instituut van herkomst als
onafhankelijke variabele genomen werd bleek inderdaad dat er geen significante verschil-
len waren tussen de cPZ-Vragenlijstscores van bewoners van verschillende instituten
(vergelijk Tabel 6.17.).

Tabel 6.17. Variantieanalyse met de Vragenlijstdecielscores als afhankelijke, en 'woonregio'
als onafhankelijke variabele

1. REN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 10.42 5 2.08 .031 .860
Woonregio 10.42 5 2.08 .031 .860
Verklaard 10.42 5 2.08 .031 .860
Residu 46646.64 698 66.83
Totaal 46657.06 703 66.37

2. REV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 705.27 5 141.05 1.52 .218
Woonregio 705.27 5 141.05 1.52 .218

Verklaard 705.27 5 141.05 1.52 .218

Residu 64694.13 698 92.69

Totaal 65409.40 703 93.04
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3. EXN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 4139.23 5 827.85 1.95 .199
Woonregio 4139.23 5 827.85 1.95 .199
Verklaard 4139.23 5 827.85 1.95 .199
Residu 296174.89 698 424.32

Totaal 300314.19 703 427.19

4. EXV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 13826.12 5 2765.22 2.705 .124
Woonregio 13826.12 5 2765.22 2.705 .124
Verklaard 13826.12 5 2765.22 2.705 .124
Residu 713482.34 698 1022.18
Totaal 727308.44 703 1034.58

2. Test

Voor het vaststellen van de convergente validiteit van de cPZ-Test zijn, evenals bij de
Vragenlijst, de Testscores van de personen uit de normeringsgrcep gecorreleerd met een
aantal indicatoren voor hetzelfde, of verwante constructen. De verwachting was daarbij
logischerwijs dat de onderzochte produkt-moment correlatiecoëfficiënten positief zouden
zijn. Tabel 6.18. bevat de gevonden produkt-moment correlatiecoëfficiënten.

Tabel 6.18. Produkt-moment correlatiecoëfficiënten van de Testschalen met enkele indicato-
ren Iconvergente validiteit)

CASP SRZZ SRZTL SRZTK SRZS SRZ- ML TLRE TLE
T9i 6 xP

Schaal (n) 45 703 703 703 703 703 153 19 14

TREN . 55" .58" . 69" .55" .50" .75" .61 " .12 .42
TREV .57" .60" .71 " .48" . 48" .69" .61 " .39 .27
TEXN .67" .72" . 64" .55" .46" .74" .66" -.O1 .42
TExv .84" .48" .71 " . 31 " .35" . 58" .54" .18 .00
TOT. .74" .66" .75" .51 " .49" .74" .65" .22 .27

" p ~ .001

1. Taaltests: bij een beperkt aantal prcefpersonen uit de normeringsgrcep bleek in het
verleden een taaltest afgenomen te zijn. Bij het overgrote deel van deze personen betrof
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het de Reynell Developmental Language Scales en de Peabody Picture Vocabulary Test.
Over de stabiliteit van deze taaltests is weinig bekend, en het gaat daarnaast om tests die
geen Nederlandse normering hebben. Gesteld werd dat de testafnames niet langer dan 5
jaar vóór de cPZ-Testafname mochten hebben plaatsgevonden. Van de desbetreffende
prcefpersonen werden de scores, die in alle gevallen uitgedrukt werden in een taalleeftijd,
op de taaltests gecorreleerd met hun cPZ-Testscores (Pearson produkt-moment correlatie-
coëfficiënt).

Uit de resultaten blijkt dat er een positieve correlatie is tussen de crz-Testscores
en de resultaten van de prcefpersonen op de taaltests (zie Tabel 6.18.). De samenhang is
het sterkst tussen de schalen die overeenkomstige begrippen meten: exv en de 'ex-
pressieve taalleeftijd' zijn beide indicaties voor het gebruik van gesproken taal, en de
correlatie tussen Exv en de 'expressieve taalleeftijd is hoger dan die met andere variabe-
len. Hetzelfde gaat op voor 1tEV en de 'receptieve taalleeftijd'. Geconcludeerd kan
worden dat de resultaten een ondersteuning vormen voor de constructvaliditeit van de
crz-Test.

2. cnsr-subschalen: De cPZ-Testschaalscores werden gecorreleerd met de totaalscore van
de 8 subschalen uit deel 2(het testgedeelte) van het cnsP. De correlaties bleken alle posi-
tief (.55 tot .84).

3. Intelligentie: Evenals bij de Vragenlijst is ten behceve van het constructvalideringson-
derzcek van de Test de samenhang bestudeerd tussen de decielscores van 151 prcefperso-
nen op het cPZ en de cognitieve ontwikkeling, zoals gemeten met behulp van intelligentie-
tests. De correlaties van de crz-Testdecielscores met de intelligentie bleken alle positief
(.36-.58).

4. sRZ: de correlaties van de crz-decielscores met de schaalscores op de saz bleken zoals
verwacht alle positief en significant, en lager dan die met de Vragenlijstschalen. De
relatie van de crz-decielscores met de subschaal 'Taal' van de sRZ bleek, eveneens naar
verwachting, evenals bij de Vragenlijst hoger dan die met de overige subschalen (zie
Tabel 6.18. ).

Voor een indicatie van de divergente validiteit van de cpz-Test werd tevens werd een
vergelijking gemaakt met enkele indicatoren voor constructen waarvan verondersteld
wordt dat ze geen relatie hebben met communicatie. De verwachting was daarbij logi-
scherwijs dat de onderzochte relaties negatief zouden zijn.

1. Etiologie van de verstandelijke handicap: Evenals bij de Vragenlijst werden door
middel van variantieanalyse de Testdecielscores van de mensen met Down's syndroom
vergeleken met die van bewoners met andere etiologieën. Uit de resultaten bleek dat op
geen van de schalen een significant verschil bestond tussen de twee grcepen (zie Tabel
6.19.).
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Tabe16.19. Variantieanalyse met de Testdecielscores als afhankelijke, en 'etiologie van de
verstandelijke handicap' als onafhankelijke variabele

1. TREN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 15.42 1 15.42 .150 .699
Etiologie 15.42 1 15.42 .150 .699
Verklaard 15.42 1 15.42 .150 .699
Residu 49382.88 480 102.88
Totaal 49404.99 481 102.71

2. TREV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 23.68 1 23.68 .207 .649
Etiologie 23.68 1 23.68 .207 .649
Verklaard 23.68 1 23.68 .207 .649
Residu 54939.84 480 114.46
Totaal 54969.64 481 114.28

3. TEXN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 33.33 1 33.33 .706 .401
Etiologie 33.33 1 33.33 .706 .401
Verklaard 33.33 1 33.33 .706 .401
Residu 22646.46 480 47.18
Totaal 22680.59 481 47.15

4. TEXV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 2.07 1 2.07 . 028 .868
Etiologie 2.07 1 2.07 .028 .868
Verklaard 2.07 1 2.07 . 028 .868
Residu 36120.97 480 75.25
Totaal 36127.91 481 75.1 1

5. TOTAAL SS df MS F Sig

Hoofdeffect 256.19 1 256.19 .226 .635

Etiologie 256.19 1 256.19 .226 .635

Verklaard 256.19 1 256.19 .226 .635

Residu 544846.09 480 1135.10

Totaal 545162.03 481 1133.39
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2. Regio van herkomst: Uit een variantieanalyse waarbij het instituut van herkomst als
onafhankelijke variabele genomen werd bleek inderdaad dat er geen significante verschil-
len waren tussen de scores van bewoners van verschillende instituten (zie Tabel 6.20)

Tabef 6.20. Variantieanalyse met de Testdecielscores als afhankelijke, en 'woonregio' als
onafhankelijke variabele

1. TREN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 222.37 5 44.47 .423 .516
Woonregio 222.37 5 44.47 423 516
Verklaard 222.37 5 44.47 .423 .516
Residu 49002.77 476 102.95
Totaal 49225.14 481 102.34

2. TREV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 1335.89 5 267.18 2.25 .134

Woonregio 1335.89 5 267.18 2.25 .134

Verklaard 1335.89 5 267.18 2.25 .134

Residu 56461.22 476 118.62

Totaal 57797.1 1 481 120.16

3. TEXN SS df MS F Sig

Hoofdeffect 9.92 5 1.98 .041 .840

Woonregio 9.92 5 1.98 .041 .840

Verklaard 9.92 5 1.98 .041 .840

Residu 23004.13 476 48.33

Totaal 23014.04 481 48.23

4. TEXV SS df MS F Sig

Hoofdeffect 716.25 5 143.25 1.83 .177

Woonregio 716.25 5 143.25 1.83 .177

Verklaard 716.25 5 143.25 1.83 .177

Residu 37318.40 476 78.40

Totaal 38034.65 481 79.07
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5. TOTAAL SS df MS F Sig

Hoofdeffect 5636.35 5 1127.27 .956 .329
Woonregio 5636.35 5 1127.27 .956 .329
Verklaard 5636.35 5 1127.27 .956 .329
Residu 561501.98 476 1179.63
Totaal 567138.31 481 1 179.98

Geconcludeerd kan worden dat de bovenstaande resultaten een ondersteuning vormen voor
de convergente en divergente validiteit van de cPZ-Test.

6.2.4. Conclusie omtrent de validiteit

De gevonden resultaten vormen in grote lijnen een ondersteuning voor de validiteit van de
cPZ-Vragenlijst en de cpz-Test. Er werd gesteld dat geconcludeerd kon worden dat het
cPZ valide was met betrekking tot de inhoud. De interne structuur van beide instrumenten
bleek minder duidelijk dan verwacht naar voren te komen in de definitieve MDS-analyse.
Constructvaliditeit werd verder aangetoond aan de hand van een bevestiging van de
verwachte correlatiestructuur.
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Verantwoording en toepassingsmogelijkheden

7.1. Inleiding

In Hoofdstuk 3 werd beargumenteerd dat vergeleken met de grote hceveelheid trainings-
programma's en systemen voor ondersteunde communicatie bij verstandelijk gehandicap-
ten het terrein van diagnostiek van communicatie bij deze grcep nog grotendeels onont-
gonnen is. Er blijken maar weinig middelen te zijn om systematisch diagnostiek van taal
en communicatie bij verstandelijk gehandicapten te verrichten; Nederlands(talig)e in-
strumenten voor diagnostiek van communicatie met een normering voor verstandelijk
gehandicapten zijn helemaal niet voorhanden. Aangezien als basis voor behandeling en
begeleiding een kwalitatief goede, gefundeerde en systematische diagnostiek noodzakelijk
is (zie onder andere De Bruyn, 1985), kan men niet anders dan concluderen dat behande-
ling en begeleiding op het gebied van communicatie bij verstandelijk gehandicapten op dit
moment te weinig gefundeerd plaatsvindt. Door middel van het construeren van het cpz
is gepoogd deze leemte voor een deel op te vullen.

In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven voor de constructie van het
cPZ, en een overzicht van de mogelijke tcepassingsgebieden ervan. Allereerst wordt in
Paragraaf 7.2 een samenvattende beschrijving gegeven van het cPZ. Vervolgens (7.3)
wordt een omschrijving gegeven van de dcelgrcep van het instrument. In de twee
daaropvolgende paragrafen wordt ingegaan op de mogelijkheden voor tcepassing van het
cPZ in de praktijk. Daarbij wordt het eerst, en vanzelfsprekend het meest uitgebreid,
ingegaan op de tcepassingsmogelijkheden van het cPZ in de individuele diagnostiek (7.4).
Vervolgens (7.5) komen enkele algemene mogelijkheden voor tcepassing van het cPZ aan
de orde; het betreft hier tcepassingen op leefgrceps- en instellings-, en beleids- en weten-
schappelijk niveau. Ten slotte wordt in 7.6 een aantal suggesties en aanbevelingen gedaan
voor verder onderzcek met, en ter verdere onderbouwing van het crz, en voor onderzcek
op het gebied van communicatie bij en met verstandelijk gehandicapten in het algemeen.

7.2. BeschrUving van het CPz

7.2.1. Uitganespunten

Bij de constructie van het cPZ werd uitgegaan van een wat zou kunnen worden omschre-
ven als 'multimethod'-benadering: een combinatie van een Vragenlijst en een Test. Deze
keuze kan als volgt worden beargumenteerd.
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Vragenlijsten zijn methoden om op een systematische manier informatie te verzamelen via
derden, in dit geval via grcepsbegeleiders; men zou hier kunnen spreken van mediërende
observatie. Vragenlijsten zijn van groot belang in de diagnostiek van gedrag binnen zorg
voor verstandelijk gehandicapten, waar de bewoners vaak niet in staat zijn zelf gevcelens,
ervaringen, of wensen te uiten of informatie te geven over hun functioneren. Grceps-
begeleiders zijn daarentegen in het algemeen goed in staat deze informatie te verschaffen,
aangezien zij hiertce opgeleid zijn en zij de bewoners vaak gedurende lange tijd en in een
verscheidenheid van situaties meemaken. Rapporten van anderen zullen derhalve ook een
relatief grote mate van ecologische validiteit bezitten. Daarnaast zijn de relatief gemakke-
lijke afneming en de objectieve en eenvoudige scoring aantrekkelijk (De Zeeuw, 1984).

De problemen met vragenlijsten liggen vooral op het gebied van de betrouwbaar-
heid. Zo kunnen antwoordstijlen zoals bijvoorbeeld een constante over- of onderwaarde-
ring een rol van betekenis spelen (Costenoble, 1988). Ook kan sociale wenselijkheid het
beantwoorden van de vragen be'invloeden (De Zeeuw, 1984). Als oorzaak voor het geven
van sociaal wenselijke antwoorden geldt dat er bij de antwoorden een (gepercipieerde)
sociaal acceptabele richting aanwezig is. Aangezien dit bij het invullen van de cPZ-Vrage-
nlijst niet direct het geval is zal in onze optiek sociale wenselijkheid geen factor van
belang zíjn. Daarnaast geldt dat het bij de cPZ-Vragenlijst gaat om een beoordeling van
het waarneembare gedrag van een andere persoon; sociale wenselijkheid is vooral bij
persoonlijkheidsvragenlijsten (waarbij de invuller en beoordeelde dezelfde persoon zijn)
een factor van belang.

Gestandaardiseerde tests kennen de hierboven gencemde bezwaren niet. Drenth
(1975) definieert de gestandaardiseerde test als volgt: Een test is een systematische
classificatie- of ineetprocedure, waarbijhet mogelijk wordt een uitspraak te doen over één
of ineer empirisch-theoretisch gefundeerde eigenschappen van de onderzochte of over
specifiek niet-testgedrag, door uit te gaan van een objectieve verwerking van reacties van
hem of haar, in vergelijking tot die van anderen, op een aantal gestandaardiseerde,
zorgvuldig gekozen stimuli (p. 92).

De voordelen van tests, zoals blijkt uit deze definitie, worden gevormd door de
objectieve verwerking, de gestandaardiseerde stimuli, en de vergelijkbare afnamecondi-
ties. De laatste twee vormen echter tevens de nadelen: het is steeds de vraag in hceverre
generalisatie van de resultaten naar de dagelijkse leefwereld mogelijk is. [n de praktijk
blijkt er vaak een grote discrepantie te bestaan tussen het (communicatie)gedrag van een
prcefpersoon in een testsituatie en in andere situaties, zoals op de leefgrcep. Dit geldt in
het bijzonder, maar zeker niet uitsluitend, voor bewoners met autisme; de van deze grcep
bekende generalisatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat er grote verschillen in
functioneren bestaan in verschillende situaties, waardoor verschillende meetmethoden
weer uiteenlopende resultaten kunnen geven. Een test- of vragenlijstafname alléén levert
dan een te beperkt beeld op. In Hoofdstuk 4 werd reeds beargumenteerd dat, om zinvolle
en volledige uitspraken te kunnen dcen over de wijze en het niveau waarop een persoon
communiceert, test- en vragenlijstmethoden afzonderlijk niet tcereikend zijn (Van Heck
et al., 1984). Met McDonald (1980) waren en zijn wij van mening dat het van belang is
observatiegegevens te combineren met een systematische inventarisatie van specifieke
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vaardigheden en vermogens; hiertce werden respectievelijk Vragenlijst en Test ontworpen
en geconstrueerd.

De cpz-Vragenlijst en de cpz-Test hebben uit de aard der zaak verschillende dcelstellin-
gen en meetpretenties (vergelijk ook Hoofdstuk 6). De Vragenlijst geeft een beeld van het
gebruik van de diverse communicatievormen in de dagelijkse leefomgeving; de Test levert
een beeld van de mogelijkheden tot gebruik van diverse vormen van communicatie. In dit
opzicht sluiten een Vragenlijst- en een Test-profiel op elkaar aan, en is het zinvol om
indien mogelijk zowel Vragenlijst- als Testgegevens van een bewoner te verzamelen. De
procedure die hierbij voorgesteld wordt is als volgt: voor een bewoner wordt door een
grcepsbegeleider de Vragenlijst ingevuld, aan de hand waarvan een Vragenlijstprofiel
wordt opgesteld. Vervolgens wordt als de bewoner een sttz-totaalstandaardscore van SL,
SH, 6L, 6H of 7L heeft' de Test afgenomen. Het Testprofiel geeft dan een indicatie van
de vermogens van de bewoner op het gebied van verschillende vormen van com-
municatie.

In de volgende gedeelten (7.2.2. en 7.2.3.) worden cpz-Vragenlijst en cPZ-Test gedetail-
leerder beschreven.

7.2.2. Beschrijving van de Vragenlijst

Met behulp van de Vragenlijst verkrijgt met een profiel van het communicatiegedrag van
de verstandelijk gehandicapte, zoals dat naar voren komt in de sociale leefcontext, reke-
ning houdend met de verscheidenheid in communicatievormen die in de communicatie
tussen verstandelíjk gehandicapten en de mensen in hun omgeving gebruikt kunnen
worden. De Vragenlijst bestaat uit 109 vragen die verdeeld zijn over 4 schalen:
1. Receptieve, non-vocale communicatie (ttErr): waarneming en begrip van niet-vocale
(gezichtsuitdrukkingen, gebaren, afbeeldingen) communicatie van anderen.
2. Receptieve, vocale communicatie (Rev): waarneming en begrip van vocale communi-
catie van anderen, te weten geluiden en spraak.
3. Expressieve, non-vocale communicatie (Extv): aanwezigheid en gebruik van niet-vocale
communicatie (gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding, gebaren, afbeeldingen) bij de
persoon zelf.
4. Expressieve, vocale communicatie (sxv): aanwezigheid en gebruik van vocale
communicatie (geluiden en spraak) bij de persoon zelf.

Om te waarborgen dat er bij de grcepsbegeleider die de vragenlijst invult voldcende
bekendheid met de desbetreffende bewoner aanwezig is wordt de eis gesteld dat deze
minimaal één jaar werkt met de desbetreffende bewoner.

Voor een uitleg betreffende de terrninologie en de standaardscores die bij de SRZ gehanteerd worden
wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 van dit prcefschrift.
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De Vragenlijst wordt gescoord en geïnterpreteerd aan de hand van het scoringsformulier
door een persoon die daartce bevcegd is op grond van zijn opleiding; hieronder wordt
verstaan psycholoog, of (ortho)pedagoog met psychodiagnostische bevcegdheid. De
gebieden taal en communicatie zullen in de meeste zorginstellingen voor verstandelijk
gehandicapten vooral tot het takenpakket en verantwoordelijkheid van de logopedie
behoren. Dezen hebben echter geen bevcegdheid tot het gebruik van psychologische
meetinstrumenten. Besloten werd logopedisten tevens bevcegdheid tce te kennen het cPz
te scoren en te interpreteren, mits dit onder algemene supervisie van psycholoog of (or-
tho)pedagoog gebeurt.

De eerste pagina van de cpz-vragenlijst bevat de algemene invulinstructie. Per
categorie is een aanvullende instructie tcegevcegd die het type gedrag waarnaar in de
desbetreffende categorie gevraagd wordt specifiek omschrijft. De vragen bestaan uit be-
schrijvingen van discrete, welomschreven gedragsvormen en, in de meeste gevallen, een
tcelichting of voorbeeld. De invuller dient per vraag aan te geven of het omschreven
gedrag bij de bewoner in de laatste 2 maanden waargenomen is. Het betreft hier aldus
vragen die beantwoord dienen te worden met ja of nee; men kent een score tce door het
juiste antwoord op het scoringsformulier aan te kruisen. Het invullen van de Vragenlijst
duurt gemiddeld 45 minuten; athankelijk van de bewoner kan de invultijd nogal eens ver-
schillen.

Nadat de Vragenlijst door de grcepsbegeleider is ingevuld berekent de psycholoog
of orthopedagoog per Schaal de som van de scores, de ruwe score, en hij noteert deze op
het scoringsformulier. Vervolgens worden in de tabel van de niveaugrcep waartce de
prcefpersoon op grond van zijn niveau van functioneren behoort per Schaal de decielsco-
res opgezocht die bij de ruwe scores horen. Deze worden wederom op het scoringsformu-
lier genoteerd. Ten slotte worden de ruwe scores en de decielscores overgenomen op het
voorblad en worden de decielscores uitgezet in het grafisch Profiel. Het scoren en uitwer-
ken van een Vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

7.2.3. Beschrijving van de Test

De Test richt zich op het in kaart brengen van de communicatieve ontwikkeling van de
verstandelijk gehandicapte persoon, met andere woorden, het vermogen van de desbetref-
fende persoon bepaalde communicatiemiddelen (te weten: gesproken taal, picturale
systemen als foto's, tekeningen en pictogrammen, en gebaren) op een zinvolle wijze
dcelgericht te gebruiken, en tevens soortgelijke communicatiemiddelen te begrijpen
wanneer ze door anderen (in casu de prcefleider) gebruikt worden. Door middel van de
Test verkrijgt men een profiel waarin weerspiegeld wordt in hceverre de bewoner in staat
is gebruik te maken van verschillende vormen van communicatie, waarbij de items
oplopen in graad van abstractie.

De Testitems zijn, evenals bij de Vragenlijst, verdeeld over 4 schalen:
1. Receptieve, non-vocale communicatie (TREN): Vermogen tot waarneming en begrip
van niet-vocale communicatie (te weten: gebaren en afbeeldingen).
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2. Receptieve, vocale communicatie (TxEV): Vermogen tot waarneming en begrip van
vocale communicatie (te weten: geluiden en spraak).
3. Expressieve, non-vocale communicatie (TE~): Vermogen tot gebruik van niet-vocale
communicatie (te weten: gebaren en afbeeldingen).
4. Expressieve, vocale communicatie (TE~cv): Vermogen tot gebruik van vocale communi-
catie (te weten: geluiden en spraak).

De Test bevat geen schaal die het in kaart brengen van communicatie van
pre-intentioneel niveau tot dcel heeft; bij mensen die geen communicatieve gedragingen
vertonen die voldcen aan de criteria voor intentionaliteit levert een testafname als aanvul-
ling op een vragenlijst uiteraard geen extra informatie op. De Test wordt afgenomen door
een persoon die psychodiagnostisch bevcegd is, dat wil zeggen psycholoog of (ortho)pe-
dagoog, en ervaring heeft met enerzijds het gebruik van (psychologische) tests, en die
anderzijds thuis is op het gebied van (communicatie en) verstandelijk gehandicapten. Om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de verstandelijk gehandicapte persoon
is ervoor gekozen bij het afnemen van de items gebruik te maken van voorwerpen die in
het dagelijks leven regelmatig gebruikt worden zoals een beker, bestek, een kam, en een
tandenborstel. Daarnaast worden ook, bij items met een hogere graad van abstractie,
speelgoedvoorwerpen gebruikt. Verder worden bij een aantal items kaarten gebruikt met
daarop foto's, tekeningen, pictogrammen, letters of cijfers. De bewoner wordt onder
andere gevraagd gebaren te imiteren en woorden of zinnen na te zeggen, gebaren en
verbale opdrachten te interpreteren, en voorwerpen aan afbeeldingen van die voorwerpen
(oplopend in graad van abstractie) te koppelen.

De Testitems bestaan uit een beschrijving van het materiaa! dat bij het item nodig
is, gevolgd door een beschrijving van de te volgen procedure. Ten slotte wordt per item
de waardering omschreven: steeds wordt aangegeven welk gedrag van de prcefpersoon
verwacht wordt en met een punt gewaardeerd wordt. Sommige van de Testitems zijn
samengesteld en bestaan uit meerdere gelijksoortige items; de maximale score op deze
items bedraagt dan afhankelijk van het aantal 'deelitems' 2 of ineer. De score van de
prcefpersoon wordt na afname van elk item op het scoringsformulier genoteerd.

Na de afname van de Test wordt door de psycholoog of orthopedagoog per Schaal
de som van de scores, de ruwe score, berekend en op het scoringsformulier genoteerd.
Vervolgens worden in de tabel van de niveaugrcep waartce de prcefpersoon op grond van
zijn niveau van functioneren behoort per Schaal de decielscores opgezocht die bij de
behaalde ruwe scores horen, en wederom op het scoringsformulier genoteerd. Ten slotte
worden de ruwe scores en de decielscores overgenomen op het voorblad en worden de
decielscores uitgezet in het grafisch ProfieL Het scoren en uitwerken van het scoringsfor-
mulier neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

De Testafname duurt gemiddeld ongeveer 35 minuten, waarbij er een aanzienlijke
spreiding kan optreden tussen de prcefpersonen. De ervaring leert dat de Test in veruit
de meeste gevallen in één zitting afgenomen kan worden. Meestal zal een afnemende
motivatie of interesse van de prcefpersoon, eerder dan werkelijke vermceidheid, reden
zijn de afname te onderbreken en later voort te zetten. De volgorde van afname van de
Testitems is vastgelegd, en hiervan dient niet afgeweken te worden; veranderingen maken
het scoren minder geldig. ]n de Handleiding wordt prcefleiders gevraagd met enige regel-
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maat de afname-instructies door te nemen om eventuele ingeslopen afwijkingen van de
standaardprocedure weer te kunnen corrigeren. Dit geldt in het bijzonder voor de
niet-verbale items; ik wil hier aansluiten bij Snijders en Snijders-Oomen (1975) die van
mening zijn dat niet-verbale tests in het algemeen meer cefening vergen dan verbale; men
kan immers gedurende het onderzoek de instructie niet aflezen.

Een uitgebreidere beschrijving van de eisen en aanbevelingen rondom de Testafname,
onder andere met betrekking tot de testruimte en andere afnamecondities, en de precieze
invulinstructies zijn te vinden in de cPZ-Handleiding (Willems 8c Verpoorten, 1996).

7.3. Omschriwjving van de dcelgrcep

Het cpz is genormeerd voor bewoners van instituten voor verstandelijk gehandicapten die
aan de volgende beschrijving voldcen:
1. De bewoner is niet jonger dan 12 jaar en níet ouder dan 45 jaar.
2. De bewoner functioneert op matig, ernstig of zeer ernstig verstandelijk gehandicapt
niveau, wat betreft de sociale redzaamheid; concreet betreft dit personen met een sxz-
score van 7L, 6H, 6L, SH, SL, 4 of 3. Personen met een sttz-score van 7H of hoger
vallen buiten de dcelgrcep~.

Men kan stellen dat het instrument niet tcepasbaar is bij een grote grcep van
bewoners van algemene instituten voor verstandelijk gehandicapten: voor een grote grcep
bewoners bleek het instrument te gemakkelijk, en differentieert het derhalve te weinig in
het relatief hogere prestatiegebied.

Gebruik van het cPZ volgens de in de handleiding beschreven procedure is in
principe slechts tcegestaan bij mensen die voldcen aan de hierboven beschreven criteria.
Een relatief groot aantal verstandelijk gehandicapte mensen zal derhalve niet aan deze
criteria voldcen terwijl bij hen toch sprake kan zijn van een bepaalde vraagstelling op het
gebied van (problematische) communicatie. Het cpz kan onzes inziens toch een rol
vervullen voor het beschrijven van de communicatie van deze personen. Op een aantal
mogelijkheden voor dergelijke tcepassing van het cPZ wordt ingegaan in de paragrafen
7.5 en 7.6. Hier zouden wij met name nog de tcepassing van de cPZ-Vragenlijst in de
beschrijving van de communicatie van verstandelijk gehandicapte kinderen (tot 12 jaar)
willen ncemen. Het berekenen van decielscores is hier vanzelfsprekend nutteloos, aange-
zien zij geen betekenis hebben: de score van een persoon vergelijken met die van mensen
uit een grcep waartce hij niet behoort is zinloos. Daarentegen zou een cPZ-Vragen-
lijstafname op een relatief snelle wijze zicht kunnen geven op het communicatiegedrag
van het desbetreffende kind en zou men deze informatie kunnen gebruiken om de
communicatie met het kind te optimaliseren.

Z De redenen voor de keuze van de hier gencemde grenzen werden reeds tcegelicht in Hoofdstuk 4.
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7.4. Specifieke tcepassing vart het crz: de individuele diagnostiek

7.4.1. [nleiding

De individuele diagnostiek van communicatie vormt het voornaamste tcepassingsgebied
van het cpz. Door het in kaart brengen van het communicatieve gedrag en de mogelijkhe-
den tot gebruik van verschillende communicatievormen bij een persoon krijgt men beter
zicht op het communicatief functioneren van die persoon, en als zodanig op zijn algehele
functioneren.

De tcepassingsmogelijkheden van het cPZ binnen de individuele diagnostiek zijn
tweeledig. In eerste instantie heeft het cPZ een beschrijvende ofwel descriptieve functie.
Hierbij komt men tot een beschrijving van het communicatief functioneren van de
persoon in kwestie door zijn cPZ-profiel te interpreteren in relatie tot het theoretisch
communicatiemodel waarop het instrument gebaseerd is. In tweede instantie kan men het
crz gebruiken om individuele problematiek (beter) te begrijpen en op basis van een beter
begrip adviezen te geven over de behandeling en begeleiding van de persoon. Men is
daarbij gericht op behandelingsmogelijkheden voor het individu, en op onmiddellijke
praktische tcepassing van de resultaten. Het uiteindelijke, concrete dcel in dezen is het
verbeteren van de communicatie tussen de desbetreffende bewoner en anderen in zijn
omgeving.

7.4.2. Descriptieve dia ng ostiek

Drenth (1975) ncemt 'de vraag om een beschrijving van een onderzochte persoon' (p.95)
als een van de tcepassingsmogelijkheden van een psychologische test bij de beoordeling
van individuen. Hij blijkt hiermee niet te dcelen op de tcepassing van een enkel meetin-
strument, maar op het beschrijven van een persoon in de vorm van een psychologisch
rapport op basis van testonderzcek. Wij willen de term beschrijvende, ofwel descriptieve
diagnostiek hier in engere zin omschrijven als beschrijven van bepaalde aspecten van de
persoon, waarbij zijn test- of vragenlijstresultaten aan de theorie achter het instrument
gerelateerd worden. Diagnostiek ten behceve van classificatie (gericht op het afbakenen
van ziektebeelden of syndromen) zou in deze opvatting beschouwd kunnen worden als
descriptief; het accent ligt daarbij immers op theoretische, wetenschappelijke beschouwin-
gen.

Het cPZ biedt mogelijkheden op dit gebied. Bij descriptieve diagnostiek met het
cpz wordt getracht vanuit de verzamelde Vragenlijst- en~of Testresultaten een beeld
samen te stellen van de relatief sterke en zwakke punten van een bewoner, in relatie tot
de vermogens en attributen waarvan verondersteld wordt dat het cPZ deze meet, en in
relatie tot overige relevante informatie. Daarnaast kan het cPZ een aanzet geven tot
verder klinisch-diagnostisch onderzcek betreffende al dan niet aanwezige taal- en com-
municatiepathologieën, en kunnen cPZ-gegevens indicaties en ideeën opleveren aangaande
richtingen waarin verder gezocht kan worden.
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De mogelijkheden voor descriptieve diagnostiek, zoals hier gedefinieerd, van een instru-
ment zijn sterk gerelateerd aan de mate waarin de constructvaliditeit ervan is onderzocht
en aangetoond. In Hoofdstuk 6 is het onderzcek naar de constructvaliditeit van het cpz
weergegeven. Vanuit dit meervoudige (homologisch netwerk-) onderzcek werd gecon-
cludeerd dat de cPZ-Vragenlijst en de cPZ-Test een valide theoretische fundering hebben.

In het volgende gedeelte worden aanwijzingen gegeven voor de interpretatie van cPZ-pro-
fielen in relatie tot de achterliggende theorie.

7.4.2.1. Interpretatie van het Vragenlijstprofiel

Het uitgangspunt voor individuele descriptieve diagnostiek met de cPZ-Vragenlijst wordt
gevormd door het Vragenlijstprofiel van de desbetreffende persoon. Dit profiel bestaat uit
de, op het scoringsformulier, naast elkaar genoteerde decielscores3 van de persoon op de
vier Schalen: respectievelijk Receptieve, Non-vocale communicatie (REN), Receptieve,
Vocale communicatie (REV), Expressieve, Non-vocale communicatie (ExN) en Expres-
sieve, Vocale communicatie (Exv).

Bij de Vragenlijst wordt geen totale of gemiddelde score berekend door bij
voorbeeld de afzonderlijke schaal- of subtestscores bijeen te tellen. De cPZ-Vragenlijst is
gericht op het inventariseren van het vóórkomen van welomschreven gedragsvormen. Met
andere woorden, de lijst legt vast of bepaalde communicatieve gedragingen vóórkomen
in het gedragsrepertoire van de persoon. Een optelling van de schaalscores is derhalve
niet altijd zinvol. Dit is het duidelijkst bij de e.xpressieve schalen. Men kan zich voor-
stellen dat een persoon die in staat is een bepaalde wens op zowel een vocale als een
non-vocale manier te uiten, er in de meeste gevallen de voorkeur aan zal geven zijn stem
te gebruiken. Als hij daarbij tevens van gebaren gebruik maakt is dit "méér van hetzelf-
de" en zou optelling van de punten tot een overschatting leiden.

De afzonderlijke Schaalscores zijn derhalve onderwerp van interpretatie. De
interpretatie van schaalscores kan in drie stappen verlopen. In een eerste stap wordt de
schaalscore vergeleken met die van een representatieve vergelijkingsgrcep. Bij de
volgende stap wordt de schaalscore vergeleken met de drie andere schaalscores en met
andere relevante gegevens over de persoon in kwestie. Bij dit laatste wordt eerst een
vergelijking gemaakt met de andere Schaalscores, en vervolgens met andere relevante
informatie over de bewoner.

1. Vergelijking met representatieve anderen.
Bij de interpretatie van de Schaalscores worden de scores in eerste instantie vergeleken
met die van representatieve anderen. Dit gebeurt feitelijk bij het tcekennen van een
decielscore aan een ruwe score op een schaal: een bepaalde decielscore is dat punt op de

; Voor de berekening en de betekenis van de decielscores wordt verwezen naar Hoofdstuk 5.
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schaal waarbeneden tienmaal zoveel procent van de scores is gelegen. Een decielscore 6
houdt niets anders in dat 60 q van de mensen in de vergelijkingsgrcep lager scoorde dan
de persoon in kwestie; interpretatie van de afzonderlijke decielscores van de cpz-Vragen-
lijst is dan ook relatief eenvoudig.

2. Profielanalyse.
Verdere interpretatie van de betekenis van een Schaalscore gebeurt aan de hand van
vergelijking van de score met andere gegevens over de desbetreffende persoon. Deze
informatie kan in eerste instantie gehaald worden uit een vergelijking van de desbetreffen-
de Schaalscore met de andere drie schaalscores; men zou dit kunnen betitelen als
profielanalyse. Het gaat hierbij om de onderlinge verhouding van de scores op verschil-
lende schalen van dezelfde persoon; men spreekt hierbij wel van ipsatieve scores (Drenth,
1975). De verschillen in de decielscores die nodig zijn om te kunnen spreken van een
significant verschil zijn gegeven in Hoofdstuk 5.

Bij de profielanalyse levert niet elke vergelijking even relevante informatie op.
Men kan stellen dat vergelijking met de twee schalen die aan dezelfde pool van de
dimensies liggen relevante informatie oplevert. Zo is het zinvol de Schaal Receptief,
Vocaal te vergelijken met de Schalen Receptief, Non-vocaal en Expressief, Vocaal; de
vergelijking met de schaal Expressief, Non-vocaal is onzes inziens weinig zinvol.

De mogelijke uitkomsten van een dergelijke vergelijking tussen twee Schalen zijn:
geen significant verschil, Schaalscore A significant hoger dan Schaalscore B, en Schaal-
score B hoger dan Schaalscore A. Ge interpretatie van deze uitkomsten hangt daarnaast
vanzelfsprekend samen met de hoogte van de scores. Een voorbeeld kan dit verduidelij-
ken. De schaal Expressief, Vocaal kan worden vergeleken met de Schalen Expressieve
Vocale communicatie (Exv) en Receptieve Vocale communicatie (ttev). Achtereenvolgens
zijn dan de mogelijke uitkomsten:

A. Vergelijking met Expressief, Non-vocaal (Exrr). Mogelijke uitkomsten:
- Er is geen significant verschil tussen de Score op Exv en die op Extv; beide zijn

gemiddeld. Deze persoon maakt in zijn spontane communicatie op gemiddeld niveau
gebruik van vocale en niet-vocale communicatievormen.

- Er is geen significant verschil tussen de Score op Exv en die op extv; beide
scores liggen beneden het gemiddelde. Deze persoon maakt minder dan gemiddeld
gebruik van de spraak; dit geldt tevens voor het gebruik van niet-vocale communicatie.
Vergeleken met bewoners van hetzelfde algemene functieniveau beheerst hij relatief
weinig communicatievormen. Dit is een duidelijk aandachtspunt voor verder handelen.

- Er is geen significant verschil tussen de Score op Exv en die op exN; beide
scores liggen boven het gemiddelde. Deze persoon is in staat spontaan relatief veel
verschillende communicatievormen te gebruiken, dit geldt voor zowel vocale als niet--
vocale communicatievormen.

- De score op Exv is significant hoger dan die op Extv. Deze persoon is in staat
vocale communicatie tot op een relatief hoog niveau in zijn dagelijkse leven te gebruiken.
In vergelijking hiermee gebruikt hij weinig niet-vocale communicatie.
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- De score op sxv is significant lager dan op Exrr. De persoon in kwestie is in
vergelijking tot zijn niveaugenoten slechts in geringe mate in staat vocale communicatie-
vormen te gebruiken. Hij is tot op zekere hoogte in staat non-vocaal te compenseren.

B. Vergelijking met Receptief, Vocale communicatie (ttEV). Mogelijke uitkomsten:
- Er is geen significant verschil tussen de Score op Exv en die op REV; beide

scores zijn beneden gemiddeld. Deze persoon gebruikt en begrijpt vocale communicatie
op een gemiddeld niveau.

- Er is geen significant verschil tussen de Score op Exv en die op ttEV; beide
scores zijn beneden gemiddeld. De persoon in kwestie gebruikt en begrijpt de gesproken
taal in mindere mate dan zijn niveaugenoten.

- Er is geen significant verschil tussen de Score op Exv en die op 2~v; beide
scores zijn boven gemiddeld. De persoon in kwestie gebruikt en begrijpt de gesproken
taal in meerdere mate dan zijn niveaugenoten.

- De score op exv is significant hoger dan op ttEV. Op het gebied van spraakge-
bruik blijkt de persoon hoger te scoren dan op het begrijpen van vocale communicatie van
anderen.

- De score op Exv significant lager dan op ExN. Op het gebied van spraakgebruik
blijkt de persoon significant lager te scoren dan op het begrijpen van vocale communicatie
van anderen.

Dergelijke vergelijkingen kunnen worden gemaakt voor elk van de vier Vragenlijstscha-
len. Men kan hierbij overigens opmerken dat, als er geen significante verschillen zijn
tussen twee (of drie) schaalscores, dit niet wil zeggen dat dit een 'normaal' individueel
profiel is. De decielscores zijn berekend over de afzonderlijke schalen. Het zou dus
theoretisch zo kunnen zijn dat de helft van de mensen in de steekprcef voornamelijk
gebruik maakt van vocale communicatie, en de andere helft voornamelijk van niet-vocale
communicatievormen. Juist bij de grcep van matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandi-
capten is dit niet ondenkbaar. lemand die op beide schalen dan een decielscore 5 haalt
heeft dan feitelijk een afwijkend individueel profiel, vergeleken met de andere individuen
in de referentiegrcep.

Bij de interpretatie speelt tevens een rol dat de normgrcepen bestaan uit mensen
met dezelfde sttz-score als de persoon in kwestie. Met andere woorden, een gemiddelde
Schaalscore (een decielscore 5) houdt in dat de persoon in vergelijking tot zijn niveauge-
noten gemiddeld scoort. Het gebruik van de juiste normtabellen is derhalve van groot
belang om foute interpretaties te voorkomen.

Een significant lage score op een of ineerdere van de cPZ-Vragenlijstschalen kan
vanzelfsprekend verschillende oorzaken hebben. Men kan zich voorstellen dat vooral uit
de profielanalyse indicaties naar voren kunnen komen voor de aanwezigheid van verschil-
lende spraak-, taal- en communicatiepathologieën. Een profiel dat op een bepaalde wijze
"disharmonisch" is impliceert dat bijzondere factoren, andere dan de verstandelijke
handicap alléén, de Schaalscore negatief beïnvlceden. Aangezien hierover geen onder-
zceksgegevens verzameld zijn biedt een dergelijk cPZ-profiel alléén onvoldcende basis om
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een differentiaaldiagnose te kunnen stellen. Daarentegen kan een dergelijk cPZ-profiel wel
aanleiding bieden voor nader te verrichten onderzcek naar de aanwezigheid van eventuele
communicatiehandicaps zoals zintuiglijke stoornissen op auditief of visueel gebied, peri-
feer-organische afwijkingen in het expressieapparaat, centrale taalpathologie (expressief
of receptief), afasie en apraxie, psychiatrische ziektebeelden met gevolgen voor het
sociaal-emotioneel functioneren (bijvoorbeeld psychogeen mutisme), en autisme (Verpoor-
ten 8c Willems, 1993). In onderstaande tabel worden een aantal mogelijke oorzaken voor
een lage Schaalscore per schaal aangegeven (zie Tabel 7.1.):

Tabel 7. 1. Mogelijke oorzaken voor lage CPZ-schaalscores:

Specifieke uitval op Schaal: Mogelijke reden

Expressief, Vocaal 1. Expressieve afasie (Broca's afasie)
2. Problemen met de mondmotoriek
3. Autisme (bijvoorbeeld electief mutisme)
4. Psychogene spraakstoornissen, bijvoorbeeld als gevolg
van schizofrenie
5. Laryngologische spraakstoornissen, bijvoorbeeld veroor-
zaakt door verwijdering van de larynx, veranderingen in de
stembanden, split palate, verwijdering van de tong, trauma
of verlamming van de aangezichtsspieren.
6. Neurologische problemen (gestoorde of totale afwezig-
heid van controle van de spraakorganen als gevolg van
dysfunctie van het centraal zenuwstelsell: bijvoorbeeld
dysar;hrie, anarthrie, dyspraxie of apraxie
7. Totale afasie IDéjérine afasie)

Expressief, Non-vocaal 1. Motorische handicap aan de bovenste ledematen (spas-
ticiteit etc.)
2. Vormen van apraxie
3. Autisme

Receptief, Vocaal 1. Doofheid of slechthorendheid
2. Receptieve afasie (Wernicke's afasie)
3. Totale afasie ( Déjérine afasíe)
4. Autisme

Receptief, Non-vocaal 1. Sle~htziendheid, blindheid
2. Ernstige sociale deprivatie
3. Autisme

En algemeen: emotionele factoren, concentratiestoornissen, retractieverschijnselen, opvoedings-
tekorten of -fouten, en combinaties van genoemde factoren.

De mogelijkheden die in de tabel zijn aangegeven mceten niet gezien worden als een
volledige opsomming van mogelijke oorzaken. De invlced van emotionele factoren,
concentratiestoornissen, retractieverschijnselen, opvcedingstekorten, en combinaties van
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gencemde factoren op de communicatie is onvoldcende wetenschappelijk onderzocht om
hierover eenduidige uitspraken te kunnen dcen.

3. Interpretatie aan de hand van andere gegevens
Na de vergelijking met de andere schaalscores dient de schaalscore altijd geïnterpreteerd
te worden aan de hand van vergelijkingen met gegevens over het functioneren van de
desbetreffende persoon op andere relevante gebieden. Bij manifeste zintuiglijke of motori-
sche problemen is dit algemeen evident: blindheid en problemen met de handmotoriek
zullen het cPZ-Vragenlijstprofiel nadrukkelijk beïnvlceden. Deze problematiek is vaak
reeds op andere wijze gediagnostiseerd en een afwijkend profiel zal de manifeste
problematiek slechts bevestigen. Bij slechthorendheid is dit in veel mindere mate evident
(Evenhuis et al, 1992). In 7.4.3.2. wordt ingegaan op een aantal andere relevante gege-
vens die van belang kunnen zijn bij de interpretatie van individuele Vragenlijstprofielen,
en aan de hand waarvan interpretatie van individuele profielen dient plaats te vinden.

4. Interpretatie op itemniveau
Interpretatie van de afzonderlijke itemscores kan ten slotte in bepaalde gevallen ook
zinvol zijn. Hierbij worden de scores op de individuele items bezien en ge'interpreteerd.
Aan de interpretatie van afzonderlijke items zijn verschillende methodologische bezwaren
verbonden (Costenoble, 1988), en er dient dan ook met grote voorzichtigheid mee
omgesprongen te worden.

7.4.2.2. lnterpretatie van het Testprofiel

Interpretatie van het cPZ-Testprofiel gebeurt voor het grootste deel analoog aan de
procedure bij de Vragenlijst. Het uitgangspunt voor de descriptieve diagnostiek met de
cPZ-Test wordt eveneens gevormd door de op het scoringsformulier naast elkaar geno-
teerde decielscores van de persoon op de vier Testschalen: respectievelijk Receptieve,
Non-vocale communicatie (T [tEN), Receptieve, Vocale communicatie (TttEV), Expressieve,
Non-vocale communicatie (TExN) en Expressieve, Vocale communicatie (TExv). Evenals
bij de interpretatie van het Vragenlijstprofiel kan men cPZ-Testprofielen interpreteren in
drie stappen.

1. Vergelijking met de normeringsgroep
Door middel van het berekenen van de Schaalscores zelf wordt een vergelijking gemaakt
met die van representatieve anderen. Interpretatie van de afzonderlijke decielscores is
zoals gezegd relatief eenvoudig.

2. Profielanalyse
Bij de interpretatie van de cPZ-Testprofiel is in tegenstelling tot wat het geval is bij de
Vragenlijst een totaal- (of gemiddelde) score wel zinvol te interpreteren. Waar de
cPZ-Vragenlijst gericht is op het in kaart brengen van aanwezig communicatiegedrag richt
de Test zich op het vermogen verschillende communicatievormen te gebruiken; bij de
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Testitems wordt specifiek om dit gebruik gevraagd. Men kan aannemen dat als een
Testitem negatief gescoord wordt de persoon inderdaad niet in staat is de desbetreffende
communicatievorm te gebruiken of te begrijpen; bij de Vragenlijst is dit niet duidelijk.

De Test-totaalscore is te berekenen door de vier decielscores op te tellen en te
delen door 4. De ipsatieve (deviatie)scores kunnen relatief eenvoudig berekend en
geïnterpreteerd worden door van elke Schaalscore de Gemiddelde Score af te trekken'.
De Tabellen 5.11. en 5.12. (zie Hoofdstuk 5) geeft de verschillen in de scores die nodig
zijn om te kunnen spreken van een significant verschil tussen de Schaalscores onderling
en tussen Schaalscores en Totaalscore. Een profiel waarbij sprake is van één of ineer
Schaalscores die significant van de Gemiddelde Score afwijkt kan gezien worden als
disharmonisch. De Zeeuw (1984) waarschuwt er in dit verband voor dat de hoogte van
de gemiddelde score bij de interpretatie wel een rol speelt: als het gemiddelde hoog is kan
de afwijking van een schaalscore omhoog niet groot zijn, maar de afwijking omlaag wel.
Het omgekeerde geldt voor een lage gemiddelde score. Dit is ook van belang bij de
beoordeling van de vorm van een profiel. Twee gelijkvormige profielen, waarbij het
profielniveau anders is, dienen verschillend geïnterpreteerd te worden.

'Disharmonische' Testprofielen kunnen evenals bij de Vragenlijstprofielen
verschillende oorzaken hebben. De lijst met mogelijke oorzaken voor significant lagere
Schaalscores die in Tabel 7.1. gegeven is kan dan ook voor de interpretatie van het
Testprofiel gebruikt worden. Daarbij kan gesteld worden dat, waar bij de Vragenlijst
verschillende omgevingsfactoren van invlced zijn op de Schaalscores, dit bij de Test in
veel mindere mate het geval zal zijn.

3. lnterpretatie aan de hand van andere gegevens
Het Testprofiel dient, evenals dat het geval is bij de Vragenlijstschalen, altijd geïnterpre-
teerd te worden aan de hand van vergelijkingen met gegevens over het functioneren van
de desbetreffende persoon op andere relevante gebieden. Verwezen wordt naar de
parallelle tekst bij de Vragenlijst (7.4.2.1.).

4. Interpretatie op itemniveau
Evenals bij de Vragenlijst kan interpretatie van de afzonderlijke itemscores in bepaalde
gevallen ook zinvol zijn; zie hiervoor Paragraaf 7.4.2.1.

7.4.3. Diagnostiek voor behandeling en be elg eidings

Diagnostiek voor behandeling en begeleiding start in tegenstelling tot de descriptieve
diagnostiek altijd met een hulpvraag. De hulpvragen waarbij het cPZ een rol van beteke-
nis kan spelen liggen vanzelfsprekend op het terrein van de communicatie, en zullen in

a Het gaat hier om de ipsativering van de normatieve scores, aangezien de decielschaal een normatieve
schaal is.

5 Dit gedeelte is een bewerking van Verpoorten en Willems (1993) en Willems en Verpoorten (1994).
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het algemeen te maken hebben met behandelings- en begeleidingsadviezen voor het
verbeteren van de communicatie tussen de bewoner en zijn begeleider.

De tcepassingsmogelijkheden van het crz voor dit dcel zijn slechts in beperkte
mate empirisch onderzocht. Toch menen wij op dit moment met het cPZ een instrument
in handen te hebben waarmee behandelings- en begeleidingsadviezen op een meer
gefundeerde en systematische wijze dan voorheen gegeven kunnen worden, en zijn wij
van mening dat door tcepassing in de praktijk de waarde van het cpz verder bewezen zal
worden. Verderop in dit hoofdstuk wordt een aantal suggesties gegeven voor vervolgon-
derzcek dat zou kunnen bijdragen aan het vergroten van deze tcepassingsmogelijkheden.

Men kan vanuit twee verschillende invalshceken trachten de communicatie tussen
de verstandelijk gehandicapte en zijn begeleider(s) te verbeteren. Enerzijds kan men
trachten via advisering en training de wijze en het niveau waarop de grcepsbegeleider
zich richt tot de bewoner te veranderen. Van de zijde van de communicatiepartners (in
casu: begeleiders) kan men de gebruikte communicatievormen aanpassen aan het niveau
waarop de persoon in kwestie ze kan begrijpen, met andere woorden, aan het receptieve
communicatieniveau van de bewoner. Anderzijds kan men trachten via training of
behandeling de vaardigheden van de bewoner zelf te ontwikkelen en zijn repertoire van
expressieve communicatievormen te vergroten door stimulering en training.

Aan het eerstgencemde, advisering en training van grcepsbegeleiders, wordt
vergeleken met training en behandeling van bewoners in het algemeen weinig aandacht
besteedb. cpz-gegevens zouden kunnen leiden tot veranderde of nieuwe inzichten bij
begeleiders over het communicatief functioneren van de bewoner in zijn leefomgeving,
bijvoorbeeld wat betreft het begrip van de bewoner van gesproken taal. Dit wordt naar
onze ervaring in de praktijk vaak overschat. cPZ-gegevens bieden zicht op de mate waarin
de bewoner gesproken taal begrijpt, en kunnen derhalve overschatting van deze vaardig-
heden door grcepsbegeleiders aantonen; dit geldt vanzelfsprekend het meest voor de crz-
TEST. Als begeleider kan men dan het niveau waarop, en de wijze waarop men met de
bewoner communiceert aanpassen. Zo kan men op basis van de verzamelde gegevens
komen tot algemene begeleidingsprincipes voor de omgang met de desbetreffende bewo-
ner.

Verbetering van de communicatie kan ook nagestreefd worden door gerichte
behandeling van de desbetreffende bewoner. Als zodanig kunnen crz-gegevens dienen als
uitgangspunt voor gerichte trainingen en programma's: door middel van het cPZ verkrijgt
men zicht op wat een verstandelijk gehandicapte persoon dcet op zowel vocaal als
non-vocaal gebied en kan men de behandeling daarop afstemmen. Hieronder wordt inge-
gaan op een procedure om deze stap vorm te geven.

7.4.3.1. Algemene uitgangspunten

De cPZ-Vragenlijst en de cpz-Test hebben binnen de diagnostiek van communícatie bij
individuele verstandelijk gehandicapten elk een specifiek tcepassingsgebied. Ruwweg

6 Hierop is reeds uitgebreid ingegaan in Paragraaf 3.2.3.
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kunnen deze beschreven worden als het in kaart brengen van het communicatieve gedrag
(Vragenlijst) en de mogelijkheden tot het gebruik van verschillende communicatievormen
(Test)'. Communicatie en derhalve ook de diagnostiek ervan omvatten echter méér dan
die communicatieaspecten waarop het cPZ zich richt.

Het is derhalve van belang de mogelijkheden en beperkingen van het instrument
gced te beschrijven, en de plaats van het cPZ binnen de individuele communicatiediagnos-
tiek te bepalen. Behandeling en begeleiding dienen nooit op basis van cPZ-gegevens alléén
vorm te krijgen. crz-gegevens dienen binnen gerelateerd te worden aan met andere
onderzceksgegevens rondom de desbetreffende bewoner. Deze gegevens kunnen afkom-
stig zijn van verschillende disciplines zoals de medische, psychologische en logopedische.
Dit dient echter op een systematische manier te gebeuren. In 7.4.3.2. wordt een cyclisch
model voor het verrichten van diagnostiek van communicatie gepresenteerd waarbinnen
het cnz een plaats krijgt; onder diagnostiek van communicatie wordt hier verstaan het
onderzceken en vastleggen van de mogelijkheden tot, en problemen met communicatie bij
verstandelijk gehandicapten.

Het model is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Ten eerste wordt er reke-
ning gehouden met meerdere communicatievormen die door de verstandelijk gehandicapte
persoon en de mensen in zijn omgeving (kunnen) worden gebruikt. Daarbij ligt in eerste
instantie de nadruk te liggen op het in kaart brengen van de produktie en het begrip van
de gesproken taal, die immers voor de menselijke communicatie het belangrijkst is. Naast
de vocale communicatie wordt echter ook aandacht besteed aan niet-vocale vormen van
communicatie. Hierbij aansluitend kan gesteld worden dat indien noodzakelijk ook het
mogelijke gebruik van specifieke (vxale en non-vocale, receptieve en expressieve)
communicatiehulpmiddelen onderdeel dient te vormen van het diagnostisch proces.

Communicatieprocessen worden in het cyclisch model beoordeeld in verschillende
contexten. In Hoofdstuk 2 werd aangegeven dat communicatie in onze opvatting een
wederkerig proces is, waarbij sprake is van wederzijdse beinvlceding tussen twee
mensen. De aard, de kwaliteit en de kwantiteit van de communicatie zijn derhalve, naast
de communicatieve vaardigheden van het individu in kwestie, voor een deel afliankelijk
van de context waarbinnen de communicatie plaatsvindt. Het terrein van onderzcek
beperkt zich dan ook niet tot individueel onderzcek in de testsituatie maar omvat tevens
het gebruik van taal en communicatie in de meest relevante woonsituatie (in dit geval de
leefgrcep) ert~of andere relevante contexten (school, werksituatie, andere sociale situa-
ties).

In het cyclisch model worden tevens de pragmatische kenmerken ofwel de
functionaliteit van de aanwezige communicatievormen meegenomen. Het is van belang in
kaart te brengen welke functies van communicatie beheerst worden door het individu en
te inventariseren voor welke communicatieve dceleinden (zoals vragen om voorwerpen,
vragen om informatie, sociale routines, of het maken van opmerkingen) de aanwezige
communicatievormen ingezet worden door de persoon in kwestie. Dit is overigens met
name bij zeer ernstig verstandelijk gehandicapten mceilijk te onderzceken vanwege twee
problemen: de vaak lage frequentie van communiceren bij deze grcep, en het probleem

Vergelijk Paragraaf 7.2 en Hoofdstuk 6.
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van de operationalisatie van communicatieve intentie8. Daarnaast blijken verschillende
auteurs vaak sterk uiteenlopende taxonomieën van communicatiefuncties te hanteren.

Communicatie is een complex begrip met veel raakvlakken op onder andere
medisch, sociaal en emotioneel gebied. Diagnostiek van communicatiemogelijkheden en
-beperkingen kan dan ook niet compleet zijn zonder dat het interdisciplinair plaatsvindt.
In het model worden verschillende disciplines bij de diagnostiek van communicatie
betrokken.

7.4.3.2. C~clisch model voor diagnostisch onderzoek

Eerder (Willems 8c Verpoorten, 1994) werd een model voor het verrichten van logope-
disch onderzcek bij verstandelijk gehandicapten gepresenteerd. Onderstaand cyclisch
model (zie Figuur 7.1.) is een modificatie van hiervan, waarbij een aantal zaken nader
gespecificeerd is. Men dient het model te zien als een voorbeeld van een systematiek
waarmee diagnostiek en behandeling van individuele bewoners op een geïntegreerde wijze
kunnen plaatsvinden.

Het diagnostisch proces vindt zijn aanvang in de signalering van een probleem (1),
waarschijnlijk in de meeste gevallen door de communicatiepartners van de desbetreffende
persoon. In een tweede stap wordt deze vraagstelling specifieker geformuleerd (2) door
een deskundige op het gebied van communicatie en verstandelijke handicap (in casu
psycholoog, orthopedagoog of logopedist), in overleg met verschillende betrokkenen
(degene van wie de vraag afkomstig is, aangevuld met eventuele andere deskundigen). In
onze optiek dient men bij het formuleren van de vraagstelling voornamelijk gericht te zijn
op de beperkingen die de persoon in kwestie op communicatief gebied ondervindt, en
dient de behandeling gericht te zijn op het opheffen van die beperkingen9. Het is verder
van belang de vraagstelling nauwkeurig te formuleren, te bepalen welke gegevens nodig
zijn om de vraagstelling te beantwoorden, en wie, indien van tcepassing, de desbetreffen-
de gegevens gaat verzamelen. Sommige gegevens zullen wellícht reeds beschikbaar zijn
(syndroomgegevens, intelligentiegegevens, sociale redzaamheid enzovoort), andere zullen
wellicht (opnieuw) verzameld mceten worden. Bij een vraagstelling op het gebied van
communicatie zou onzes ínziens indien mogelijk (zie "omschrijving dcelgrcep", 7.3.)
altijd een cPZ-afname dienen plaats te vinden.

e Vergelijk ook Hoofdstuk l.

' Onder 'beperking' wordt in de Interna4onal Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

(ICIDH) van de Wereld Gezondheids Orgarusatie verstaan: "iedere vermindering of afwezigheid (ten
gevolge van een stoornis) van de mogelijkheid tot een voor de mens normale activiteit zowel wa[ be-

treft de wijze als de reikwijdte van de uttvcenng ervan" (In: Kraijer, 1993, p.24). Ons inziens dienen

bij mertsen met een verstandelijke handicap beperkingen op cotnmunicatief gebied altijd gerelateerd te
worden aan het (cognitieve) niveau van de persoon in kwestie, en niet aan 'de mens' in het algemeen.
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Figuui 7.1. Model voor diagnostiek en behandeling van communicatieproblemen
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De volgende stap is die van de gegevensverzameling (3). In het cyclusmodel wordt een
opsomming gegeven van gegevens die mogelijk relevant zijn voor een vraagstelling op
communicatiegebied. In deze stap zouden medische gegevens verzameld dienen te
worden; in het model is een aantal zaken opgesomd die van belang zouden kunnen zijn
voor vraagstellingen op het gebied van communicatie (zoals gegevens over aanwezige
syndromen, en psychiatrische en neurologische gegevens). Speciale aandacht daarbij dient
uit te gaan naar audio[ogische gegevens. Onder audiologische gegevens wordt onder
andere verstaan: subjectieve audiometrische testgegevens en objectieve tympanometrische
gegevens, waaronder stapedius-reflexbepalingen en medisch-otologische gegevens. Het zal
duidelijk zijn dat het audiologisch onderzcek aangepast dient te zijn aan de verstandelijke
en eventueel bijkomende handicaps. Vermeldenswaardig is hier, dat Verpoorten en
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Emmen (1995) onlangs een gespecialiseerd onderzceksinstrument voor audiometrie bij
ernstig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapten en mensen met autisme introduceer-
den.

Ook psychodiagnostische gegevens zijn van belang. Hierbij dient men aandacht te
besteden aan het vaststellen en met elkaar vergelijken van de mentale en sociale ontwik-
keling van de persoon in kwestie. Daarbij zouden in het geval van een vraagstelling op
het gebied van communicatie bijvoorbeeld van belang kunnen zijn: de verhouding tussen
de chronologische leeftijd en de verstandelijke leeftijd, tussen de chronologische leeftijd
en de sociale ontwikkelingsleeftijd, en tussen het performale en verbale intelligentieniveau
zoals gemeten met gestandaardiseerde intelligentietests. (Ortho-)pedagogische gegevens
dienen, indien relevant geacht, eveneens verzameld te worden, samen met verpleegkundi-
ge observatiegegevens van grcepsbegeleiding; hierbij kan men denken aan een globaal
descriptief beeld van de communicatievaardigheid (of de communiratieproblematiek) in
elke relevante sociale context (thuissituatie, situatie van de leefgrcep). Pragmatische
communicatieaspecten zouden hierbij een belangrijk onderwerp van observatie dienen te
vormen. Ten slotte zouden, indien relevant, ook onderwijskundige gegevens verzameld
kunnen worden. Naast orthodidactische informatie zouden met name gegevens met be-
trekking tot taalniveau, lezen en schrijven van belang kunnen zijn.

Na de gegevensverzameling dienen in de volgende stap van de cyclus de gegevens
ge'integreerd te worden tot een voorlopige diagnose of werkhypothese (4). Voor het
formuleren van de werkhypothese zouden de cpz-gegevens of, meer algemeen, termen en
begrippen van het achterliggende theoretisch model, gebruikt kunnen worden. Vanuit de
werkhypothese wordt een behandelplan (5) opgesteld waarbij specifieke, meetbare behan-
deldcelen worden geformuleerd en waarin de werkwijze bij de behandeling nauwkeurig
wordt omschreven.

Vervolgens vindt de uitvoering (6) van de beschreven behandeling plaats'o. Na
verloop van tijd dient evaluatie (7) van de behandeling plaats te vinden aan de hand van
de tevoren gedefinieerde parameters. Hierbij zou het cpz wederom een rol kunnen
spelen: door het hernieuwd afnemen van het instrument kan men er zicht op krijgen of de
behandeling effectief is. Als dit niet het geval is kan via de feedbacklijnen die in het
cyclisch model zijn aangegeven de diagnostische~behandelcyclus bijgesteld worden.
Afhankelijk van de redenen voor het niet bereiken van het gestelde dcel kan men
teruggegaan naar een eerdere stap in het cyclisch model.

7.4.3.3. ~llustratie: een casusbeschrijving

Deze casus is aan het hoofdstuk tcegevcegd ter illustratie van de gebruiksmogelijkheden
van het cPZ in de praktijk, en om te laten zien hce in een concreet geval een afname van
het cpz heeft bijgedragen aan de beeldvorming van een bewoner en de aan besluitvorming

~o Op de mogelijkheden voor behandeling van communicatieproblematiek wordt hier niet ingegaan; de

lezer wordt verwezen naar de uiteenzetting over dit onderwerp in Paragraaf 3.3.
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rond haar behandeling en begeleiding. De hieronder beschreven stappen volgen het in
7.4.3.2. beschreven diagnostisch model.

1. Si nalering
Désirée was ten tijde van het onderzcek 18 jaar oud en woonde sinds twee jaar op een
algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten. Zij bezocht overdag de VSO-
afdeling van de school voor ZMLK-onderwijs die aan de instelling verbonden was.
Aanleiding voor de vraagstelling was dat Désirée steeds meer gedragsproblemen begon
te vertonen.

In het verder te volgen traject werd de begeleidende psycholoog van het instituut
aangewezen als coórdinator, die het formuleren van de vraagstelling en de werkhypothese
tot taak kreeg, alsmede het opstellen van het behandelplan en het begeleiden van direct
betrokkenen tijdens de uitvcering van het plan.

2. Vraa stg ellingihypothese
Désirée is in staat te spreken maar gebruikt spraak zelden communicatief, terwijl men dit
op grond van haar overige vaardigheden zou mogen verwachten. De gedragsproblematiek
van Désirée zou te maken kunnen hebben met een onvermogen zich door middel van
gesproken taal te uiten. Er lijkt sprake te zijn van een discrepantie tussen haar taalbegrip
en haar vermogen spraak te gebruiken.

Om deze hypothese te tcetsen werden de volgende aanvullende gegevens nodig
geacht:
- Observatiegegevens op de leefgrcep en in de klas.
- Medische en psychiatrische gegevens (algehele lichamelijke tcestand, syndroomdi-

agnostiek)
- Psychologische gegevens (niveau en profiel van verstandelijk functioneren);
- Logopedische en audiometrische gegevens
- cPZ-gegevens

3. Gegevensverzameling
Observatiegegevens leefgroep en klas
Gedragsobservatie door de klasseleerkracht en de leefgrcepbegeleiding leverde het
volgende beeld op. Désirée's gedrag op school en op de leefgrcep was zeer grillig en on-
voorspelbaar. Ze had een geringe frustratie-tolerantie en kon er gemakkelijk tce komen
anderen te slaan, waarbij zij geen onderscheid maakte tussen kinderen, jongeren en vol-
wassenen. Désirée was nauwelíjks gevcelig voor een corrigerende benadering. Dagelijks
kwam het enkele keren voor dat ze zichzelf enkele keren hard in het gezicht slceg of op
haar hand beet. In het algemeen was er sprake van veel stereotiep gedrag zoals wapperen
met de handen en het maken van bepaalde geluidjes (lucht tussen de tanden door zuigen).

Désirée leek vaak in haar eigen wereld te vertceven, waar het mceilijk was haar
te volgen. In het algemeen was zij neutraal tot negatief gestemd. Désirée sprak weliswaar
enkele woorden maar gebruikte deze zelden communicatief. Zij communiceerde voorna-
melijk door de ander bij de hand te nemen en hem of haar mee te nemen naar de plaats
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waar datgene wat zij wilde hebben zich bevond. Wanneer men haar naam noemde
reageerde Désirée niet altijd.

Medische en psychiatrische gegevens
De oorzaak van Désirée's verstandelijke handicap is onbekend. Klinisch-genetisch
onderzcek leverde geen duidelijk aanwijsbare oorzaak van de verstandelijke handicap op.
Algemeen lichamelijk onderzcek toonde geen bijzonderheden.

Psychiatrisch onderzcek resulteerde in een (waarschijnlijkheids)diagnose autisme
(Pervasive Developmental Disorder). Op de Autisme- en verwante kontaktstoornissen-
schaal (AVZ-R) haalde Désirée een score 18, waarmee zij binnen het bereik 'PDD'
scoorde. Specifiek met betrekking tot communicatie kan worden vermeld dat de AVZ-R-
items 'Er is spraak~taalgebruik echter met afwijkingen naar inhoud' en 'Er is spraakltaal-
gebruik met afwijkingen bij de produktie' positief gescoord werden.

Psychologische gegevens
Uit onderzcek met de soN 2'h-7 intelligentietest bleek dat Désirée's niveau van niet-
verbaal verstandelijk functioneren kon worden ingeschat op ongeveer 3'h jaar. Een
afname van een intelligentietest die taken bevat waarbij verbale responsen van de prcef-
persoon gevraagd worden (de wtsc-xrr) bleek niet mogelijk. Désirée's grove en fijne
motoriek en oog-handcoórdinatie waren relatief gced ontwikkeld. Ze was in staat te
knippen, kon (haar bekende) puzzels tot ongeveer 30 stukjes maken, hield haar pen met
een relatief gcede pengreep vast en was in staat een cirkel na te tekenen. Désirée kon op
vraag de voornaamste lichaamsdelen aanwijzen, en was in staat tweewoordzinnetjes te
maken, waarbij zij steeds het volledige werkwoord gebruikte ("Désirée maken"). Tijdens
het onderzcek was er geen sprake van enig problematisch gedrag.

Op de Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (sitz) behaalde Désirée de
volgende scores: Zelfredzaamheid 6L, Taalgebruik 6H, Taakgerichtheid 6H, Sociale
gerichtheid SL, Totaalscore 6L (ruwe scores respectievelijk 25, 21, l0, 5, 61).

Logopedische en audiologische gegevens
De logopedist vond bij onderzcek een vertraagde spraakltaalontwikkeling en problemen
in de communicatie. Op de Reynell Taalontwikkelingstest (niet voor Nederland genor-
meerd) behaalde Désirée een receptieve taalleeftijd van 3;0 jaar, en een expressieve van
2;3 jaar. Désirée was in staat maximaal tweewoordzinnen na te zeggen. Audiologisch
onderzcek leverde geen bijzonderheden op; Désirée leek gced te horen.

- cPZ-gegevens
Désirée haalde op de cPZ-Vragenlijst, en in mindere mate op de cPZ-Test een vrij grillig
scoreprofiel (zie Tabel 7.2.).
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Tabel 7.2. cPZ-scoreprofiel casus Désirée

Vragenlijst Test

c~haai RS D Schaal RS D

Receptief, Non-vocaal 35 8 Receptief, Non-vocaal 18 7
Receptief, Vocaal 34 6 Receptief, Vocaal 11 5

Expressief, Non-vocaal 26 4 Expressief, Non-vocaal 12 8
Expressief, Vocaal 20 3 Expressief, Vocaal 4 6

Totaalscore 45 7

In vergelijking met mensen met hetzelfde sttz-niveau behaalde Désirée vooral op de
expressieve schalen van zowel Vragenlijst als Test zwakke scores. In het Vragenlijst-
scoreprofiel was er sprake van een een discrepantie tussen het begrip van vocale en niet-
vocale communicatie van anderen enerzijds, en haar vermogen tot expressieve communi-
catie anderzijds. Deze discrepantie was in het cPZ-Testprofiel eveneens terug te vinden,
hcewel minder opvallend. De cPZ-Testtotaalscore was iets boven gemiddeld. Het verschil
in scores op de Vragenlijst en de Test kan verklaard worden vanuit de gestructureerde
situatie waarin de Test plaatsvindt, en het feit dat bij de Test expliciet gevraagd wordt be-
paald gedrag te vertonen; deze uitlokkende factoren zijn in de dagelijkse leefwereld
minder aanwezig.

4. Diagnoselwerkhypothese
Samenvattend leveren de gegevens het volgende beeld op. Désirée vertoonde in het

dagelijks leven problemen in de omgang met anderen, en gebruikte nauwelijks gesproken
taal om zich te uiten. Er leek een díscrepantie aanwezig te zijn tussen Désirée's niet-

vocale verstandelijk fur.ctioneren en haar vocale functioneren, zowel receptief als
expressief; daarbij waren de expressieve vaardigheden minder gced ontwikkeld dan de
receptíeve. De hypothese dat Désirée's communicatieve vaardigheden achterbleven werd
hiermee bevestigd, waarmee een groot deel van gedragsproblematiek van Désirée
verklaard leek te kunnen worden. Het hiermee beschreven beeld paste bij de waarschijn-
lijkheidsdiagnose autisme.

5. Behandelplan
Gezien het feit dat Désirée onvoldcende mogelijkheden had zich door middel van
gesproken taal te uiten, terwijl zij anderzijds in staat was niet-vocale communicatievor-

men te gebruiken (zoals bleek uit het cPZ-Testprofiel), werd ervoor gekozen een niet-

vocaal communicatiesysteem voor Désirée te ontwerpen. Uit analyse op itemniveau van

de cpz-Testresultaten bleek dat Désirée in staat was tekeningen en foto's te koppelen aan

de daarbij behorende voorwerpen (Testitems 4 en 5), maar mceite had met (de meer

abstracte) pictogrammen. Besloten werd een fotosysteem op te zetten.
In eerste instantie werd Désirée door de logopedist aangeleerd middels het

fotosysteem keuzes te maken. Désirée werd daarbij steeds gevraagd: "Wat wil je?", en
haar werden daarbij drie foto's (bijvoorbeeld: van een kopje koffie, een glas en een pak



176 Hoofdstuk 7

melk, een glas en een pak drinkyoghurt) voorgelegd. Désirée maakte haar keuze door
middel van het pakken van een van de foto's, en deze aan de logopedist te geven.

6. Uitvoerine van de behandeling
De training vond drie maal per week plaats in de praktijkruimte van de logopedist,
gedurende vier weken. Vervolgens werd het aangeleerde in de leefgrcep en in de klas
overgenomen.

7. Evaluatie
Vier maanden na invcering van het communicatiesysteem bleek Désirée in vrijwel alle
gevallen in staat te zijn in de klassesituatie de keuzes die waren aangeleerd te maken.
Hcewel dit niet specifiek getraind was kwam het geregeld voor dat Désirée spontaan het
bij de foto behorende woord zei terwijl ze de foto gaf. De methode aan de hand waarvan
Désirée getraind was was door de logopedist schriftelijk overgedragen aan de leerkracht,
die aan de hand daarvan het fotosysteem had uitgebreid. De leerkracht en schoolpsycho-
loog meldden na analyse van dagelijks door de leerkrachten ingevulde systematische
observatielijsten een merkbare afname in automutilerend gedrag, terwijl het slaan van
anderen nog altijd in min of ineer dezelfde frequentie voorkwam. Gezien het feit dat
Désirée waarschijnlijk autistisch was had de schoolpsycholoog ervoor gekozen het
dagprogramma op school voor Désirée eveneens middels foto's te visualiseren om haar
de dagelijkse gang van zaken te verduidelijken. Het systeem kreeg hiermee naast de voor
Désirée expressieve, tevens een receptieve functie.

Op de leefgrcep bleek Désirée eveneens in staat door middel van foto's keuzes te
maken. Echter, als gevolg van het feit dat zij over de tijd te maken kreeg met 9 verschil-
lende begeleiders bleek het minder eenvoudig even systematisch te werk te gaan als in de
klas. Men was er nog niet aan tcegekomen het fotosysteem uit te breiden, en een afname
in automutilerend gedrag was nog niet merkbaar.

7.4.3.4. Enkele andere toepassingsmogelijkheden

1. Problematisch gedrag
Het cPZ kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het evalueren van problematisch gedrag.
Problemen in de communicatieve sfeer worden regelmatig als oorzakelijke factor
gencemd voor problematisch gedrag en het instandhouden ervan. In de literatuur zijn taal-
en communicatieproblemen vooral in verband gebracht met agressie naar anderen en met
zelfverwondend gedrag (Carr, 1977; Schipper 8r, De Valk, 1994).

Het cPZ kan dienen om in individuele gevallen deze 'communicatiehypothese' te
tcetsen. cPZ-gegevens dienen daarbij te worden geïnterpreteerd in relatie tot een netwerk
van andere gegevens, bijvoorbeeld test- en vragenlijstgegevens (scores op de Storend Ge-
dragsschaal voor Zwakzinnigen van Kraijer á Kema, 1981; en de Temperamentsschaal
voor Zwakzinnigen van Blok, 1989) en klinische oordelen met betrekking tot de gedrags-
problematiek. Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat gedragsproblematiek
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een uiterst complex probleem is waarbij een multidisciplinaire benadering noodzakelijk
is.

2. Intra-individuele vergelijking
Uit het betrouwbaarheidsonderzcek" bleek voor zowel cpz-Vragenlijst als cPZ-Test een
gcede stabiliteit over de tijd. Door middel van herhaalde afnames (intra-persoonlijke
vergelijking) van het cPZ kunnen ontwikkelingen vastgelegd worden die zich voordcen in
(de mogelijkheden tot) gebruik van communicatie bij jongeren met een verstandelijke
handicap. Daarnaast kan hertesten belangrijke informatie geven bij bepaalde veranderin-
gen in het communicatiegedrag als gevolg van hersenletsel of dementie. Het biedt in dit
opzicht een kader om op een systematische wijze zowel eventuele vooruitgang als achter-
uitgang te beschrijven.

7.5. Algemene tcepassingsmogelijkheden van het CPz

Naast mogelijkheden voor het verrichten van individuele diagnostiek bij verstandelijk
gehandicapten zien wij voor het cPZ ook tcepassingsmogelijkheden voor het systematise-
ren van beslissingen op leefgrceps- of instellingsniveau, en mogelijkheden voor tcepas-
sing op theoretisch, beleids-, en wetenschappelijk niveau. [n deze paragraaf wordt
ingegaan op deze algemene tcepassingsmogelijkheden van het cPZ.

1. Groepssamenstelling op basis van communicatieproblematiek
De discussie over ideeën en methodieken voor grcepssamenstelling binnen de zorg voor
verstandelijk gehandicapten is een oude en vaak gevcerde. Lock (1985) stelt dat de vraag
of gestreefd dient te worden naar het samenstellen van heterogene of homogene grcepen
in de discussie een centrale plaats inneemt. Persoonskenmerken van de bewoners zoals
het cognitief niveau, gedragsproblematiek, leeftijd en geslacht vormen de belangrijkste
criteria op grond waarvan indeling in homogene groepen voorgestaan wordt.

Tot nog tce is weinig systematisch onderzcek verricht waarin de kwaliteit van
zorg in homogene, respectievelijk heterogene grcepen vergeleken werd; de standpunten
die in de discussie worden aangevcerd zijn in het algemeen dan ook slecht verdedigbaar
(Van Gemert, 1993b). Aansluitend bij deze discussie is het wellicht interessant nader te
bezien in hceverre het grceperen van bewoners op grond van communicatieproblematiek
zinvol zou zijn, met andere woorden, in hceverre het voordelig zou zijn categoriale
grcepen met betrekking tot communicatieproblematiek te creëren. Communicatieproble-
matiek zou dan geoperationaliseerd en gemeten kunnen worden middels het cPZ.
Een aantal argumenten spreekt voor een dergelijke benadering. Als de bewoners van een
leefgrcep een gelijk niveau van communicatieve vaardigheden hebben kan men zich
voorstellen dat er een goede 'aansluiting' tussen de bewoners mogelijk is, hetgeen de
sociale contacten onderling zou kunnen bevorderen. Bovendien zou het programma voor
de leefgrcep relatief eenvoudiger samen te stellen en efficiënter uit te vceren zijn.

'~ Vergelijk Hoofdstuk 6.
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Daarnaast maakt het grceperen van mensen die gebruik maken van communicatiehulp-
middelen het gemakkelijker personeel meer gericht in te zetten. Het trainen en begeleiden
van bewoners in het gebruik van alternatieve communicatiesystemen is veelal geen
eenvoudige zaak en vergt een zeker specialisme bij de begeleiding; concentratie van
bewoners met een dergelijke problematiek zou bundeling van kennis en vaardigheden op
de plaatsen waar deze nodig zijn relatief eenvoudiger maken, mede door een meer
gerichte scholing en bijscholing. Verder geeft het grceperen op de gencemde wijze betere
mogelijkheden voor een gemotiveerde keuze van personeel voor een bepaalde leefgroep.
Ten slotte zou gerichte ondersteuning door ondersteunende of begeleidende disciplines
(arts, logopedist, psycholoog, (ortho)pedagoog) beter mogelijk zijn.

[n onze opvatting zou het grceperen op grond van het niveau van de communicatie
alléén geen goede zaak zijn. Het systematiseren van de indeling van leefgrcepen blijkt
immers dusdanig complex te zijn dat er tot op heden geen sluitend systeem voor ontwik-
keld is (Lock, 1985). De communicatiemogelijkheden van de bewoners verdienen bij het
grcepsindelingsproces onzes inziens meer aandacht, maar dienen echter altijd in relatie
gezien dienen te worden tot andere factoren. De grcep verstandelijk gehandicapten is zo
heterogeen van karakter dat bij de indeling van een populatie in leefgrcepen zeer veel
verschillende variabelen een rol spelen zoals leeftijd en geslacht, het niveau van cognitief
functioneren en de sociale redzaamheid, de aanwezigheid van bijkomende lichamelijke
handicaps (ambulantie, epilepsie), gedragsproblematiek, autisme, leeftijd en ontwikke-
lingsmogelijkheden, mogelijkheid voor dagactiviteiten, en veroudering of dementie. Het
cPZ kan naar onze mening het aspect communicatie, als een van de belangrijke factoren
bij de grcepsindeling, operationaliseren en aldus bijdragen tot een meer systematische
wíjze van besluitvorming omtrent de grcepsindeling.

2. Beslissingen bij plaatsing en overplaatsing
Communicatie vormt een essentieel onderdeel van de sociale redzaamheid en het aanpas-
singsgedrag. Men kan zich voorstellen dat bepaalde leefgrcepen en woonvormen zoals
sociowoningen op dit gebied hun eisen stellen aan hun bewoners. cPZ-Vragenlijst en
cPZ-Testgegevens vormen een indicatie voor het functioneren van de bewoner op dit
terrein. crz-gegevens zouden er derhalve tce kunnen bijdragen bij beslissingen omtrent
plaatsingen in en overplaatsingen naar leefgrcepen of andere woonvormen binnen een
instituut het aspect communicatie te operationaliseren, en daardoor de beslissing op een
meer systematische wijze dan voorheen te laten verlopen. Bovendien biedt het cPz
wellicht de mogelijkheid de eisen waaraan bewoners op het gebied van communicatieve
vaardigheden mceten voldcen om in een bepaalde woonvorm te kunnen functioneren te
kwantificeren en zo te verhelderen.

3. Tijdsnormstelling
Binnen de instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap zijn en worden
diverse pogingen gedaan methodieken te ontwikkelen voor tijdsnormstelling. Hieronder
worden methodieken verstaan voor het objectiveren en systematiseren van de tcekenning
van (voornamelijk personele) faciliteiten op basis van de zorgzwaarte van de desbetreffen-
de grcep bewoners (Bernard, 1994; Van den Bcer, Verbeek 8c Delesie, 1987). Veel
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eerder gencemde variabelen (zie de discussie over grcepssamenstelling hierboven) zijn in
de diverse, helaas tot op heden meestal niet erg succesvolle, pogingen te komen tot een
dergelijke systematiek opgenomen. Tot op heden is communicatieproblematiek binnen
dergelijk onderzcek niet aan de orde geweest. Het tcevcegen van deze factor in de
mogelijke lijst van variabelen die van invloed zijn op de 'zorgzwaarte' van een bewoner
zou kunnen bijdragen aan een verdere differentiatie van een dergelijke methodiek;
individuele cPZ-gegevens zouden gebruikt kunnen worden om communicatieproblematiek
te beschrijven en 'hard' te maken.

4. Stimuleringsprogramma's
Een mogelijke tcepassing van het cpz op leefgrceps- of instellingsniveau is het gebruik
van het instrument bij het ontwerpen en uitvceren van stimuleringsprogramma's op het
gebied van de intentionele gerichtheid (als basis voor de ontwikkeling van intentionele
communicatie) bij mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap.

Deze zouden met name hun tcepassing kunnen vinden binnen de activiteitenbege-
leiding voor zeer ernstig verstandelijk gehandicapten. Het aantal geschikte en systemati-
sche programma's voor deze grcep mensen is naar onze ervaring nog relatief gering;
activiteitenbegeleiding voor zeer ernstig verstandelijk gehandicapten is een gebied dat
lange tijd achtergebleven is, en pas recentelijk meer aandacht krijgt. Het cPZ en de
bijbehorende basistheorie kunnen wellicht een bijdrage leveren aan het ontwerpen van
dergelijke, trapsgewijs opgezette behandelingsplan. De itemvolgorde zou hierbij het eerste
uitgangspunt van handelen vormen, waarbij de eerstkomende niet-positief gescoorde items
als eerste trainingsdcelen geformuleerd kunnen worden. Tevens biedt het cPZ mogelijkhe-
den voor het evalueren van een dergelijke behandeling: uit het betrouwbaarheidsonder-
zcek1z bleek een gcede stabiliteit over de tijd.

5. Bejegening
Het is in de begeleiding van verstandelijk gehandicapten essentieel dat men in de
omgeving zoveel mogelijk probeert aan te sluiten bij het receptieve en expressieve
communicatieniveau van de persoon, niet alleen met het dcel vaardigheden op dit gebied
te trainen, maar om de begeleiding te optimaliseren en op deze wijze 'vooruit' te komen.

Deze gedachtengang biedt wellicht aanknopingspunten om een invulling te geven
aan de discussie het begrip 'bejegening' van mensen met een verstandelijke handicap.
Deze discussie, waarbij het erom gaat een invulling te geven aan dit zorgkwaliteitsaspect,
is binnen de instellingen voor verstandelijk gehandicapten recentelijk op gang gebracht
door het verschijnen van de notitie Bejegening: een handreiking voor discussie (Neder-
landse Vereniging voor Gehandicaptenzorg, Nvcz; 1993). Bejegening kan worden
gedefinieerd als "Omgang, wijze van benadering, ontmceting" (p. 25). Als centrale ken-
merken van een 'respectvolle bejegening' worden in de notitie de volgende gencemd (p.
6):
1. Aandacht besteden aan de persoon. Dit kenmerk wordt onder andere ingevuld door de
volgende aspecten: de persoon wordt aangesproken op zijn emotionele en verstandelijke

'Z Vergelijk Hoofdstuk 6.
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ontwikkeling; er wordt aangesloten bij zijn belevingswereld, er wordt rekening gehouden
met wat de persoon zelf wil bereiken;
2. Benaderen van de persoon als individu en als volwaardig mens. Aaspecten hiervan zijn
onder andere: de wijze van aanspreken getuigt van respectrgelijkwaardigheid; uitingen,
ook non-verbale, worden serieus genomen;
3. Honoreren van zijn rechten. Dit kan onder ander ingevuld worden door: het laten
maken van keuzes door de persoon zelf; de persoon informatie geven over zijn gezond-
heidstcestand, huisregels, en financiële zaken; contactmogelijkheden bieden met de
maatschappij;
4. In het gedrag jegens de persoon erkennen dat de persoon deel uitmaakt van een
bredere context. Dit kan onder andere worden ingevuld door de deelname van de persoon
aan zijn sociale netwerk zoals gezin, familie enlof andere sociale netwerken te ondersteu-
nen.

Bij alle vier de centrale kenmerken speelt communicatie met de bewoner een
essentiële rol. Het cPZ en het bijbehorende theoretisch model kunnen dienen om een
praktische invulling te geven aan de kenmerken. Een systematische beschrijving van wat
de bewoner kan en dcet op het gebied van communicatie biedt bijvoorbeeld de mogelijk-
heid de bewoner beter aan te spreken op zijn ontwikkelingsniveau en maakt het beter
mogelijk rekening te houden met wat de bewoner zelf wil bereiken of om hem keuzes te
laten maken.

Op leefgrcepsniveau zou men door middel van het samenstellen een 'grceps-
profiel' van communicatie een denkkader kunnen scheppen waarin algemeen geldende
aandachtspunten opgesteld kunnen worden voor de bejegening op het niveau van de leef-
grcep. Met name op het gebied van de niet-vocale communicatie bij niet-sprekende, maar
ook bij wel sprekende, bewoners kunnen deze aanknopingspunten een wezenlijke bijdrage
vormen aan het optimaliseren van de communicatie met de bewoner. Het kan ence
bijdragen tot een reëler zicht op de (on)mogelijkheden van de bewoner te komen om zo
onder- en overschatting van de communicatiemogelijkheden van de bewoner te voor-
komen.

6. Diagnose van de verstandelijke handicap
In de meest recente definitie die de American Association on Mental Retardation
(Luckasson et al., 1992) van het begrip verstandelijke handicap geeft wordt gesteld dat
communicatie een van de tien componenten is waaruit het aanpassingsgedrag (adaptive
behavior) bestaat; de overige zijn: zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en
relationele vaardigheden, gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig
beslissingen nemen, functionele intellectuele vaardigheden, werk, ontspanning, gezond-
heid en veiligheid. Tekorten in of beperkingen van twee van de componenten vormen,
naast het bekende criterium van een IQ dat lager is dan de score die twee standaarddevia-
ties beneden het gemiddelde valt, het tweede criterium voor de diagnose verstandelijke
handicap. Dit tweede criterium is in vergelijking met het tQ-criterium beduidend minder
helder geoperationaliseerd en derhalve zeer beperkt gekwantificeerd; tot op heden zijn
geen voorschriften of inethodieken ontwikkeld die het niveau van de klinische beschrij-
ving overstijgen. De nntvtR adviseert in het algemeen een klinisch oordeel te geven over
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het functioneren van de persoon op dit desbetreffende deelgebied, in vergelijking tot
anderen in dezelfde cultuur of leefomgeving.

Door middel van het cPZ kan een poging gedaan worden het onderdeel 'communi-
catie' binnen het criterium 'aanpassingsgedrag' meer te systematiseren en te kwantifice-
ren. Doordat het een objectievere beoordeling van het desbetreffende criterium mogelijk
maakt draagt gebruik van het cPZ ertce bij een meer gefundeerde invulling van het begrip
verstandelijke handicap mogelijk te maken. Bovendien biedt het een systematiek om de
ernst en graad van de verstandelijke handicap wat betreft communicatie classificeren.

Hierbij kan het volgende aangetekend worden. Het crz is genormeerd voor
mensen die op matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapt niveau functioneren, en bij
wie in het algemeen de aanwezigheid van een verstandelijke handicap duidelijk is. Toch
kan naar onze mening gesteld worden dat het cPZ ook bij deze mensen de mogelijkheid
biedt tot kwantificatie en een meer gedifferentieerde beschrijving en niveau-indicatie op
het terrein van communicatie en communicatieproblematiek.

7. Kwaliteit van zorg
Het concept 'kwaliteit van zorg' geniet de laatste jaren een bijzondere belangstelling
binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten (Van den Bos 8c Klop, 1994). Binnen
diverse onderzceksprogramma's wordt getracht een heldere invulling van dit concept te
geven. In de huidige stand van zaken is nog weinig overeenstemming te vinden in de
operationalisatie van het begrip. Duidelijk is dat meer 'tastbare' zaken als woonruimte,
eigen slaapkamers en dagactivering gemakkelijk te meten onderdelen zijn van de kwaliteit
van zorg. Minder duidelijk wordt het wanneer zaken als sociaal functioneren, welzijn, en
bejegening om de hcek komen. [n onze optiek kan kwaliteit van zorg slechts geoperatio-
naliseerd worden als een multidimensioneel begrip met zowel tast- en meetbare als
mceilijker tast- en meetbare dimensies. Aandacht voor, en beleid op het gebied van
communicatie, in de vorm van de reeds gencemde tcepassingen van het cPZ, zou een van
de criteria kunnen zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg binnen een instel-
ling, waarbij men onzes inziens kan stellen dat gerichte en systematische aandacht voor
communicatie binnen een instelling zorgkwaliteitsverhogend werkt.

8. Individuele zorgp[annen
Samen met de kwaliteit van zorg kan het mogelijke gebruik van het cPZ in de individuele
zorgplannen (Lock, 1992; Barnhard, Meerveld 8c Schcep, 1991; Barnhard á Meerveld,
1992) gencemd worden. Individuele zorgplannen staan sinds het begin van de jaren '90
in het centrum van de belangstelling. Een individueel zorgplan kan gedefinieerd worden
als een zorgplan voor een individuele bewoner; dat zorgplan bevat als vaste rystematiek
de methodische cyclus (probleemformulering, diagnose en hulpvraagformulering, inter-
ventie en evaluatie). Daarnaast onderschrijven we (...) dat de interventies die worden
afgesproken goed praktisch toepasbaar moeten zijn (Lock, 1992, p. 3). Zorgplannen
worden binnen de zorg ingezet met de volgende argumenten:
-het zorgplan maakt een betere uitwisseling van informatie over een bewoner mogelijk;
-er worden meer mogelijkheden geboden voor professioneler werken;
-het verhoogt de flexibilisering van de zorg
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-het biedt een methodiek voor het tcetsen van de zorg en verantwoording af te leggen;
-het versterkt de positie van de bewoners en de wettelijke vertegenwoordigers;
-het bevordert de samenhang en de afstemming van de zorg;
-het verbetert en bewaakt de kwaliteit van zorg;
-het maakt het mogelijk prioriteiten te stellen (Barnhard ci~ Meerveld, 1992).

Het communicatiemodel, de hiermee samenhangende terminologie en de individue-
le crz-resultaten van de bewoner kunnen zeer wel gebruikt worden om zijn individueel
zorgplan verder inhoud te geven.

9. Voorlichting, en opleiding en (bij)scholing
Ook zien wij tcepassingsmogelijkheden van het cPZ en het theoretische model waarop het
gebaseerd is binnen opleidingen voor functies binnen de zorg voor verstandelijk gehandi-
capten, en wel vooral binnen de opleiding voor z-verpleegkundigen en de bercepsoplei-
dingen voor logopedisten.

Logopedie voor verstandelijk gehandicapten dient gezien te worden als een sterk
gespecialiseerde vorm van logopedie met eigen onderzceks- en behandelingsmethoden
(Willems 8t Verpoorten, 1994). De grcep verstandelijk gehandicapten vormt immers een
zeer heterogene populatie qua etiologie, bijkomende handicaps en stoornissen13, leeftijd
en niveau van de verstandelijke handicap. De logopedist wordt binnen de zorg voor
verstandelijk gehandicapten derhalve geconfronteerd met zeer complexe problematieken
en vraagstellingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van communicatie-
problemen. Tevens is, zoals reeds werd vermeld, het aantal trainingen en programma's
op het gebied van taal en communicatie zeer uitgebreid, waardoor de complexiteit in de
diagnostische- en behandelingscyclus nog eens toeneemt; extra complicerend is daarbij dat
weinig bekend is over welke systemen voor welke (sub)grcepen verstandelijk gehandicap-
ten".

Onzes inziens komt binnen de reguliere hoger bercepsopleidingen voor logopedis-
ten het terrein van de verstandelijke handicap onvoldcende aan de orde; de basisopleiding
alléén biedt onvoldcende 'bagage' om om te gaan met de gencemde complexe problema-
tieken. Momenteel wordt dan ook op verschillende plaatsen gewerkt aan specifieke
post-HSO-opleidingen voor logopedist binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten
(Hogeschool Heerlen, 1994). Het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan het cPz
heeft tijdens diverse cursussen en workshops aangetoond een stimulerend basiskader te
bieden voor het denken en praten over communicatie bij verstandelijk gehandicapten, en
kan als zodanig een wezenlijke bijdrage leveren aan (bij)scholing voor logopedisten
werkzaam in deze sector.

Ook binnen de ons bekende opleidingen voor z-verpleegkundigen neemt de
aandacht voor communicatie recentelijk tce. Binnen deze opleidingen zouden het cPZ en
het theoretisch model een functie kunnen hebben op de eerder beschreven wijze.

" Vergelijk Paragraaf 3.1.

" Zie Paragraaf 3.3.
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7.6. Suggesties voor verder onderzcek

Het ligt in de aard van elk wetenschappelijk onderzcek dat het meer vragen oprcept dan
dat het antwoorden verschaft; de onderliggende studie vormt hierop geen uitzondering.
Er resteren naar onze mening enkele bceiende onderzceksvragen die als zij beantwoord
zouden worden het belang van het cPZ en de mogelijkheden voor tcepassing van het
instrument in de praktijk zouden kunnen dcen tcenemen. Hieronder wordt puntsgewijs
een aantal van deze vragen gegeven.

1. cPZ-profielen en typen communicatiepathologie
De kennis op het gebied van de diagnose van specifieke taal- en communicatiepatho-
logieën zoals expressieve en receptieve afasieën, en apraxieën bij verstandelijk gehandi-
capten is in tegenstelling tot die bij de niet-gehandicapte populatie (in het bijzonder bij
cvn-patiënten) relatief beperkt. Het cPZ zou wellicht mogelijkheden kunnen bieden om
bij te dragen aan de diagnostiek van dergelijke taalpathologieën. Om een aanzet te geven
voor het onderzcek naar deze tcepassingsmogelijkheid is
tijdens de looptijd van het project een beperkte prcef verricht, waarop hieronder beknopt
wordt ingegaan.

Drie logopedisten, allen bekend met het theoretisch model en afkomstig van twee
zorgcentra voor verstandelijk gehandicapten in de regio Midden-Brabant, werd gevraagd
15 cPZ-Vragenlijstprofielen te beoordelen. De profielen waren afkomstig van bewoners
van een van de betrokken zorginstellingen en waren uitgezet in het cirkeldiagram. Drie
bewoners waren klinisch gediagnostiseerd als hebbende een expressieve afasie, drie
bewoners hadden een receptieve afasie, drie bewoners waren zeer ernstig gehoorgestoord,
twee bewoners waren blind, een bewoner had een quadriplegie en kon zijn armen en
handen niet gebruiken, en drie bewoners waren gediagnostiseerd als autistisch. De
diagnoses waren gesteld door een logopedist van de instelling aan de hand van de criteria
van het neurolinguïstisch model van Lebrun, en waren bevestigd door de arts van de
instell ing.

De profielen werden geanonimiseerd en verstuurd naar de logopedisten met de
vraag ze te beschrijven en een mogelijke diagnose van de (communicatie)pathologie te
geven. Hierbij kon uit de volgende mogelijkheden gekozen worden:
1. Harmonisch profiel, geen sprake van pathologieën;
2. Vocaal-receptieve uitval (zoals te verwachten bij doofheid, slechthorendheid, receptie-
ve afasie);
3. Vocaal-expressieve uitval (zoals te verwachten bij expressieve afasie, diverse spraak-
stoornissen);
4. Vocaal-receptieve en vocaal-expressieve uitval (zoals te verwachten bij doofheid of
slechthorendheid, of bij totale afasie);
5. Non-vocaal-receptieve uitval (zoals te verwachten bij blindheid, slechtziendheid);
6. Non-vocaal-expressieve uitval (zoals te verwachten bij spasticiteit aan de bovenste
ledematen, apraxie);
7. Non-vocaal-receptieve en non-vocaal-expressieve uitval;
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8. Onduidelijk, maar dysharmonisch profiel: geen diagnose mogelijk, wel nader onder-
zcek gewenst.

De beoordelaars werd gevraagd de meest waarschijnlijke diagnose te geven; indien
meerdere diagnoses mogelijk geacht werden kon dit eveneens aangegeven worden
(waarbij de meest waarschijnlijke als eerste gencemd diende te worden). De beoordelaars
beschikten over geen andere informatie dan de profielen die hen verstrekt werden en
konden de profielen niet relateren aan anderen factoren zoals het cognitieve niveau,
psychiatrische problematiek, of inedische gegevens; dit bemceilijkt het stellen van een
diagnose vanzelfsprekend.

Op de aldus verzamelde oordelen werden interbeoordelaarsbetrouwbaarheden
(produkt-moment correlatiecoëfficiënten) berekend (zie Tabel 7.3.).

Tsbet 7.3. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden met betrekking tot de beoordeling van cPZ-
Vragenlijs tprofielen

Beoordelaar 1 2

1 -- --

2 .54 --

3 .57 .62

Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.
Het is duidelijk dat de relatie tussen een bepaald type cPZ-profiel en een specifieke
communicatiestoornis niet op een eenduidige wijze te leggen is. Bij nadere beschouwing
van de oordelen valt op dat in tweederde van de gevallen naast de 'meest waarschijnlijke'
diagnose tevens andere diagnoses mogelijk geacht worden. Verder valt op dat autisme
zeer regelmatig als mogelijke diagnose wordt gencemd door de beoordelaars; wellicht
wordt autisme gezien als een handicap die complexe, maar weinig eenduidige gevolgen
heeft voor de communicatie.

Vanuit dit beperkte onderzcekje kan worden geconcludeerd dat het gebruik van het
cPZ alléén voorlopig onvoldcende basis biedt voor het stellen van een diagnose van een
specifieke taal- of communicatiepatho(ogie; cPZ-gegevens mogen zolang geen verder
onderzcek verricht is slechts een bevestigende of een ondersteunende rol vervullen.
Tevens toont het onderzcekje echter aan dat er wellicht mogelijkheden bestaan om
crz-gegevens te betrekken bij het stellen van een diagnose; nader onderzcek naar de
tcepassingsmogelíjkheden van het cPZ in dit kader is zeer gewenst.

2. Types cPZ-profielen als voorspellers voor succes bij communicatietrainingen
Het cPZ heeft zijn voornaamste tcepassing in de individuele beschrijvende diagnostiek.
cPZ-gegevens kunnen samen met andere gegevens van een bewoner gebruikt worden om
trainingen en programma's op het gebied van vocale en niet-vocale communicatie op te
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zetten, of op een meer gefundeerde manier een keuze te maken uit het arsenaal van
programma's en systemen. Uit een cpz-profiel volgt echter geen rechtstreeks advies
omtrent geschikte of te gebruiken systemen.

De waarde van het cPZ zou naar onze mening aanzienlijk groter worden wanneer
meer bekend zou worden over de relatie tussen bepaalde typen van profielen en het
eventuele succes op bepaalde typen communicatietrainingen of -systemen. In de klinische
praktijk van enkele instellingen waarbinnen de verschillende experimentele versies van het
cPZ reeds enkele jaren in gebruik zijn is het instrument herhaaldelijk voor dit dcel inge-
zet, en heeft het volgens zijn gebruikers een nuttige functie vervuld bij dergelijke
beslissingen. Experimenteel onderzcek in deze is echter nooit uitgevcerd; derhalve ver-
dient deze vraagstelling nadere aandacht.

3. Veroudering
Herhaaldelijk wordt vermeldt dat ouder wordende verstandelijk gehandicapten een
achteruitgang in het begrijpen en gebruiken van taal en de communicatieve vaardigheden
vertonen (Roeden 8c Zitman, 1994). Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in woordvindingspro-
blematiek of een sensorische of motorische afasie (Hcefnagel, 1989). Maaskant, Have-
man, Van Schrojenstein Lantman-de Valk, Urlings, van den Akker en Kessels (1995)
vonden in hun longitudinaal onderzcek bij 1182 verstandelijk gehandicapten dat de
mensen uit deze grcep met Down's syndroom vanaf een leeftijd van ongeveer 40 jaar een
achteruitgang in de communicatieve vaardigheden vertoonden; dit betrof zowel de
begrijpbaarheid van de gesproken taál en 'symbolentaal' van de persoon in kwestie door
anderen al~ het 'zelf begrijpen wat anderen duidelijk willen maken'. Zowel bij ernstíg en
matig als bij licht verstandelijk gehandicapten ging het om een geleidelijke vermindering
in de mogelijkheid tot communicèren tussen het 40e en 49e jaar, met een duidelijke
afname na het SOe levensjaar.

Het cPZ biedt naar onze mening de mogelijkheid op een meer verfijnde manier
eventuele achteruitgang in de mogelijkheden tot communicatie vast te kunnen leggen bij
ouderwordende verstandelijk gehandicapten. Evenals bij kinderen is een voorwaarde
hiervoor dat er onderzcek gedaan wordt naar de betrouwbaarheid van het cPZ bij
tcepassing bij deze grcep mensen en dat er een normering beschikbaar komt.

4. Andere woonvormen
Het cPZ is genormeerd voor bewoners van instituten voor verstandelijk gehandicapten en
is daarom niet zonder meer te gebruiken bij verstandelijk gehandicapten die bij hun
ouders of familieleden wonen. Daarnaast zijn in de laatste 25 jaar steeds meer ver-
schillende woonvormen voor verstandelijk gehandicapten ontstaan zoals gezinsver-
vangende tehuizen voor kinderen, gezinsvervangende tehuizen voor volwassenen en
woonvormen binnen projecten begeleid wonen. Naar verwachting zal deze differentiatie
zich in de tcekomst verder voortzetten (Van Zijderveld, 1993).

De woonvorm waarin een persoon met een verstandelijke handicap verblijft zou
op verschillende manieren van invloed kunnen zijn op zijn score op de cpz-Vragenlijst en
de cPZ-Test. Hcewel methodologisch goed onderzcek ontbreekt zijn er aanwijzingen dat
het wonen in instituten vergeleken met andere woonvormen negatieve effecten zou kunnen
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hebben op de communicatieve vaardigheden15. Ook zouden scoreverschillen op de
crz-Vragenlijst kunnen ontstaan door beoordelaarseffecten. Grcepsbegeleiders besteden
tijdens hun opleiding, stage en werk veel tijd aan het objectiveren van gedrag middels
observaties en verschillende vormen van rapportage, waaronder veel vragenlijsten; ouders
of andere familieleden hebben deze ervaring niet, hetgeen voor verschillen in interpretatie
van de vragen en de wijze van invullen zou kunnen zorgen. Nader onderzcek zou hier-
over uitsluitsel kunnen geven.

5. Syndromen
Er is slechts weinig studie verricht naar de vraag of, en zo ja in hceverre de communi-
catieontwikkeling van verstandelijk gehandicapte afhankelijk is van de etiologie van de
handicap. De overgrote meerderheid van het onderzcek naar communicatie bij verstande-
lijk gehandicapten is verricht bij mensen met Down's syndroom. In Hoofdstuk 3 werd
geconcludeerd dat wel een aantal studies gepubliceerd is waarbij de communicatieontwik-
keling van mensen met Down's syndroom vergeleken werd met mensen met andere
etiologieën (waarbij de resultaten overigens niet consistent waren), maar enige verdere
differentiatie binnen deze laatste grcep ontbreekt.

In het laatste decennium is mede onder invloed van een aanzienlijke verbetering
van de kwaliteit van het diagnostisch onderzcek steeds meer aandacht ontstaan voor ver-
schillende syndromen bij mensen met een verstandelijke handicap. Zo zijn inmiddels meer
dan duizend aandceningen bekend, door één gen veroorzaakt, die gepaard gaan met een
verstandelijke handicap (Curfs 8c Fryns, 1992). Bij een aantal specifieke syndromen is
sprake van taal- en communicatieproblemen. De taal- en communicatieproblemen van
mensen met autisme zijn evident, en reeds bij de eerste beschrijving van het syndroom
gedetailleerd beschreven (Kanner, 1943); zij vormen een essentieel criterium voor de dia-
gnose. Bij mensen bij wie de verstandelijke handicap is veroorzaakt door besmetting met
het rubellavirus blijkt zowel het expressieve als het receptieve taalgebruik gestoord, zowel
wat betreft de vocale communicatie als bij gebarencommunicatie (Van Dijk, 1992). Bij
het fragiele X-syndroom blijkt een aantal min of ineer specifieke kenmerken van de taal
en de spraak niet slechts terug te vceren te zijn op de verstandelijke handicap: de
taalontwikkeling is vertraagd, er is een zwak taalbegrip en er is sprake van perseveraties
en onsamenhangend spreken (Wiegers, Curfs 8c Fryns, 1992).
De grcei in het medisch-biologisch onderzcek heeft eveneens de kennis op het gebied van
ontwikkelingsvertragingen en gedragsproblemen die gerelateerd zijn aan specifieke
syndromen dcen tcenemen; bij syndroomdiagnostiek zijn zowel medisch-biologisch
gegevens als grondig klinisch onderzcek en gedrags- en psychologische gegevens van
belang (Borghgraef, 1991). Het cPZ kan in dit kader ingezet worden om het aspect
communicatie bij specifieke syndromen nader te bestuderen. Doordat het de mogelijkheid
biedt het onderzcek naar communicatie te systematiseren en de psychologische kenmerken
van mensen met bepaalde syndromen beter te omschrijven kan het crz ertce bijdragen de
kennis op het gebied van syndromen op gedragswetenschappelijk gebied te vergroten en
de kwaliteit van de syndroomdiagnostiek te verbeteren.

~s Voor een discussie hieromtrent wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.
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Dit prcefschrift bevat een beschrijving van de constructie van het CommunicatieProfiel-Z
(cPZ), een instrument waarmee het communicatieve gedrag en de communicatieve
mogelijkheden van mensen met een verstandelijke handicap geïnventariseerd kunnen wor-
den. De tekst was opgebouwd uit twee delen. [n het eerste deel (Theoretische inleiding;
de hoofdstukken 1, 2 en 3) werd ingegaan op de onderliggende theoretische uitgangs-
punten van het onderzcek. Het tweede deel (Constructie en toepassing van het
CommunicatieProfiel-Z; de hoofdstukken 4, 5 en 6) bestond uit een beschrijving van de
constructie, de normering, en de instrumentele utiliteit van het cPZ. Hoofdstuk 7 ging ten
slotte in op de praktische tcepassingsmogelijkheden van het instrument.

In Hoofdstuk 1 werd het algemene theoretische kader geschetst waarbinnen het
onderzcek geplaatst kan worden. Uit een literatuurstudie bleek dat het begrip
communicatie zeer veel verschillende begripsinhouden kent. Vrcege commu-
nicatiemodellen, die te karakteriseren zijn als 'kanaalmodellen', vooronderstellen een
intentie tot communiceren bij de 'zender' in het communicatieproces: de zender heeft
expliciet de bedceling om informatie over te brengen naar de ontvanger. Latere theoreti-
sche modellen stellen daarentegen dat ook niet-intentioneel gedrag als communicatief kan
worden beschouwd. Met name de interpretatie door de 'ontvanger' van gedrag van de
'zender' krijgt in deze modellen een belangrijke plaats tcegewezen.

Communicatie werd uiteindelijk gedefinieerd als 'ieder gedrag dat verandering
teweeg brengt in het gedrag van anderen': communicatie is gedrag van een persoon dat
waargenomen wordt door een andere, en veranderingen veroorzaakt in het gedrag, de
emoties en cognities in het gedrag van die ander. Gesteld werd dat, wil een interactief
proces communicatief gencemd kunnen worden, er bij de deelnemers aan het proces
gerichtheid op elkaar dient te zijn, er gerichte bewegingen of geluiden geuit dienen te
worden door de een naar de ander, en er sprake dient te zijn van beurtwisseling (waarbij
de eenvoudigste vorm van beurtwisseling de reactie van een persoon op een beweging of
geluid van de ander is).

Deze opvatting resulteerde in een model door middel waarvan communicatieve
uitingen kunnen worden gecategoriseerd aan de hand van drie dimensies; dit model
diende als conceptuele basis voor het cpz. Binnen de dimensie richting werd onderscheid
gemaakt tussen receptieve en expressieve communicatievormen. Binnen de dimensie
modaliteit werden vocale van niet-vocale communicatievormen onderscheiden. Binnen de
dimensie niveau, ten slotte, werden drie in graad van abstractie oplopende niveaus van
communicatieve uitingen gedefinieerd, respectievelijk pre-intentioneel, intentioneel proto-
symbolisch, en symbolisch niveau. Deze drie niveaus werden in Hoofdstuk 2 nader
beschreven en uitgewerkt.
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Hoofdstuk 2 behandelde de communicatieontwikkeling bij de niet-gehandicapte mens, die
als paradigma werd genomen voor de beschrijving van die van verstandelijk
gehandicapten. Theorieën en empirisch onderzcek op het terrein van de ontwikkeling van
de taal en communicatie bij het kind bleken te kunnen worden verdeeld in drie grcepen:
'nativistische', 'cognitivistische' en 'interactionistische' theorieën. [n de eerste grcep van
theorieën wordt de taalontwikkeling gezien als een geïsoleerd systeem, dat autonoom is
van de andere vermogens die zich bij het kind ontwikkelen. De cognitivistische theorieën
gaan ervan uit, dat taal en communicatie symbolische vaardigheden zijn die een sterke
relatie hebben met de algemene cognitieve ontwikkeling. In de interactionistische theorie-
ën, ten slotte, wordt gesteld dat bij het ontstaan van taal en andere communicatieve uitin-
gen sociale componenten een essentiële rol spelen.

Verschillende auteurs, afkomstig vanuit zowel cognitivistische als interac-
tionistische hcek, bleken de ontwikkeling van de communicatie in te delen in drie fasen,
die weer overeenkwamen met de niveaus die in Hoofdstuk 1 betiteld werden als het pre-
intentionele, het proto-symbolische en het symbolisch niveau in de Niveau-dimensie van
het communicatiemodeL In de eerste, pre-intentionele fase is nog geen sprake van inten-
tionele communicatieve handelingen, maar bestaat het communicatieproces uit een natuur-
lijke codrdinatie van activiteiten van de communicatiepartners. De overgang naar de fase
van de proto-symbolische communicatie ligt op het tijdstip waarop het kind zijn omgeving
gaat beïnvloeden door anderen te kennen te geven dat het wil dat zij iets dcen, met
andere woorden, door intentioneel te gaan communiceren. Ten slotte vindt de overgang
naar de fase van de symbolische communicatie plaats wanneer het kind leert gebruik te
maken van afgesproken, conventionele tekensystemen (symbolen), waarvan de
voornaamste vorm de gesproken taal is.

In Hoofdlstuk 3 werd een overzicht gegeven van onderzcek naar de taal en de
communicatie van mensen met een verstandelijke handicap. Hcewel dit gebied slechts
relatief weinig onderzocht bleek kon geconcludeerd worden dat bij een zeer groot deel
van de verstandelijk gehandicapte populatie taal- en spraakproblemen aanwezig zijn.

Uit het schaarse onderzcek dat is verricht bij volwassenen met een zeer ernstige
verstandelijke handicap die op pre-intentioneel communicatief niveau functioneren bleek
dat dezen naast gebruikelijke, voor ons verstaanbare vormen van communicatie vaak
eigen, idiosyncratische wijzen van communiceren vertonen, die men in het algemeen
slechts leert onderscheiden en begrijpen na langdurig en intensief contact met de
desbetreffende persoon.

Ook werd duidelijk dat empirische onderzceksgegevens over de communicatie van
proto-symbolisch niveau van verstandelijk gehandicapten relatief schaars zijn.
Geconcludeerd werd dat de gehanteerde onderzceksmethoden bovendien dusdanig divers
zijn dat het mceilijk was algemeen geldende uitspraken te dcen over de hele populatie van
verstandelijk gehandicapten die op of omstreeks dit communicatieniveau functioneren.

Naar de communicatie van symbolisch niveau, ten slotte, bleek relatief veel
onderzcek verricht te zijn, hcewel vrijwel uitsluitend naar vocale symbolische
communicatie (spraak en taal). Het algemene beeld dat uit de literatuur naar voren komt
is als volgt. De taalontwikkeling lijkt bij verstandelijk gehandicapten op ongeveer
dezelfde (mentale) leeftijd te beginnen als bij niet-gehandicapte kinderen. In het algemeen
wordt daarbij een grote variabiliteit vastgesteld in het brabbelpatroon bij zowel normale
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kinderen als bij kinderen met Down's syndroom. Bij verstandelijk gehandicapte kinderen
nemen vanaf de peutertijd de vertragingen en verschillen echter duidelijk tce ten opzichte
van niet-gehandicapte kinderen; zowel de lagere responsiviteit van moeders op het gedrag
van hun verstandelijk gehandicapte kind als het meer beperkte (communicatieve)
gedragsrepertoire van het kind zelf zouden hieraan ten grondslag kunnen liggen. Deze
tcenemende achterstand zet zich voort tot in de volwassenheid: in het algemeen bereiken
mensen met een verstandelijke handicap een lager plafond in de taalontwikkeling.
Bovendien blijkt dat verstandelijk gehandicapten die op de lagere cognitieve en sociale
niveaus functioneren meer spraak- en taalproblemen hebben. Ten slotte wijzen
onderzceksgegevens op de belangrijke invloed van de sociale omgeving op het communi-
catieve gedrag van verstandelijk gehandicapten: regelmatig wordt melding gemaakt van
negatieve effecten van institutionalisering op de communicatieve vaardigheden.

De discussie werd gecontinueerd met een uiteenzetting over remediatie van de
gencemde taal- en communicatieproblemen. Spraak- en taaltrainingen bleken, zo werd
vanaf het begin van de jaren '70 steeds vaker geconcludeerd, in het algemeen weinig
effect te sorteren op het communicatief functioneren van verstandelijk gehandicapten. Om
deze reden is vanaf het begin van de jaren zeventig getracht hen te leren zich te uiten
middels niet-vocale communicatiemiddelen. Ondanks het feit dat veel onderzcek op dit
terrein methodologisch zwak is concludeerdzn we dat er veel aanwijzingen voor bestaan
dat het gebruik van niet-vocale systemen de communicatie van verstandelijk gehandicap-
ten kan bevorderen. Deze 'ondersteunde communicatie'-systemen blijken zeer gevarieerd
in vorm en soort. Opmerkelijk daarbij is dat het aantal studies dat gericht is op het proces
van het matchen van verschillende typen communicatiesystemen met (sub)grcepen
verstandelijk gehandicapten zeer schaars is. Aangezien de populatie van verstandelijk
gehandicapten zeer heterogeen is zal het feit dat weinig bekend is over welke systemen
geschikt zijn voor welke subgrcepen bij de tcepassing van deze systemen voor problemen
zorgen.

Via een discussie over de 'Totale Communicatie'-gedachte werd geconcludeerd dat
diagnostiek van communicatie bij verstandelijk gehandicapten essentieel, maar niet
eenvoudig is. Het beschikbare instrumentarium bij het beantwoorden van een hulpvraag
op het gebied van communicatie bij verstandelijk gehandicapten bleek zeer beperkt: tot
dusver waren geen tests voorhanden die specifiek bestemd zijn voor kinderen of volwas-
senen met een verstandelijke handicap. Deze situatie is aanleiding geweest voor het
onderhavige onderzcek. Dcel van het onderzcek was, naast modelvorming op het gebied
van de communicatieontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief, het ont-
wikkelen van een onderzceksinstrument waarmee gedifferentieerd inzicht kan worden
verkregen in de communicatie van de verstandelijk gehandicapte.

In het tweede deel (Constructie van het CommunicatieProfiel-Z) werd ingegaan op de
constructie en de normering van het cPZ. [n Hoofdstuk 4 werd een beschrijving gegeven
van de constructie van het instrument. Uitgaande van het idee dat diagnostiek van
communicatie multidisciplinair van karakter dient te zijn werd een instrument
samengesield dat uit twee delen bestond: een Vragenlijst, die ingevuld dient te worden
door een grcepsbegeleider van de persoon in kwestie, en die een beeld geeft van het
communicatief gedrag van de persoon in zijn dagelijkse leefomgeving; en een Test, door
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middel waarvan een beeld verkregen wordt van de vocale en non-vocale communicatieve
vaardigheden van de persoon in een gestandaardiseerde situatie. Als eerste werd
aangegeven hce de itemverzameling tot stand is gekomen. Als basis voor het cpz dienden
de items van de [xz (Verpoorten en Vermeir, ongepubliceerd), aangevuld met een aantal
items die nieuw geformuleerd werden. Vervolgens vond selectie van de items plaats aan
de hand van een stapsgewijze strategie. Voor de vragenlijst werden selectiecriteria op de
volgende gebieden geformuleerd en geoperationaliseerd: inhoudelijke analyse, 'missing'
items, itemvariantie, interne consistentie, en multidimensional scaling. Het aantal items
werd aan de hand van bijbehorende analyses teruggebracht van 165 naar 109. Voor de
Test werden soortgelijke criteria geformuleerd: itemvariantie, mceilijkheidsindex, item-
totaalcorrelatie, interne consistentie, en multidimensional scaling.

Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het normeringsonderzcek voor het
Nederlands taalgebied. Het cPZ werd genormeerd voor mannelijke en vrouwelijke
bewoners van algemene instellingen voor verstandelijk gehandicapten in het Nederlands
taalgebied ( Nederland en Vlaanderen), in de leeftijd van 12 tlm 45 jaar, die functioneren
op een sociale-redzaamheidsniveau ( gemeten met behulp van de Sociale
Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen, s[tz; Kraijer 8c Kema, 1981) van 7L of lager.
De grootte van de normeringssteekprcef voor de crz-vragenlijst bedrceg 703 personen,
die voor de cpz-Test 471. De prcefpersonen waren afkomstig van 36 algemene instituten
voor verstandelijk gehandicapten, verspreid over het normeringsgebied. Personen met
ernstige motorische en sensorische handicaps werden niet in de steekprcef opgenomen.
De cPZ-scores bleken samen te hangen met geslacht noch leeftijd. Er bleek echter een
significant effect van het sociale redzaamheidsniveau op de cpz-score aanwezig te zijn,
reden waarom afzonderlijke normtabellen werden samengesteld per srz-niveau. De
normscores (uitgedrukt in decielscores) werden berekend per samengestelde Vragenlijst-
en Testschaal (elk bestaande uit 3 categorieën), en voor de Test-Totaalscore.

In Hoofdstuk 6 werden de resultaten van het onderzcek naar de betrouwbaarheid
en de validiteit van het cPZ onderzocht. Het betrouwbaarheidsonderzcek heeft zich tcege-
spitst op de homogeniteit ( interne consistentie) ofwel unidimensionaliteit van de schalen,
de intersubjectiviteit van de meting en de herhaalbaarheid van de meting ofwel test-
hertestbetrouwbaarheid. Zowel de Vragenlijst- als de Testschalen bleken een gcede tot
zeer gcede interne consistentie te bezitten; bovendien bleken bij een Ntns-analyse de
stressmaten bij een geforceerde unidimensionele oplossing te wijzen op een gcede tot
uitstekende ' fit'. De intersubjectiviteit ( interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) van de
Vragenlijstschalen werd beoordeeld als redelijk tot gced, waarbij de betrouwbaarheden
voor de vocale schalen iets hoger bleken te zijn dan voor de niet-vocale schalen; die van
de Testschalen werden als 'gced' gekwalificeerd. Ten aanzien van de herhaalbaarheid van
de meting werd geconcludeerd dat zowel de Vragenlijst- als de Test-Schaalscores zowel
op relatief korte ( 3 maanden) als op relatief lange ( ruim 1 jaar) stabiel zijn.

Bij het validiteitsonderzcek van het cPZ werd een algemeen onderscheid dat vaak
in dezen gehanteerd wordt aangehouden, dat tussen inhoudsvaliditeit, criteriumge-
relateerde validiteit en constructvaliditeit. Respectievelijk kunnen deze typen validiteit, in
termen van dcel van het instrument, worden omschreven als het beoordelen van de mate
waarin het instrument een bepaald gedragsdomein representeert ( en aldus een gcede
steekprcef is uit het universum van mogelijke items), het 'voorspellen' van gedrag dat
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buiten de test valt (waarbij het gaat om de relatie tussen een testscore met een of ineer
criteriumvariabelen) en het meten van een psychologische eigenschap. Met betrekking tot
de inhoudsvaliditeit vond een literatuurstudie plaats, (onder andere) aan de hand waarvan
de items van het cPZ werden geconstrueerd en gecategoriseerd. Daarnaast werd tevens
een aantal externe deskundigen gevraagd de Test- en Vragenlijstitems te beoordelen en te
categoriseren aan de hand van de tevoren omschreven categorieën. Er bleek een redelijke
overeenstemming te bestaan tussen de beoordelaars bij het categoriseren van de Vragen-
lijstitems; de overeenstemming was enigszins geringer bij de Testitems.

Rechtstreekse criteria voor de criterium-gerelateerde validiteit werden niet
gevonden, reden waarom twee indirecte criteria gehanteerd werden. Als eerste werd
middels een 'criteriumvragenlijst' een beoordeling gevraagd van grcepsbegeleiders met
betrekking tot de communicatievaardigheid van de bewoners. De correlaties tussen de
scores op deze lijst en de cPZ-scores bleken alle positief, waarbij de correlaties van de
beoordelingen met de Vragenlijstschalen (naar verwachting) hoger bleken dan die met de
Testschalen. Het tweede criterium waarvan de samenhang met het cPZ is onderzocht is
het type woonvoorziening, waarbij ervan uitgegaan werd dat sociale factoren, en derhalve
communicatieve vaardigheden, een belangrijke voorwaarde vormen voor de geschiktheid
voor relatief zelfstandige woonvoorzieningen. Uit de resultaten bleek een significante
positieve samenhang tussen het type woonvorm en de Vragenlijstschalen Receptief Vocaal
en Expressief Vocaal; de overige correlaties bleken niet significant. Met enige
voorzichtigheid werd geconcludeerd dat de resultaten gezien konden worden als een
ondersteuning voor de criter:um-gerelateerde validiteit.

Het onderzcek naar de constructvaliditeit van het cPZ bestond uit twee delen. Het
eerste werd gevormd door een onderzcek naar de interne structuur van Vragenlijst en
Test. Hierbij werd, aansluitend bij eerdere analyses, gebruik gemaakt van meerdimensio-
nele schaaltechnieken (wtDS). Zowel bij de analyse voor de Vragenlijst als die voor de
Test was er sprake van een acceptabele driedimensionele oplossing, waarvan de drie
dimensies zinvol geïnterpreteerd konden worden als de a priori gedefinieerde dimensies
Richting, Modaliteit en Niveau. Wederom met enige voorzichtigheid werd geconcludeerd
dat de resultaten gezien kunnen worden als een ondersteuning voor de constructvaliditeit
van Vragenlijst en Test.

Bij het tweede deel werd gebruik gemaakt van (voornamelijk) correlationeel
onderzcek, waarbij diverse externe indicatoren vergeleken werden met cpz-scores. De
indicatoren voor de Vragenlijst waren de score op enkele subschalen van een verge-
lijkbaar (Brits) instrument, sociale redzaamheid, intelligentie, een eventueel aanwezige
pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme, per definitie aanwezige kwalitatieve
tekortkomingen in de communicatie), etiologie van de verstandelijke handicap en regio
van herkomst (waarbij wat betreft de laatste twee criteria geen verband met de cPZ-score
verwacht werd). De gevonden 'correlatiestructuur' ondersteunde de opvatting dat er
sprake is van constructvaliditeit. De indicatoren voor de Test werden gevormd door de
score op Nederlandse taaltests, enkele subschalen van een vergelijkbaar (Brits) in-
strument, sociale redzaamheid, intelligentie, de etiologie van de verstandelijke handicap
en de regio van herkomst. Wederom werd gevonden dat de resulterende 'correla-
tiestructuur' de opvatting ondersteunde dat er sprake is van constructvaliditeit.
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[n Hoofdstuk 7 werd ten slotte een verantwoording gegeven voor het cez, en een
overzicht van de praktische tcepassingsmogelijkheden ervan. Begonnen werd met een
samenvattende beschrijving van het instrument, waarbij de keuze voor een samengesteld
instrument (Vragenlijst en Test) verdedigd werd. Een beschrijving van praktische
aspecten rond de tcepassing van het cpz volgde. Na een precieze omschrijving van de
dcelgrcep van het cPZ werd ingegaan op de individuele diagnostiek van communicatie,
het voornaamste tcepassingsgebied van het cPZ. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen
twee vormen van diagnostiek. De eerste werd descriptieve diagnostiek gencemd, waarbij
men komt tot een beschrijving van het communicatief functioneren van de persoon door
zijn cPZ-profiel te interpreteren in relatie tot het theoretisch communicatiemodel.
Aanwijzingen voor het interpreteren van Vragenlijst- en Testprofielen werden hiertce
gepresenteerd. De tweede vorm van diagnostiek dient ertce om individuele problematiek
(beter) te begrijpen en op basis van een beter begrip adviezen te geven over de behande-
ling en begeleiding van de persoon. Men is daarbij gericht op behandelingsmogelijkheden
voor het individu, en op onmiddellijke praktische tcepassing van de resultaten. Een
cyclisch model voor diagnostiek van communicatie bij verstandelijk gehandicapten werd
gepresenteerd, als voorbeeld van een systematiek waarmee diagnostiek en behandeling
van individuele bewoners op een geïntegreerde wijze kunnen plaatsvinden; de
tcegevcegde casusbeschrijving illustreerde dit laatste.

Vervolgens kwamen enkele algemene mogelijkheden voor tcepassing van het cpz
aan de orde; het betrof hier tcepassingen op leefgrceps- en instellingsniveau, en op bele-
ids- en wetenschappelijk niveau. Het hoofdstuk werd afgesloten met een aantal suggesties
en aanbevelingen voor verder onderzcek met, en ter verdere onderbouwing van het cPZ,
en voor onderzcek op het gebied van communicatie bij en met verstandelijk gehandicap-
ten in het algemeen.
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[n this thesis the construction of the CommunicatieProfiel-Z (cpz; Communication Profile
for the mentally retarded) was described. By using this instrument, a differentiated view
of the communicative behavior and the communication development of the mentally
retarded (MR) individual is obtained. The thesis is made up of two parts. In the first part
(Chapters 1, 2 and 3), a number of theoretical aspects of communication in general, and,
more specific, of the tvtx are discussed. The second part (Chapters 4 to 6) includes de-
scriptions of the construction and standardization of the crz, and the investigations of its
reliability and validity that were conducted. Finally, Chapter 7 examines the possibilities
for application of the cPZ in practice.

In Part One a theoretical introduction to the area of communication and mental
retardation is presented. Chapter 1 consists of an outline of the general theoretic
framework in which this study can be positioned. A literature survey led to the
conclusion that the concept of communication knows many diverse connotations. Early
communication models, which can be characterized as channel models, presuppose an
'intention to communicate' in the communication process: the sender has the explicit
intention to convey information to a receiver. Later theoretical models, in contrast, also
consider non-intentional behavior as being communicative; often these models center
around the interpretation by the receiver of behavior of the sender.

To our purpose, communication was defined as any behavior that changes the
behavior of others: 'communication is the behavior of one person, that is perceived by
another person, and that causes changes in the emotions, the cognitions andlor behavior
of this other person'. Interactive processes can be labeled communicative if both partici-
pants in the process are oriented towards each other, one of the participants makes a
movement or sound, and if turn-taking is present in the process (the most rudimentary
form of turn-taking being the reaction of one person to a movement or sound of the
other).

This view led to a theoretical model, in which communícative utterances can be
arranged according to three dimensions. The first dimension is called Direction. In this
dimension, receptive communication forms are contrasted with expressive ones. Receptive
communication was defined as perceiving, decoding or understanding communicative acts
of others. Expressive communication, then, is transmitting, spontaneously, consciously
or unconsciously, of information to others. The second dimension, called Modaliry, also
can take two values, namely vocal and nonvocal communication. Vocal indicates, in this
respect, that the information passes through the sound channel; nonvocal then as a matter
of course means that the information is not being transmitted through the sound channel.
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Finally, in the dimension Level three different, hierarchical levels of communication are
defined. At the most primitive level, which was labeled preintentional, ttte behavior dces
not meet with generally accepted criteria of intentionality: utterances take place without
intentional orientation at the other person. At the second stage, the intentional protos-
ymbolic level, conditions for intentionality are satisfied, although the communication
forms are still context-bound. The sender has the intention to convey a message, to
transmit information, to the receiver. At this stage there still is a tangible link between
sign and referent and, accordingly, a lesser degree of abstraction than in what we call
symbolic communication. At the third and most sophisticated stage, which was called the
symbolic level, conventional, fixed symbols are used, according to rules to use these
symbols. Utterances that are considered symbolic have the form of signs and sign systems
that are acquired and conventional.

Chapter 2 dealt with the communication development of the non-handicapped
child, which was taken as a paradigm for the communication development of the tvttt
person. Theories in the area of language and communication development were arranged
into three groups: the nativistic, the cognitivistic and the interactionistic theories. In
nativistic theories, the language system is regarded as an isolated one, which is autono-
mous from the other developing abilities of the child. Cognitivistic theories depart from
the idea that language and communication both are symbolic abilities that are strongly
connected with general cognitive development. lnteractionistic theories postulate that
social components play an essential pan in the emergence of language and other social
behavior.

From the cognitivistic as well as from the interactionistic point of view, communi-
cation development can be divided into three stages, which corresponded with the stages
in the dimension Level of the communication model that was presented in Chapter l. At
the first stage, labeled preintentional, intentional communicative acts are not yet present.
The communication process consists of a natural co-ordination of activities of the
communication partners. The transition to the stage of protosymbolic communication
starts when the child begins to influence others by signalling that it wants them to do
something, in other words, by communicating intentionally. Finally, when the child starts
to use symbols, the transition to the symbolic stage takes place; the child learns to use
conventional, customary sign systems, the most important of which is spoken language.

In Chapter 3 a review was presented of the research on language and communica-
tion of the MR. Although this area appeared to be investigated only relatively little, it
was concluded that speech and language problems are present in a very large part of the
Mtt population. A study of the available literature led to the conclusion that there is a
clear delay in the nonvocal communicative skills of Nte children in the earliest periods of
their lives, when compared with normally developing children. This delay may result
from the lower responsiveness of mothers to the behavior of their tvtx child, as well as
from the more limited (communicative) behavioral repertoire of the child itself.

Early preintentional communication forms, as present in very young or profoundly
retarded tvfR persons, in particular have received little attention in research. From studies
on wttt adults that function on a preintentional communication level, it can be deducted
that, apart from common communication forms that can readily be interpreted they often
use typical and idiosyncratic communication means to communicate. In general, these can
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only be understood after long and intensive contact with the person in question, and than
still only partly.

Empirical research is also scarce on protosymbolic communication in this popula-
tion. General statements can hardly be made for the entire population of the MR that func-
tion at or about this communication level, because of the diversity of the research
methods used. When compared with the two already mentioned communication levels,
symbolic communication of MR people has received ample attention. However, it was
largely restricted to vocal symbolic communication (speech and language); studies of
nonvocal symbolic communication still are relatively scarce. The language development
of MR children appears to begin at about the same (mental) age as in non-handicapped
children. In general, a large variability is found in the babbling pattern of normal as well
as Down Syndrome children. Nevertheless, it is suggested that in MR children the
differences with normally developing children increase from about two years of age on,
and this development continues until adulthood. Usually, Mx persons achieve a lower
ceiling in language development. Furthermore, the conclusion can be drawn that
individuals that function at lower cognitive and social levels experience more language
problems. Finally, research findings indicate that social environment has a strong
influence on the communicative behavior of tvtR individuals: regularly negative effects of
institutionalization on the communicative abilities of Mx persons have been reported.

Since the early seventies it has been recognized that speech and language training
in general has little effect on the communicative abilities of the MR. As a result, much
effort has since then been undertaken to teach these individuals to use nonvocal means of
communication. In spite of the methodological flaws of the experimental methods used it
can be concluded that there are many indications that the use of nonvocal communication
systems can increase the communication levels of MR individuals. These 'supported
communication' systems vary greatly in form and type. Strikingly, only very few studies
have been performed on the process of matching different types of communication
systems to (sub)groups of MR individuals. Regarding the fact that the MR population is
very heterogenous, this must result in problems when applyíng these systems.

After a discussion about 'Total Communication' philosophy it was concluded that
assessment of communication of MR individuals is essential for systematic treatment or
training methods in this area. However, the battery of assessment procedures that can be
used for answering questions on communication problems MR individuals is very limited.
So far, no tests or measuring instruments were available for children or adults with MR
in the Dutch speaking countries. This situation gave rise to the present research project.
Aim of the project was to construct a measuring instrument, by means of which the com-
municative development of MR adults could be assessed.

Part Two (Construction of the CommunicatieProfiel-Z) dealt with the construction and
standardization of the cPZ. In Chapter 4 the construction of the instrument was delineat-
ed. Taking as a starting point the ídea that assessment of communication should be
approached multidisciplinaryly, the instrument was composed of two parts: a Scale, to be
completed by the carer of the person in question, in order to obtain a profile of com-
municative behavior in the everyday environment, and a Test of communicative abilities,
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assessing vocal and nonvocal communication (e.g., understanding and use of gestures and
pictorial systems) in a standardized situation.

First, the process of gathering the items was described. For collecting the item
pool the items of the ikz (a scale for communication of the MR; Verpoorten 8t Vermeir,
unpublished), together with a number of newly-formulated items were used. After this,
item selection took place, following a stepwise strategy. For the Scale, selection criteria
were applied in the realm of item content, 'missing' items, item variance, internal consis-
tency and multidimensional scaling measures. The number of items thus was reduced
from 165 to 109. For the test, comparable analyses took place, using criteria of item vari-
ance, difficulty index, item-total correlation, internal consistency and multidimensional
scal ing.

Chapter 5 contains a description of the standardization of the cPZ for the Dutch-
speaking countries. The cPZ was standardized for institutionalized male and female tvtx
in The Netherlands and Flanders between the ages of 12 and 45, functioning at the lower
levels of adaptive behavior, as measured on the Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakz-
innigen (a Dutch scale for the measurement of adaptive behavior; Kraijer 8c Kema,
1981). The standardization group measured 703 persons for the Scale and 471 for the
Test. Subjects were recruited in 36 different general institutions for the MR, distributed
according to regional tvtR population numbers over the different areas of the standardiza-
tion area. Individuals with serious motor or sensory handicaps were not included. cPz
scores did not vary with age or sex. On the other hand, a significant effect of level of
adaptive behavior on cPZ scores was found. For that reason standard (decile) scores were
computed for separate adaptive behavior levels. Decile scores can be computed for scores
on composed Scale subscales, composed Test subscales and for the total score on the
Test.

In Chapter 6 the procedures and results of the reliability and validity analyses
were discussed. The reliability analyses concentrated on internal consistency, and
measurement intersubjectivity and repeatability (test-retest reliability). Both Scale and
Test subscales appeared to have high to very high internal consistencies. Furthermore,
stress measures in a forced one-dimensional solution multidimensional scaling procedure
indicated a good to excellent fit. The interrater reliabilities of the Scale subscales were
found to be fair to good, reliabilities for the vocal subscales being were somewhat higher
than for the nonvocal ones; measures for the Test subscales were found to be good. As
to the repeatability of ineasurements it was concluded that Scale as well as Test subscale
scores are stable on short (3 months) as well as long term (over 1 year).

In the validity analyses of the cpz the tripartition content validity, criterion-ori-
ented validity and construct validity was studied. These validity types can be paraphrased
as, respectively, the rate in which the instrument represents a certain behavioral domain,
and thus forms a representative sample from the universe of possible items; the ability of
the instrument to predict behavior outside the test (this concerns the relation between a
test score with one or more criterion variables); and the ability of the instrument to
measure a certain psychological quality.

As to content validity, a literature survey was conducted, which led to the
collection and categorization of the original cPZ-items, and the results of which are
reproduced in the Part One of this thesis. Additionally, a number of external experts were
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asked to judge Scale and Test items and to cluster them in previously defined categories.
There showed to be a fair agreement between the judges in categorizing the Scale items;
there was somewhat less agreement in categorizing the Test items.

Direct criteria, needed to asses criterion-oriented validity of the cPZ, were not
found, because of which two indirect criteria were used to perform analyses to this pur-
pose. First, a'criterion'-scale was used by professional caretakers to rate the communica-
tive abilities of a sample of 1~tR subjects. Correlations between the criterion scale scores
and cpz scores all showed to be positive, those with the Scale scores being somewhat
higher than with the Test scores. The second criterion was the type of care facility,
starting from the hypothesis that social factors (and thus communicative abilities) form an
important condition for the suitability of individuals for relatively independent care facili-
ties. The results showed significant positive correlations between the type of care facility
and the Scale subscales Receptive, Vocal and Expressive, Vocal; other correlations were
not found to be significant. The results were interpreted as a support for criterion-
oriented validity.

The construct validity analyses consisted of two parts. The first part included a
study of the internal structure of both Scale and Test. Parallel to earlier analyses multi-
dimensional scaling procedures were used. Both Scale and Test analyses showed accept-
able three-dimensional solutions, the three dimensions of which could be interpreted
meaningfully as the previously defined dimensions Direction, Modality and Level of
communication. These results were interpreted as supporting the construct validity of Test
and Scale. In the second part (mainly correlational) analyses were used to compare
various external indicators with cPZ-scores. As indicators for the Scale a number of
subscales of a comparable (British) instrument were used, as well as adaptive behavior
measures, intelligence figures, possibly present pervasive developmental disorder (autism,
by definition connected with qualitative shortcomings in communication), etiology of the
mental retardation and living region (in the last two cases, no connection with cPZ-scores
was expected). The correlation structure between the measures supported the view that
the Scale has good construct validity. Test indicators were: the score on Dutch language
tests, again a number of subscales of the already named British instrument, adaptive
behavior measure, intelligence figures, etiology of the mental retardation and living
region. Again the resulting correlation structure supported the idea that the Test has good
construct validity.

Chapter 7 began with a characterization of the cPZ. Our choice for a composed
instrument, consisting of a Scale and a Test, was explained and defended. The chapter
continued with a description of some aspects of the practical application of the instru-
ment. After a definition of the target population of the cPZ, the possibilities for individual
assessment with the cPZ were discussed. A distinction was made between two types of
individual assessment. The first one was designated descriptive assessment of communica-
tive functioning; in this type of assessment the communicative functioning of the indi-
vidual is described by interpreting his cPZ profile according to the theoretical communica-
tion model. For this purpose, some directions for the interpretation of Scale and Tes~
profiles were presented. The second form of assessment has the objective to (better)
understand individual communication problems and, following this, to give advice about
treatment and training of the individual in question. [n this form of assessment, practical
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application of the assessment results take a central place. A cyclical model for the
assessment of communication in MR individuals was presented, which constitutes an
integrated multidisciplinary approach of assessment and treatment of communication
(problems) in MR individuals. A case report was added as an illustration.

Eventually, some general possibilities for application of the cPZ came up for
discussion, consecutively applications at the level of group homes, institutions, policy and
research. The chapter ended with a number of suggestions and recommendations for
further research with, and to the purpose of further strengthening the cPZ, and for
research in the field of communication of and with the MR in general.
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Bijlage 1

Omschrijving van de drie communicatie-niveaus, zoals voorgelegd aan de vijf beoordelaars bij de
indeling van de 165 items van de experimentele cPZ-Vragenlijst

Ondanks verschillen in terminologieën wordt door veel auteurs de communicatieontwikkeling in
drie fasen ingedeeld: de fase waarin communicatie pre-intentioneel wordt genoemd (vanaf de
geboorte tot ongeveer 9 tot 12 maanden), de fase waarin communicatie proto-symbolisch
genoemd wordt Ivan ongeveer 12 maanden tot het gebruik van woorden) en de fase van
symbolische communicatie, die daar weer op volgt.

1. In de pre-intentionele communicatiefase voldoet het gedrag van het kind nog niet aan
de criteria die aan intentioneel communicatief gedrag gesteld worden. Het kind beweegt zich en
maakt geluiden, zonder bewuste communicatieve bedoeling. Men kan hier spreken van een
sensatie-niveau: het niveau van de concrete waarneming en de primaire lichamelijke expressivi-
teit. Gedragssequenties verlopen op dit niveau bijvoorbeeld als volgt: huilen, glimlachen en
andere gedragingen van het pasgeboren kind roepen veranderingen op in het gedrag van de ou-
ders: ze reageren met voeden, spelen, optillen, tegen het kind praten enzovoort. Het gedrag van
de baby (bijvoorbeeld huilen) wordt door de ouders waargenomen, en zij kennen er een beteke-
nis aan toe Ibijvoorbeeld "hij heeft honger"1. De baby zelf heeft niet de intentie aan zijn ouders
mee te delen dat hij honger heeft: hij vertoont slechts een reactie op een interne fysiologische
toestand of een duidelijk aanwijsbare externe gebeurtenis. Vormen van pre-intentionele
communicatie zijn huilen, gezichtsuitdrukkingen, en lichaamsbewegingen.

2. Intentionele, proto-symbolische communicatie: in deze tweede fase is er wel sprake
van bewust vocaal en non-vocaal gedrag, dat het beïnvloeden van de ander tot doel heeft. De
communicatievormen zijn in deze fase nog contextgebonden: proto-symbolische communicatie
berust derhalve op een in zekere mate rechtstreeks verband tussen dat waarnaar verwezen
wordt (referent) en het middel waardoor verwezen wordt (teken); er is sprake van een lagere
graad van abstractie dan bij wat we symbolische communicatie noemen. Een groot deel van de
proto-symbolische communicatie vindt dan ook plaats via het non-vocale kanaal, en kan verschil-
lende vormen aannemen, zoals wijsgebaren, representerende gebaren, modelvoorwerpen,
communicatie met behulp van foto's, tekeningen, en plaatjes. Men zou hier ook kunne spreken
van communicatie op 'presentatie'-niveau: de communicatievorm is gebonden aan het present
zijn van de communicatie-inhoud in de context.

3. Onder symbolische communicatie wordt hier verstaan: het gebruik van conventionele,
vastgestelde symbolen en regels om deze symbolen te gebruiken. Men kan hier spreken van 're-
-presentatie': het teken kan los van de referent gebruikt worden. Door een voortschrijdende
ontwikkeling van de symboolfunctie is het kind in staat gebruik te gaan maken van aangeleerde
en afgesproken tekensystemen (Verpoorten, 19831. Naast de gesproken (en geschreven) taal
bestaan er nog vele andere, non-vocale vormen van symbolische communicatie, vaak ontwikkeld
voor situaties waarin mondelinge informatieoverdracht niet mogelijk was. Voorbeelden hiervan
zijn het Morse-alfabet en de vele gebarentalen die door doven gebruikt worden.



Bijlage 2

Experimentele cPZ-Vragenlijst, 165 items

Categorie 1

Bij deze categorie g aat het om de reactie van de bewoner op Uw niet-mondelinge communicatie.
Het gaat hier om informatie die de bewoner door te kijken waarneemt.

Stellin Voorbeeld t - ?

001 Hij merkt U op wanneer U plots in Hij laat dit merken door b.v.
zijn kamer verschijnt; hij reageert op veranderin~en in houding,
de aanwezigheid van personen in

'
hoofd draaien of geluiden.

zi n o evin .

002 Hij volgt bewegende personen met B.v. wanneer U de kamer bin-
de en. nenkomt of buiten aat

003 Hij reageert oP een veranderin~ in B.v. hij verandert zijn gelaats-
jouw gelaatsurtdrukkin g~ b.v. glimla- uitdrukking ook, draait het
chen, boos kijken, gekke-bek- hoofd weg.
ken-trekken,terwijl U daarbij geen

eluid maakt.

004 Hij herkent een of ineer kledingstuk- Hij begint zich bijvoorbeeld
ken wanneer U ze aan hem toont. aan te kleden, steekt de ar-

men uit om zich te laten aan-
kleden, benoemt de kleding-
stukken

005 Hij kan zijn eigen plaats aan tafel,
wastafel of slaapkamer vinden, of het
toilet (minstens éé n van de genoem-
de .

006 Hij herkent minstens een van de Hij gaat bijvoorbeeld zinvol om
volgende toiletartikelen: zeep, was- met de voorwerpen (poetst zijn
handje, toiletpapier, wanneer deze tanden, houdt het getoonde

etoond worden. onder de kraan etc.

007 Hij reageert verschillend o p het zien Hij reageert bijvoorbeeki met
van hem bekende en niet-bekende ~ lezier of herkenning op fami-

li l d b k d ilpersonen. e e en, e en e groeps -e
din of vrienden.

008 Hij kijkt tijdens het t.v.-kijken wel
eens 5 à 10 minuten naar het sch-erm.

Categorie 2

Bij deze categorie gaat het om de reactie van de bewoner op Uw mondelinge communicatie. Het
gaat hier om informatie die de bewoner met zijn gehoor waameemt.

Stellin Voorbeekf t - ?

009 Hij reageert, terwijl hij U toch niet B.v. hij draait hef hoofd, wordt
ziet, op het geluid van Uw stem. plots stil, gaat druk bewegen

of roe t iets teru
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010 Hij reageert als U geluidjes die hij Mogelijke reacties: toont ple-maakt nadoet of imiteert. zier, snapt 't niet, vindt het
vervelend etc.

011 Hij reageert als U in een rustige om- B.v. hij wordt stiller, zingt mee,gewng (b.v. bij het slapen gaan) lacht.
zacht'es lied es zin 1 of neuriet.

012 Hij toont aandacht voor geluidsspel- Mogelijke reacties: toont ple-
letjes als "boe" roepen van achter zier, wndt het gek, tracht te
zijn hoofd, vingerknippen naast zijn imiteren, etc.
oor, of tong-gehemette-klikgeluiden
maken.

013 Hij reageert anders op het stemge-
Iwd van bekenden (jezelf, ouders)
dan op het stemgeluid van onbeken-
den (let op: terwijl hij de mensen
no niet kan zien! .

014 Hij reageert wanneer U tegen hem Mogelijke reacties: wordt ge-
fluistert (zonder dat hij daarbij Uw spannen, stil, rustig etc.
mond kan zien .

Categorie 3

Bij deze categorie staat steeds de volgende vraa~ centraal: begrijpt de bewoner Uw niet-mondelin-ge communicatie (gebaren, wijsgebaren, commurncatie middels foto's)?

Stellin Voorbeeld t - ~
015 Hij lacht terug wanneer U tegen hem

limlacht.

016 Hij komt wel eens door middel van
foto's terug op een voorval uit het
verleden.

017 Hij begrijpt wat U bedoett wanneer U B.v. hij beweegt zich in de
een stoel voor hem klaarzet en er richting van de stoel, klimt op
uitnodigend op klopt. de stoel, duidt aan op de stoel

etild te willen worden.
018 Hij begrijpt wat U bedoett wanneer U Mogelijke reacties: komt naar

beide armen uitnodigend naar hem U toe, lacht, hott weg, etc.
uitstrekt.

019 Hij begrijpt wat U bedoett als U hem Mogelijke reacties: komt naar
wenkt (waarmee U"Kom hier") be- U toe, rea~eert blij, maakt
doett. duideli'k niet mee te willen etc.

020 Hij geeft U het voorwerp dat hij vast-
houdt, wanneer U Uw hand vragend
voor hem ophoudt (of weigert bewust
het te even .

021 Wanneer U zonder erbij te praten
met gestrekte arm en gestrekte wijs-
vinger naar een voorwerp wijst dat in
de ruimte is waarin jullie je bevinden,
ki~kt hi in de uiste richtín
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022 Wanneer U zonder erbij te praten
met gestrekte arm en gestrekte wijs-
vinger naar een voorwerp wijst dat
buiten de ruimte is waann jullie ~e
bevinden (b.v. door een raam) kijkt
hi' in de 'uiste richtin

023 Wanneer U Uw hoofd plotseling naar
een voorwerp draait, of middels knik-
ken een voorwerp aanduidt gaat hij
ook in de richting van dat object
ki'ken.

024 Hij begrijpt dat voorwerpen een be- Mogelijke reacties: toont ple-
paalde activiteit buitenshuis kunnen zier, gaat met het voorwerp
aankondigen (b.v. zwembroek-zw- naar de deur, trekt U mee
emmen, gymschoenen-gaan spor- naar jas of deur etc.
ten, koffer--naar huis, portemonnee--
naar de winkel, etc. .

025 Hij beschouwt het als een waar- Mogelijke reacties: sip weg-
schuwing wanneer U een dreigende kijken, de handeling onder
vinger opsteekt, waarbij U niet praat breken, huilen, "ondeugend"
maar wel boos ki~kt . lachen etc.

026 Hij begrijpt wie U bedoett wanneer U Bekijk dit eventueel in een
een gebaar maakt voor "jij": U wijst spel of eetsituatie, b.v. neemt
hem aan, zonder hiertiij te spreken. een snoepje nadat u hem hebt

aan ewezen.

027 Hij begrijpt wie U bedoett wanneer U Vergelijk vraag 26
een gebaar maakt voor "hijlzij": U
wijst iemand anders aan, zonder erbij
te s reken.

028 Hij begrijpt wie U bedoett wanneer U Vergelijk vraag 26
een gebaar maakt voor "ik": U wijst
zichzelf aan en hijlzij begríjpt dat het
over U aat.

029 Hij herkent zichzelf op foto's.. Mogelijke reacties: noemt zijn
naam, wijst naar zichzelf, zegt
"Ik".

030 Hij herkent minstens een bekende Mogelijke reacties: benoemt
persoon op foto's, b.v. groepsleiding, de personen op de foto's, wijst

~roe s enoot'es familieleden. hen in levende li ve aan etc.

Categorie 4

Bij deze categorie staat steeds de volgende vraag centraal: begrijpt de bewoner Uw mondelinge
communicatie (spraak)?

Stellin Voorbeeld } - ?

031 Hij begrijpt Uw ~aarschuwend" roe- Mogelijke reacties: houdt op
pen met woorden als "Pas op, afblij- met de activiteit, weigert dui-
ven!" in evaarli ke situaties. deli k wacht bewust af etc.

032 Hij begrijpt een gebiedende of aan- Mogeli1'ke reacties: begint met
sporende toon in Uw stem wanneer de opdracht, treuzett bewust
U hem corrigeert omdat hij treuzett nog langer, weigert te begin-
met het uitvoeren van een opdracht- nen etc.
~e.
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033 Hij begrijpt dat U"boos" op hem bent Mogelijke reacties: wegkijken,
wanneer U hem op een boze of be- huilen, ondeugend lachen etc.
straffende manier toes reekt.

034 Hij begrijpt Uw eenvoudige verbod- Mogelijke reacties: houdt op
bepalingen met woorden als "Nee, met zijn activiteit, gaat "on-
niet doen!", "Mag niet!" etc. deugend" door, wordt teleurge-

steld boos etc.
035 Hij begrijpt dat hij iets doet wat niet Vergelijk vraag 034

mag wanneer U op harde toon zijn
naam ze t.

036 Hij begrijpt dat hij iets goed gedaan Mogelijke reacties:
heeft wanneer U op posrtieve toon (glim)lacht, toont plezier etc.
z t: Goed zo! Fi~n!

037 Hij wendt zich naar Uw stem als U
zi'n voomaam roe t.

038 Hij reageert op groePs~enoten wan-
" '

Schenkt op enigertei wijze
neer deze roepend zi) n aandacht aandacht
trachten te trekken, ook wanneer ze
hierbij zijn naam niet (goed) gebrui-
ken.

039 Hij begrijpt dat U iets van hem ver- Mogelijke reacties: ki1~kt zoe-
langt of verwacht wanneer U hem kend of vragend rond, of haatt
vragend toespreekt ( b.v. "krijg ik ... het gevraagde, geeft vocaal
van je", "waar is je ..." etc.), ook al antwoord
begrijpt hij eventueel de woorden zelf
niet.

Categorie 5

Bij deze categorie staat steeds de volgende vraag centraal: wat begri) Pt de bewoner van niet-
mondelinge communicatie? In hoeverre begrijpt hij informatie wanneer die afgebeeld is op foto's,
plaatjes, gedrukte tekst etc.?

Stellin Voorbeeld t - ?
040 Hij kent de betekenis van pictografi- Weet uit zichzelf steeds de

sche afbeekiingen voor toilet (man- juiste deur te vinden, of kan op
netjelvrouwtje). Uw ve2oek aan g even wat met

de afbeeldingen bedoeld wor-
dt.

041 Hij vertett wel eens over eenvoudige
(delen van) tekenfilms enlof poppen-
s elen of s eett ze na.

042 Hij herlcent zijn getypte of geschre- Kan hem uit meerdere namen
ven naam. o zoeken

043 Hij kan minstens 5 geschreven of
getypte woordjes van
een lette ree lezen.

044 Hij kan minstens 10 geschreven of
getypte woordjes
lezen.

045 Hij herlcent wel eens een t.v.-progra-
mma in een t.v.gids
tervvijl dA niet met foto's is aange-
duid.
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046 Hij kan een door U geschreven een- Hij kan met een lijstje zelfstan-
voudig boodschappen-lijstje zelfstan- dig de produkten vragen of
di hanteren. uitzoeken.

047 Hij "leest" wel eens eenvoudige strip-
verhalen.

048 HiJ kan het telefoonnummer van een
willekeurig iemand

oed o zoeken.

049 Hij leest wel eens eenvoudige ver-
haattjes uit boekjes of
bericht'es uit een krant.

050 Hij kan boeken lezen die bestemd
zijn voor een leesniveau van groep 3
van de basisschool.

051 Hij kan boeken lezen die bestemd
zijn voor een leesniveau van groep 4
van de basisschool.

052 Hij kan boeken lezen die bestemd
zijn voor een leesniveau van groep 5
van de basisschool.

053 Hij associeert tijd op de klok met
verschillende activiteiten of gebeur-
tenissen.

054 Hij kan een wijzerstand van hete
uren aflezen.

O55 Hij kan een wijzerstand van halve
uren aflezen.

056 Hi' kan tot o de minuut ti~d lezen.

Categorie 6

Bij deze categorie gaat het om het begrip van de bewoner voor mondelinge communicatie, met
andere woorden, voor spraak.

Stellin Voorbeeld t - ?

057 Hij kan minstens één lichaamsdeel
aanwijzen wanneer U daar om
vraa t.

058 Hij kan de vraag "VNaar heb je pijn?" Wanneer U het idee heeft dat
of '1Naar doet het zeer'?" beant- hij pijn heeft of ziek is
woorden (d.m.v. wijzen, noemen
etc. .

059 Hi1~ begrijpt de naam van minstens
één voor hem belang-
rijk voorwerp uit zijn dagelijkse om-

evin .

O60 de vraag "VNat vind jeHij geeft op B.v. tijdens een eetsituatie."
lekkei?" of Is dit lekker'?" iets aan
waarvan U weet dat hij het lekker
vindt.
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061 Hij begrijpt dat U met het woord Mogelijke reacties: duidt op
~vie" om een persoon of personen een of andere wijze zichzelf of
vraagt, in vragen als '91Vie gaat er anderen aan, of geeft b.v. te
mee ..." (zwemmen, winkelen etc.) of kennen niet mee te willen,
'vUie wil er nog geen ... meer te willen etc.

062 Hij beyrijPt dat U met het vraag-
' "

Mogelijke reactie: geeft op een
woord~e wanneer iets of andere manier een tijdstip
van tijd bedoett (uur, dagdeel, week) aan: toont klok, haatt kalender,
bij vragen als '~IVanneer gaan we ... zegt "straks" etc., zonder dat
(naar school, zwemmen, naar huis, d'R alles juist hoeft te
sla en, etc.?" zi'n.

063 Hij begrijpt het vraagwoordje "waar- B.v. bij vragen als ~IVaarom
om" als vraag naar reden of oorzaak moeten we een muts aantrek-

ken?" (geeft reden aan, b.v.
"Koud", of "Naar buiten" .

Categorie 7

Bij deze categorie gaat het om het niet-mondelinge gedrag van de bewoner, en wel gedrag dat van
hem zelf uitgaat (dat wil zeggen, niet als reactie op Uw gedrag).

Stellin Voorbeeld t - ?

064 Je kunt het aan hem zien wanneer Aan gedrag, lichaamshouding
hij ergens pijn heeft (bij ongelukjes of of gelaatsexpressies
ziekte .

O65 U kunt het aan hem zien wanneer hij zie vraag 64
hon er heeft.

066 Hij knikt met het hoofd of glimlacht zie vraag 64
wanneer hi~ zich elukki voett.

067 U kunt aan hem zien wanneer hij zíe vraag 64
zich onts annen of retti voett.

068 U kunt het aan hem zien wanneer hij zie vraag 64
boos is.

069 U ziet het aan hem wanneer hij zich zie vraag 64
teleur esteld voelt.

070 Hij trekt wel eens Uw aandacht door B.v. gekke bekken trekken,
'showin off 'zich aanstellen' . dansen, s rin en, rennen.

071 Hij toont plezier bij lichamelijke sti- zie vraag 64
mulering, zoals kietelen, wiegen,
stoeien etc.

Categorie 8

Deze categorie bevat vragen over de mondelinge communicatie van de bewoner, en wel mondelin-
ge uitingen die van de bewoner zelf uitgaan, dat wil zeggen niet als reactie op Uw uitingen.

Stellin Voorbeeld t - ?

072 Hi ebruikt zi n stem.

073 Hij maakt wel eens geluidjes, anders
dan huilen.
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074 U kunt het aan zi1n stemgeluid horen
wanneer hi1~ vrolijk is of goede zin
heeft, zonder dat U zijn gelaatsuit-
drukkin ziet.

075 Hij maakt 2 of ineer verschillende B.v. a en e.
eluiden.

076 Hij maakt wel eens geluiden met B.v. blaasgeluiden, tongklak-
ton of li n. ken, roesten, smak eluiden.

077 U hoort hem wel eens in zichzelf
" raten" of "brabbelen".

078 Hij maakt wel eens lange, klinker-
achti e vocalisaties bi' het brabbelen.

079 Hi' brabbett wel eens 2-lette re ' B.v. a- a, ba-ba etc.

080 Hij gebruikt de woorden "papa" of Hoeft niet juist gebruikt te
"mama". worden.

081 Hij gebruikt minstens 4 verschillende
letter re en.

Categone 9

Deze categorie bevat vragen over het niet-mondelinge gedrag van de bewoner.

Stellin Voorbeeki t - ?

082 Hij trekt wel eens Uw aandacht door
ericht naar U te zeuren of te huilen.

083 Je ziet het aan hem wanneer wan- B.v. zeurderig gedrag, zoekt U
neer hi' zich verveett. o wil constant Uw aandacht.

084 Hij klapt wel eens spontaan in zijn B.v. bij applaus op de televi-
handen of geeft applaus, of probeert sie, of wanneer anderen ap-
dR. ' laudisseren

085 Hij zwaait wel eens spontaan gedagl-
tot ziens, of robeert dd.

086 Hij trekt wel eens Uw aandacht door Het gaat hier om het tonen
U een voorwerp te tonen terwijl hij U van een voorwerp, niet om
daarbi~ aanki'kt. even.

087 Hij trekt wel eens Uw aandacht door
U een voorwerp te geven, terwijl hij
U daarbij aankijkt of naar U glimla-
cht.

088 Hij trekt wel eens Uw aandacht door Het gaat hier om specifiek
naar iets of iemand te wijzen. wijzen om aandacht te krijgen,

niet om iets anders te verkrij-
en.

089 Hij maakt U wel eens duidelijk dat hij
iets wil wat U in hand heeft door het
vast te pakken, eraan te trekken en
U daarbi te eli kerti d aan te ki'ken.
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090 Hij maakt U wel eens duidelijk dat hij
iets wil hebben wat zichtbaar in de
buurt is (op een kast, op tafel etc.),
door emaar te kijken, te grijpen of
het vast te pakken terwi~I hij U daar-
bi' aanki kt.

091 Hij komt U wel eens opzoeken voor Wanneer U zich in een andere
hul p om iets te krijgen waar hij niet
bij kan, of wat hij zonder toestem-

ruimte bevindt dan hij.

min niet ma akken.

092 Hij U maakt wel eens duidelijk dat hij B.v. trekt U mee naar de kraa-
wil drinken of dorst heeft, zonder dat n, beker of fles.
het drinken direct in de buurt staat,
of buiten eetsituaties.

093 Hij maakt wel eens spontaan B.v. open hand naar U uitste-
"vraa ebaren" om iets te kri~ en. ken, of naar zichzelf wi zen.

094 Hij "geeft" U wel eens spontaan (dus
zonder dat U er om vraagt) een voor-
werp, ook al laat hij het eventueel
niet los wanneer U het aanneemt.

095 Hij geeft U wel eens spontaan een
voorwerp en laat het voorwerp ook
los als U het aanneemt.

096 Zijn manier van wijzen is ongediffe-
rentieerd, d.w.z. hij strekt de hele
arm, waarbij de hele hand gestrekt is
dus niet alleen de wi svin er .

097 Zijn manier van wijzen is gedifferen-
tieerd, d.w.z. hij strekt de hele arm,
waarbij van de hand alleen de wijs-
vin er estrekt is.

098 Hij wijst wel eens spontaan naar B.v. snoepjes in de kast, wijst
objecten die door hem niet direct "naar buiten" om "schomme-

ezien kunnen worden. len" aan te even.
099 Hij wijst wel eens spontaan naar

rsonen.

100 Hij maakt U wel eens duidelijk dat hij
iets wil hebben door ernaar te wijzen,
terwi~l hi U daarbi aanki kt.

101 Hij komt wel eens met een voorwerp B.v. een beker om om drinken
aanzetten om U om iets te vragen. te vra g en, een jas om te vra-

gen of hij naar buiten mag,
een sleutel om te vragen of de
deur o n ma .

102 Hij qebruikt uit zichzelf wel eens B.v. zichzelf, familieleden,
foto s om een bekend persoon aan te groepsleiding.even.

103 Hij qebruikt uit zichzelf wel eens B.v. een foto van ouders om
foto s om er een activiteit mee aan te "naar huis gaan" aan te dui-
duiden. den, of vakantiefoto's om "vak-

antie" aan te duiden.
104 Hij speeR wel eens in zijn eentje rol- B.v. treintje, doktertje,

lenspel, al dan niet met behulp van "koken" etc. U begnjpt wat er
voorwerpen. uitgebeeld wordt, ook al hoort

U hem niet.
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105 Hi1~ maakt uii zichzelf wel eens een
tekening of schikierij, dat voor U mis-
schien niet herkenbaar is, maar
dat volgens hem een duidelijke bete-
kenis heeft.

Categorie 10

Dit gedeette bevat vragen over mondelinge uitingen van de bewoner, en wel uitingen die van hem
zelf udgaan, dus niet als reactie op uitingen van U.

Stellin Voorbeeki t - ?

106 Hij zingt of neuriet wel eens uit zich-
zelf zonder dat er muziek te horen is.

107 Hij kan U d.m.v. "protestgeluiden" B.v. huilen, gillen, zeuren,
duidelijk maken dat hij ertegen P ro- roepen.
testeert wanneer hij iets niet kri~gt
wat hij hebben wil of wanneer U iets
van hem af akt.

108 Hij kan U, zonder dat U zijn gezicht B.v. wil zich niet wassen, niet
ziet, met stemgeluiden kenbaar ma- naar bed gaan.
ken dat hi~ iets niet wil.

109 U kunt het duidelijk aan hem horen B.v. wanneer hi)~ zich in een
wanneer hij met iemand aan het andere kamer dan U zelf be-
"ruzieen" is ook als U hem niet ziet. vindt.

110 Hij maakt wel eens van zijn stem
gebruik om Uw aandacht te krijgen,
of "roept" U wel eens ( eventueel
zonder Uw naam te ebruiken .

111 Hij komt wel eens tegen U"aanpra-
ten" alsof hij iets van U wil hebben,
ook al is dit niet verstaanbaar.

112 Hij gebruikt wel eens zijn stem (b.v.
roepend, zeurend) om iets te kunnen

~' niet bi kan.kri' en waar hi

113 Hij "praat" of "brabbeft" wel eens B.v. op rustige momenten,
terug als U gezellig met hem aan het zoals m bed stoppen, licha-
praten bent. amsverzorging of andere mo-

menten van lichamelijk con-
tact.

114 Hij zingt wel eens met U mee, of B.v. bij het naar bed brengen,
robeert met U mee te zin en. wanneer de radio aan staat.

115 Hij zingt wel eens spontaan met
muziek of liedjes op platen, cassette,
radio of speekioosje mee, of probeert
d'R.

116 Hij kan dieren- of andersoortige ge- B.v. bij samen plaatjes kijken.
lu~den van voorwerpen die U voor-
doet imiteren.

117 Hij zegt wel eens geluiden of woor-
den na die hi1~ een hele tijd tevoren

ehooni heeft.
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118 Hij gebruikt wel eens woorden die B.v. steeds 'boem' roepen
vast deel uitmaken van een bepaakle wanneer hij iets omgooit of
activited. s ee oed door elkaar ooit.

119 Hij verwijst wel eens naar een voor-
werp door emaar te wijzen, terwiJI hij
daarbij een geluid maakt en U daar-
bi' af en toe aanki~kt.

120 Hij roept U wel eens met (klanken
die o Uw naam li ken .

121 Hij gebruikt het woord "nee" om ne-
gatief te antwoorden op eenvoudige
vra en.

122 Hi~ zegt 'hallo' terug wanneer U'hal-
lo te en hem ze t.

123 Hij gebruikt de woorden 'papa' of
'mama', hoeft niet juist gebruikt te
worden.

Cate9orie 11

Deze categorie bevat vragen over de niet-mondelinge communicatie van de bewoner, die van hem
zelf uitgaan, dus niet als reactie op uitingen van U.

Stellin Voorbeeki t - ?
124 Hij kan, zonder praten, "nee" aan U

duidelijk maken door zijn hoofd te -
schudden.

125 Hij maakt spontaan wel eens afkeu- B.v. wegwerpgebaar, duim om-
rende gebaren voor iets wat fout, laag.
slecht, on retti of ka ot is.

126 Hij maakt spontaan wel eens her- B.v. ',qek", "stinkt', "lek-
kenbare ebaren.

~
ker", eld".

127 Hij maakt spontaan wel eens geba- B.v. "drinken", "auto-rijden",
ren die een handeling uitdrukken. "schri~ven", "foto maken", "kni-

' ' " " "en wassen , zwemmen .
128 Hij tekent wel eens een van de vol-

gende voorwerpen herkenbaar: pop-
et e boom huis auto.

129 Hij kan op jouw verzoek zijn naam "Leesbaar" wil hier zeggen: ie-
leesbaar schrijven, of typen. mand die de bewoner niet

heeft zien schrijven moet de
naam kunnen lezen.

130 Hi kan 5 woorden schri'ven of t en.

131 Hij kan 10 woorden schrijven of ty-
n.

132 Hij kan 40 woorden schrijven of ty-
n.

133 Hij schrijft uit zichzelf wel eens lees- B.v. in een agenda, op een
bare woord es. kalender.

134 Hij schrijft uit zichzelf wel eens een Fouten mogen, zolang het
leesbaar kaart e of briefe. maar inte reteerbaar bli'ft
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135 Hij schrijft wel eens begrijpelijke en
leesbare brieven.

136 Hij merkt wel eens spontaan picto- B.v. dameslherentoilet, tele-
grammen op wanneer hij ze in een foon, restaurant, douche.
gebouw tegenkomt (maakt U wel
eens attent o hun betekenis .

Categorie 12

Deze categorie bevat vragen over de mondelinge communicatie van de bewoner.

Stellin Voorbeeki t - ?

137 Hij kan met klanken of woorden op
een voor jou verstaanbare manier
meerdere namen van bekende per-
sonen uit zi'n om evin aanduiden.

138 Hij zegt "mama" tegen zijn moeder,
en niet te en andere rsonen.

139 Hij zegt "papa" tegen zijn vader, en
niet te en andere rsonen.

140 Hij gebruikt het woord "ja" om posi- B.v. vragen als '1NI jij melk?"
tief te antwoorden op eenvoudige "Ga je mee?".
vra en.

141 Hij kan d.m.v. voor U verstaanbare B.v. speeltje in de kast, koek-
klanken of woorden vragen om voor- jes in de kast, iets uit de koel-
werpen die niet onmiddellijk zichtbaar kast.
zi n.

142 Hij kan, voor jou verstaanbaar, met B.v. drinken, eten, plassen,
klanken of woorden minstens twee pakken, meegaan.
behoeften kenbaar maken.

143 Hij " benoemt" wel eens ( uit zichzelf,
of als antwoord op jouw vraag '1Nat
is dit?") voorwerpen, ook al is de
naam eventueel niet correct uitge-
s roken.

144 Hij kan d.m.v. voor jou verstaanbare B.v. "Bal" voor "Gaan we met
klanken of woorden om een activiteit de bal spelen?".
of bezigheid komen vragen, ook als
er een directe aanleidin voor is.

145 Hij beschrijft wel eens plaatjes of Wanneer U samen plaatjes
foto's, en benoemt dan de mensen bekijkt.
eNof objecten, maar niet de hande-

"lin en d~e af ebeeki zi n.

146 Hij beschrijft wel eens plaatjes of Zie vraag 145.
foto's, en benoemt dan naast de
mensen enlof objecten die afgebeeki
staan ook de handelingen enlof actie
die af ebeeld staan.

147 Hij gebruikt spontaan wel eens ac-
tieve werkwoorden om een activiteit
te beschrijven of als antwoord op
een vraa van U.
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148 Hij gebruikt wel eens, spontaan of op Ik, jij, jou, van mij, van jou etc.
een vraag van jou, persoonlijke voor-
naamwoorden.

149 Hij stett wel eens spontaan vragen
met het woord '9lVanneer".

150 Hij stett wel eens spontaan vragen
met het woord '~e".

151 Hij gebruikt spontaan wel eens zin-
nen met het woord 'omdat'.

152 Hij gebruikt spontaan wel eens
meervouden.

153 Hij gebruikt wel eens spontaan B.v. "Ik heb lekker gegeten",werkwoorden in de vottooide tijd, ook "Ik heb gefietst".
al worden hierbi fouten emaakt.

154 Hij gebruikt wel eens het woord "Ik"
in een zin.

155 Hij kan zijn eigen voornaam gebrui-
ken, spontaan of op een vraag als
"Hoe heet i ?".

156 Hij kan zijn volledige naam (voor- en
achternaam) gebruiken, spontaan of
o een vraa als "Hoe heet ~i ?"

157 Hij spreekt 1 woord (anders dan
'mama' of ' a a' .

158 Hij spreekt drie woorden regelmatig
voor ob~ecten of ersonen.

159 Hij gebruikt spontaan meer dan 10
woorden om zaken te benoemen,
ook al worden de woorden niet goed
ud es roken.

160 Hij maakt wel eens spontaan twee- B.v. "mama mee", "bus mee",
woordzinnetjes, ook al zijn de woor- "auto kapot", "beker weg".
den niet oed ud es roken.

161 Hij maakt wel eens spontaan drie- B.v. "auto is kapot", "poes is
woordzinnetjes, ook al zijn de woor- stout".
den niet correct uit es roken.

162 Hij vertelt wel eens spontaan op een B.v. over iemand die iets stuk
voor jou begrijpelijke manier iets wat gemaakt heeft, een ongelukje,
tevoren ebeurd is. ruzie.

163 Hij vertett wel eens, voor U goed B.v. op vragen van jou zoals
begrijpbaar, in meerdere zinnen '~IVat heb je vanmorgen ge-
over iets wat vroeger of eerder ge- daan?", "Hoe was het busreis-
beurd is. je?", "Waar ben je gisteren

eweest?".
164 Hij kan duidelijk verbaal om allerhan- B.v. "Jas!", '~lVaar is zwem-

de voorwerpen of personen komen broek?", '~IVaar is Piet?".
vra en die niet direct aanwezi zi n.

165 Hij gebruikt woorden als 'alsjeblieft'
of 'dank e wel'.
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Experimentele cPZ-Tesr, 36 samengestelde items

Categorie 1. Protosymbolisch, Receptief, Nonvocaal

01. Matchen van voorwerpen

Meterieel: Vork, bekar, washandje
Procedure: Zeg tot de proefpersoon " We gaan nu een spelle[je doen. Kijk maar". Zet van links naar rechts voor de
proefpersoon op tafel neer: vork, baker, washandje. Neem steeds hei tweede voorwerp uit de koffer en voer de
handeling uit zoals hieronder omschreven. Leg vervolgens het voorwerp voor U op tafe), wijs naar de proetpersoon, en
zeg: Doe maar. Beeld achtereenvolgens uit:

a. Beker (drinkenl: neem de beker, zet hem aan Uw mond en doe alsof U hem leegdrinkt.
b. Vork (etenl: maak van Uw linkerhand een 'kommetje' en doe alsof u er met een vork iets uitprikt, dat U
vervolgens naar Uw mond brengt. 'Hap' het van de vork.

Waerdering: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend (maximaal 2 punten). Een antwoord is correct wanneer het
voorwerp dat de proefleider uitbeeldt aangeduid wordt door:
-te wijzen of reikan naar het objec[
-het object te grijpen
-het object aan de proefleider te geven
-de handeling met het object te imiteren
-het object te benoemen

02. Alsof-handelincten

Meteriael: Kam, beker, lepel, vork, tandenborstel
Procedure: Leg de procedure aan de proefpersoon uit: We gaan nu een spelletje doen. Kijk maar. Leg van links naar
rechts voor de proefpersoon neer: vork, beker, kam, tandenborstel. Neem steeds he[ tweade voorwerp uit de koffer,
voer de handeling uit zoals hieronder omschreven. Leg vervolgens het voorwerp voor U op [afel, wijs naar de
proefpersoon, en zeg: Doe maar. Beald achtereenvolgens uit:

a. Kam ("kammen"): haal de kam tweemaal over Uw hoofd, van voor naar achter.
b. Beker ("drinken"): zet de beker aan Uw mond en doe alsof U hem leegdrinkt.
c. Tandenborstell"tanden poetsen"1:

Weerdering: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend (maximaal 3 puntenl. Een antwoord is correct wanneer het
voorwerp dat de proefleider uitbeeldt aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het object
-het object [e grijpen
-het object aan de proefleider te geven
-de handeling met het object te imiteren
-het object te benoemen.

03. Zwaaien

Meterieal: Geen
Procedure: Zwaai gedurende ongeveer twee seconden naar de proefpersoon, terwijl U hem aankijkt. Wijs naar de
proefpersoon, zeg: "Doe maar", en zwaai vervolgans waer ongeveer twee seconden.
Weerdering: Wanneer de proefpersoon terugzwaait, dat wil zeggen een of beide handen opfieft en er een heen- en
weergaande beweging mee maakt, wordt 1 punt [oegekend (maximaal 1 puntl.

04. Pictogrammen herkennen

Meterieel: Tandenborstel, vork, lepel, balletje, platenboekje 1
Procedure: Zeg tot de proefpersoon: " We gaan nu weer een ander spe~letje doen. Kijk maar". Leg het materiaal op de
aangegeven wijze links voor de proefpersoon neer. Leg vervolgens het platenboekje met de open kant voor de
proefpersoon op tafel. Sla de eerste pagina van platenboekje 1 om (pictogram van lepel wordt zichtbaar). Pak de lepel,
lag hem even op he[ pictogram (afbeelding moat zichtbaar blijven), wijs tweemaal heen en weer tussen lepel en
pictogram , en leg de Iepel terug op tafel.

Sla vervolgens steeds een pagina om, en moedig de proefpersoon aan om het juiste voorwerp op he[
pictogram te leggen. Ga door tot alle pictogrammen geweest zijn, achtereenvolgens:

a. tandenborstel
b. balletje
c. vork

Weardering: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend Imaximaal 3 puntenl. Een antwoord is correct wanneer he[
voorwerp dat de proefleider uitbeeldt aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het object, of
-het object te grijpen, of
-het object aan de proefleider te geven, of
-het object te benoemen.
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05. Tekeningen herkennen

Meterieel: Gelijk aan item 04
Procedure: Gelijk aan item 04
Achtereanvolgens: tekening van:

a. Balletje
b. Tandenborstel
c. Vork

Weardetinq: Gelijk aan item 04 (maximaal 3 puntenl.

O6. Foto's herkennen.

Meteriael: Gelijk aan item 04
Procedurs: Gelijk aan item 04
Achtereenvolgens: Foto van:

a. Tandenborstel
b. Vork
c. Balletje

Waerderinq: Gelijk aan i[em 04 (maximaal 3 puntenl.

Categorie 2. Protosymbolisch, Receptief, Vocaal

07. Geluiden interpreteren

Meterieel: locomotief, au[o, hond, poes, horloge
Procedure: Leg de procedure aan de proefpersoon uit: We gaan nu weer een ander spelletje doen. Kijk maar. Zet, van
links naar rechts, voor de proafpersoon op tafel: locomotief, auto, hond, poes, horloge. Zeg vetvolgens duidelijk:
"Miauw!". Pak vervolgens de poes op, herhaal het geluid terwijl Uw de poes aan de proefpersoon laa[ zien, en zet de
poes terug. Herhaal deze procedure achtereenvolgens voor:

a. Trein ("Tsjoek-tsjoek, tsjoek-tsjoek")
b. Horloge ("Tik-[ak, tik-tak, tik-tak")
c. Auto 1"Vroem, vroem")
d. Hond ("Woef-woef")

Weerdering: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend (maximaal 4 puntenl. Een antwoord is correct wanneer het
voorwerp dat de proefleider uitbeetdt aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het object, of
-het object te grijpen, of
-het object aan de proefleider te geven, of
-het object te benoemen.

Categorie 3. Protosymbolisch, Expressief, Nonvocaal

08. Motorische acties imiteren

Meterieel: Geen
Procedure: Zeg tot de proefpersoon: We gaan nu weer een ander spelletje doen. Kijk maar eens goed. Voer de volgende
handelingen uit. Wijs de proefpersoon na elke handeling aan, en zeg: "Doe maar". Voer achtereenvolgens uit:

a. Een maal in de handen klappen
b. Neus aanwijzen
c. Oor vastpakken
d. Oog aanwijzen
e. Duim opsteken
f. Duim omlaagsteken
g. Vier vingers opsteken

Weerdering: Voor iedere correcte imitatie wordt t punt toegekend (maximaal 7 puntenl:
a. Handen klappen: de proefpersoon dient zijn handen naar elkaar toe te bewagen en te raken. Een duidelijk

hoorbare klap is niet noodzakelijk. Meerdere malen klappen (perseveratiefl is toegestaan.
b. Neus aanwijzen: de proefpersoon dient zijn neus aan te wijzen of vast te pakt (bijvoorbeeld met duim en

wijsvingerl. Aanraken is hier ook voldoende.
c. Oor vastpakken: de proefpersoon dient zijn oor vas[ te pakken.
d. Oog aanwijzen: de proefparsoon dient zijn ooglid aan te raken, of vlakbij het oog te wijzen (ongeveer 1 cm

spelingl. Wanneer een brildrager zijn brilglazen aanwijst wordt dit goedgekeurd.
d. Duim opsteken: de proafpersoon dient een gestrekte duim in een naar boven gerichte stand [e brengen.

Schuin omhoog wordt goedgerekend, aen horizontale stand niet. De overige vier vingers dienen gekromd [e zijn, d.w.z.
niet gestrekt.

e. Duim omlaag steken: de proefpersoon dient een gestrekte duim in een omlaag gerichte stand te brengen.
Schuin omlaag wordt goedgerekend, een horizontale handhouding niet. De overige vier vingers dienen gekromd [e zijn.

f. Vier vingers opsteken: de proefpersoon diant vier vingers van een hand gestrekt, of slechts licht gebogen in
een naar boven gerich[e stand te brengen. De duim dient daarbij weggedraaid te zijn, of gekromd.
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09. "Alsof-handelingen" imiteren

Uitgangspunt bij dit item wordt gevormd door de responslen) van de proefpersoon op itam 1.

Waerdering: wanneer de proefpersoon de desbetreffende handeling correct imiteert wordt 1 punt toegekend (maximaal 3
puntenl. Correcte imitaties:

a. Kammen: de proefpersoon dient de kam op te pakken en er minimaal één keer mee boven of door zijn
hoofdhaar te "kammen".

b. Drinken: de proefpersoon dient de beker op te pakken met bén of bede handen, de beker aan zijn mond te
zetten (of te doen alsof), en te doen alsof hij eruit drinkt. De beker moet daarbij wat opgelicht worden ("gieten"1.

c. Tanden poetsen: de proefpersoon dient de tandenborstel op te pakkan en een heen en weergaande
beweging vóór zijn mond mee te maken. Daadwerkelijk tandan poetsen, met de borstel in de mond, wordt ook
goedgekeurd.

10 Tekenen

Materiaal: De vier natakenvellen, potlood
Procedure: Zeg tot de proefpersoon: 'We gaan nu weer iets anders doen. Kijk maar eens goed." Leg he[ vel met daarop
de verticale streep voor de proefpersoon op tafel, en gaef hem een po[lood in handen. Tik met een hand op het
voorbeeld, an vervolgens op he[ lege deel van het papier. Wijs de proefpersoon aan, en zeg: Doe maar- Gaef de
proefpersoon achtereenvolgens de vellen met daarop:

a. Lijn
b. Cirkel
o. Vierkan[
d. Huis

Weerdering: Elk correct antwoord wordt met 1 punt gewaardeard (maximaal 4 puntenl. Wanneer de proefpersoon
meerdere figuren tekent (perseveratie) wordt de figuur die het eerst getekend is beoordeeld.

a. Lijn: Scoor een pun[ wanneer de proafpersoon de lijn naar behoren natekent. Er moet sprake zijn van een
min of ineer recht lijnstuk. Kruisende lijnen mogen niet aanwezig zijn.

b. Cirkel: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de cirkel naar behoren natekent. Er moet sprake zijn van
een "gesloten" figuur,zonder (scherpe) hoeken.

c. Vierkant: Scoor een punt wannaer de proefpersoon het vierkant naar behoren natekent. De figuur moet
bestaan uit vier min of ineer rechte lijnstukken, die door min of ineer rechte hoeken met elkaar verbondan zijn. De figuur
moet daarnaast geslotan zijn.

d. Huis: Scoor een punt wanneer de proefpersoon he[ huis naar behoran natekent. Puntdak, schoorsteen, raam
en deur dienen herkenbaar aanwezig te zijn. Eventuele [oevoegingen (poppetje in of bij het huis, rook uit de schoorsteen,
gordijnen voor de ramen etc.) zijn toegestaan.

Categorie 4. Protosymbolisch, Expressief, Vocaal

11. Klanken imiteren.

Meteriael: Geen
Procedure: Zeg tot de proefpersoon: 'Zo, nu gaan we praten. Zeg maar.~ ...'. Laat de proefpersoon op deze wijze de
volgende klanken nazeggen:

a. tik-tak
b. woef-woef
c. toet-toet
d. vroem-vroem
e. bim-bam

Waardering: ledere correcte imitatie wordt gewaardeerd met 1 punt (maximaal 5 pun[en). Hierbij galdt dat het dubbele
karakter van de klanken steeds aanwezig moet zijn in de imitatie. De imitatie dient dus steeds te bestaan uit twee
lettergrepen. De klanken bestaan alla uit aen begin medeklinker, een klinker, en ean slotmedeklinker. Twee van deze drie
moeten in elke imitatie correct aanwezig zijn, wil de imitatie goedgerekend worden (b.v."bi-ba", "im-am", "bam-bam"
worden goedgerekend; "mmm-mmm" niet).

Categorie 5. Symbolisch, Receptief, Nonvocaal

12. Gebaarlvoorwerp matchen

Meterieal: Mes, vork, lepel
Procedurs: Zeg tot de proefpersoon: Zo, nu gaan we weer een ander spelletje doen. Kijk maar eens goed. Maak, zonder
daarbij gebruik te maken van enig voorwerp, hat gebaar voor 'drinken". Pak vervolgens de beker vast, terwijl U met de
andere hand het gebaar nogmaals uitvoert. Zet de beker dan terug in de rij van voorwerpen. Maak dan achtereanvolgens
de gebaren voor:

a. eten met een vork: maak van Uw linkerhand een 'kommetje' en doe alsof u er met een vork iets uitprik[, dat
U vervolgens naar Uw mond brengt. 'Hap' het van de vork.

b. smeren met een mes: Houd U linkerhand horizontaal en gestrekt 1"boterham"). Houd middel- en wijsvinger
van Uw rechterhand gestrekt ("mes"1. Doe alsof U met een mes een boterham smeert door het 'mes' enkele keren over
da 'boterham' te strijken.

c. eten met een lepal: maak van Uw linkerhand een 'kommetje'. Houd Uw rechterhand zó dat het lijkt alsot U
een lepel vasthoudt. Doe vervolgens alsof u met een lepel iets uit het kommetje schept, en breng vervolgens de 'lepel'



Bijlage 3

naar Uw mond; doe vervolgens alsof U iets van de lepel hapt.
Weerderinq: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend (maximaal 3 punten). Een antwoord is correct wanneer het
voorwerp dat de proefleider uitbeeldt aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het object, of
-het objec[ te grijpen, of
-het object aan de proefleider te geven, of
-0e handeling met het desbetreffende objact te imiteren, of
-het object te benoemen

13. Gebaarlfoto matchen

Metsriaal: De vier losse foto's van auto, huis, fiets, paard
Procedure: Zeg tot de proefpersoon: Zo, nu gaan we weer een ander spelletje doen. Kijk maar eens goed. Maak het
gebaar voor "paard". Wijs vervolgens naar de foto van het paard, en herhaal het gebaar nog eens. Maak dan
achtereenvolgans de onderstaande gebaren, waarna steeds aan de proefpersoon gevraagd wordt (zortder te wijzen, of
op enigerlei andere wijze naar da foto's te verwijzen!): Pak maar.

a. Auto: de handeling 'sturen' wordt uitgebeeld door de armen te strekken, het vasthouden en draaien van een
stuur uit te beelden.

b. Huis: de vingertoppen van de linker- en rechterhand worden tegen elkaar gelegd, waardoor een 'puntdak'
uitgebeeld wordt.

c. Fiets: de linker- en rechtarhand worden tot wisten gebald, die vervolgens om een denkbeeldige as draaien
lals hield men de trappers van een fiets vastl.
Waerderinq: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend (maximaal 3 punten). Een antwoord is correct wanneer de
foto van het voorwerp dat de proefleider uitbeeldde aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar de foto, of
áe foto te grijpen, of
áe foto aan de proefleider te geven, of
-het gebaar te benoemen,

14. Gebaar interpreteren III.

Meteriaal: Beker, vork, tandenborstel
Procedure: Introduceer de proefpersoon: Zo, nu gaan we weer een ander spelletje doen. Krjk maar eens goed. Maak met
één hand het gebaar voor drinken. Strek vervolgens Uw andere hand ("Geef!") om het betreffende voorwerp in
ontvangst te nemen. Herhaal deze procedure voor:
a. Beker
b. Tandenborstel
c. Kam
Weerderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon het juiste voorwerp qeeh (maximaal 3 puntenl. "Aan-
duiden", in de zin van wijzen, reiken, grijpen, imiteren van da handeling, of benoemen wordt hier niet goedgekeurd.

15. Begrip niet-verbaal uitbeelden "groot-klein"

Meterieal: Van links naar rechts: balletje, knikker
Procedure: Neem het ballatje tussen wijsvinger en duim. Zorg dat de proefpersoon. dit goed waarneemt. Leg het balletje
met Uw andere hand terug, terwijl U de "grootte" blijft aangeven. Doe vervolgens hetzelfde met de knikkar. Steek
vervolgens Uw linkerhand uit ("Geef!"). Geef tegelijkertijd met Uw rechterhand achtereenvolgens aan:

a. balletje
b. knikker
c. balletje

Waerderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon alledrie de keren het juiste voorwerp geeft Imaximaal
1 puntl.

16. Begrip van met vingers weergegeven aan[allen.

Materiesl: Vijf theelepeltjes
Procedure: Leg de lepeltjes met steeds enkele centimeters tussenruimte van links naar rechts voor de proefpersoon op
[afel. Steek steeds Uw linkerhand uit ("Geef!"1, en steek van Uw rechterhand het desbetreffende aantal vingers op.
Achtereenvolgens:

a. Steek Uw linkerhand op ("Geef!"I, en steek van Uw rechterhand drie vingars op.
b. Steek Uw linkerhand op 1"Geef!"), en steek van Uw rechterhand vier vingers op.

Wesrderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon het juiste aantal lepeltjes geeft (maximaal 2 punten).

17. Pictoprammen herkennen

Materiael: Auto, huis, paard, kam, vork, Platenboekje 2
Procedure: Leg de procedure aan de proefpersoon uit: We gaan nu weer een ander spelletje doen. Kijk maar. Zet het
materiaal op da aangegeven wijze links voor de proafpersoon neer. Leg vervolgens het platenboekje met da open kant
voor de proefpersoon op tafel. Sla de eerste pagina van platenboekje 2 om (tekening van paard wordt zichtbaarl. Pak de
lapel, leg hem even op het pictogram ( afbeelding moet zichtbaar blijvenl, wijs tweemaal heen en weer tussen paard en
pictogram, en zet het paard terug op tafel. Sla vervolgens steeds aen pagina om, en moedig de proefpersoon aan om het
juiste voorwerp op de foto te leggen. Ga door tot alle pictogrammen geweest zijn, achtereenvolgens:
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a. nuis
b. auto
c. vork
d. kam

Weerderinq: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekend (maximaal 4 punten). Een antwoord is correct wanneer het
voorwerp dat de proefleider uitbeeldt aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het object, of
-het object te grijpen, of
-het object aan de proefleider te geven, of
-het object of het pictogram te benoemen.

19. Cijfers lezen

Materieel: Platenboekje 2, elf theelepeltjes
Procedure: Sla de eerste groene bladzijde om, het blad met daarop het cijfer 2 komt boven te liggen. Pak twee lapel[jes,
leg ze op het voorbeeld. Wijs [weemaal heen en weer tussen lepeltjes en cijfer. Leg de Iepeltjes vervolgens terug. Sla
vervolgens de daaropvolgende bladzijden een voor een om. Wanneer de proefpersoon de lepeltjes gbéft, leg ze dan zelf
in de rij terug.

a. 1
b. 3
c. 4

Waerderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon het betreffende cijfer correct opleest, of het juiste
aantal lepeltjes aanduidt (maximaal 3 punten). Aanduiden kan gebeuren door het juiste aantal lepeltjes op te pakken, te
gaven of apart te leggen.

19. Woorden lezen

Materiael: Platenboekje 2, kam, balletje, het huisje, pop, paard
Procedure: Sla de tweede groene bladzijde van het platenboekje om, het woord "kam" komt boven te liggen. Pak de
kam, leg hem op het woord en wijs tweemaal heen en weer tussen voorwerp en woord.Leg de kam terug op tafel. Sla
vervolgens de daaropvolgende bladzijden een voor een om:

a. pop
b. bal
c. paard
d. huis

Waerderinq: Per woord dat correct wordt opgelezan wordt 1 pun[ toegekend (maximaal 4 puntenl. Daarnaast word[ ook
een punt [oegekend wanneer de proefpersoon naar het juiste voorwerp verwijs[, dat wil zeggen door:
-ta wijzan of reiken naar het object, of
-het object te grijpen, of
-het object aan de proefleider te geven.

Categorie 6. Symbolisch, Receptief, Vocaal

20. Verbale opdrachten

Meteriaal: Van links naar rechts: Beker, kam
Procedure: Zeg tot de proefpersoon: Nu gaan we weer iets anders doen. Ik zeg steeds iets, en dan moet jij doen wat ik
zeg. Is dat goed) Zeg achtereenvolgens:
a. 1 írjk eens naar de beker
b. P~k eens de beker
c. P~k eens de kam
d. I(~k eens naar de kam
Waarderinq: Een correct uitgevoerde opdracht wordt gewaardead met 1 punt Imaximaal 4 punten):
-Kijken wil hier zeggen: de kijkrichting verplaatsen naar het desbetreffende voorwerp, dat wil zeggen ogen enlof hoofd
enlof romp in de richting van het voorwerp draaien, zonder dat het voorwerp vastgepakt wordt ol ernaar gewezen
word[.
-Pakken wil hier zeggen: het dasbetreffende voorwerp in een of beide handen nemen.

21. Woordherkenning 1.

Meterieal: Van links naar rechts: tandenborstel, kam, horloge, auto, rood blokje, beker
Procedure: Vraag achtereenvolgens:

a. Waar is de auto?
b. Waar is de beker?
c. Waar is de tandenborstel?
d. Waar is de kam?
e. Waar is he[ blokje?
f. Waarmee kun je rijden?
g. Waarmee kun je drinken?
h. Waarop kun je zien hoe laat het is?
i. Waar zijn de wielen van de auto?

Weerdsrinq: Per correct antwoord wordt 1 pun[ toegekend (maximaal 9 puntenl. Een antwoord is correct wanneer het
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gevraagde Ideel van hetl voorwerp aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het object, of
-het object [e grijpen, of
-het object aan de proefleider te geven, of
-het object te benoemen.
Met betrekking tot de laatste vraag van dit item (21 i) geldt, dat specifiek de wielen aangeduid moeten worden. Wanneer
slech[s de auto als geheel wordt aangeduid scoort deze vraag niet.

22. Woordherkenning 2

Meterisal: Pop
Procedura: Vraag achtereenvolgens:

a. Waar is jouw neus?
b. Waar is de neus van de pop?
c. Waar is jouw voet?
d. Waar is de voet van de pop?
e. Waar is jouw zijn hand?
f. Waar zijn jouw ogen?
g. Waar zijn de ogen van de pop?
h. Waar is jouw arm?
i. Waar is jouw pink?
j. Waar is jouw gezicht?

Weerderinp: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon duidelijk naar het gevraagde verwijst, d.w.z.:
-wijzen naar het gevraagde, of
-vastpakken van het gevraagde (maximaal 10 punten).
Met betrekking tot vraag 22j. ("gezicht"1: de proefpersoon dient hier een deel van het gezicht aan te wijzen, d.w.z. ieder
deel van het gezicht dat de proefpersoon aanwijst wordt goedgerekend.

23. Beprip verbaal weergeqeven aantallen

Meterieal: Van links naar rachts: vijf theelepeltjes
Procsdure: Vraag achtereenvolgens, terwijl U Uw linkerhand uitsteekt:

a. Geef mij twee lepeltje
a. Geef mij drie lepeltjes.
c. Geef mij vijf Iepeltjes.

Weerdsrinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon het juiste aantal lepeltjes aanduidt (maximaal 3
puntenl door:
-het juiste aantal lepeltjes te gevan, of
-het juiste aantal lepel[jes op ta pakken, of
-het juiste aantal lepeltjes apart te leggen.

24. Beqrip kleurnamen

Meterisel: Van links naar rechts: Vier blokjes: rood, wit, blauw, geel
Procedure: Vraag achtereenvolgens:

a. Waar is het blauwe blokje?
b. Waar is het rode blokje?
c. Waar is het gele blokje?
d. Waar is het witte blokje?

Weerderinq: Per correci antwoord wordt 1 punt toagekend Imaximaal 4 puntenl. Een antwoord is correct wanneer het
gevraagde blokje aangeduid wordt door:
-te wijzen of reiken naar het blokje, of
-het blokje [e grijpen, of
-het blokje aan de proefleider te geven.

25. Beqrip verbale opdrachten

Meterissl: Van links naar rechts: Tafeltje, poes
Procedure: Geef ach[ereenvolgens de volgende opdrachten:

a. Zet de poes op het tafeltje.
b. Zet de poes onder het tafaltje.
c. Zet de poes naast hat tafeltje.
d. ISteek Uw linkerhand uit en vraag:) Geef mij earst de poes en dan het tafeltje.
e. ISteek Uw linkerhand uit en vraaga Geaf mij eerst het tafaltja en dan da poes.
f. ISteek Uw linkerhand uit en vraag:l Houd de poes vast, en geef mij het tafeltje.
g. Draai het tafeltje om en geef mij de poes.

Weerderinp: Elke correct uitgevoerde opdracht wordt beloond me[ een punt (maximaal 7 punten):
a. Op het tafeltje: de poes moet zonder hulp op het tafaltje blijven staan. Wanneer de proefpersoon de poes boven de
tafel houdt scoort deze vraag ntet.
b. Onder het tafeltje: het grootste deel van de poes moet zich onder het tafeltje bevinden.
c. Naast het tafeltje: geen enkel deel van de poes mag zich onder het tafeltje bevinden.
d. Eerst het tafeltje, dan de poes: de proefpersoon dient eerst het tafeltje, en vervolgens de poes aan de proefleider te
geven. Er moet daadwarkelijk sprake zijn van gaven.
e. Eerst da poes, dan het tafeltje: de proefpersoon dient earst da poes, an vervolgens het tafeltje aan de proefleider te
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geven. Er moet daadwerkelijk sprake zijn van geven.
f. Houd de poes vast en geef mij het tafaltje: de volgorde is hier niet van belang. De poes moet in een of beide handen
worden vastgehouden.
g. Draai het tafeltje om en geef mij de poes: da volgorde is hier níet van belang. ledere vorm van "omdraaien" wordt
goedgekeurd, zowel draaien om de verticale als om de horizontale as.

26. Begrip bovenlonder

Metsriael: Drie opgestapelde blokjes, van beneden naar boven wit, rood, blauw
Procedure: Vraag achtereenvolgens:

a. Welk blokje is de bovenste?
b. Welk blokje is de onderste?
c. Welk blokje is de bovenste?

Waerdering: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon driemaa! het juis[e blokje aanduidt, d.w.z.:
-het blokje aanwijst, of
-het blokje vas[pakt, of
-de kleur van het blokje benoemt (maximaal 1 puntl.

27. Beqrip linkslrechts

Meterieel: Het rode blokje
Procedure: Vraag achtereenvolgens:

a. Pak het blokje met je linkerhand.
b. Pak het blokje met je rechterhand.
c. Pak het blokje met je linkerhand.

Wsarderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon driemaal het blokje met de juiste hand oppakt
Imaximaal 1 punt).

28. Begrip zwaarllicht

Materieel: Van links naar rech[s: het zware blauwe blokje en het lichte blauwe blokje
Procedure: Vraag achtereenvolgens:

a. Wat is het zwaarste blokje?
b. Wat is he[ lichts[a blokje?
c. Wat is het zwaarste blokje?

Weerderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon driemaal het gevraagde blokje aanduidt lmaximaal 1
punt). De proefpersoon moet daarbij baide blokjes in zijn handen gewogen hebben. Toevallig het juiste blokje aanduiden
zonder dat er van wegen sprake is geweest scoort hier dus niet.

29. Meervoudige opdrachten.

Meterieel: Van links naar rechts: beker, rood blokje
Instructie: Zeg tegen da proefpersoon: 'Als ik mijn hand opsteek Isteek Uw hand op) moet Uw mij de beker geven (wijs
naar de bekerl, maar als ik mijn hand op tafel leg lleg Uw hand op tafell, moet je mij het blokje geven Iwijs naar het
blokjel'. Wacht enkele seconden, en voer achtereenvolgens uit:

a. hand opsteken.
b. hand op tafel leggen.
c. hand opsteken.

Waarderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon driemaal het juiste "gavraagde" voorwerp geeft
(maximaal 1 puntl. Wanneer de proefpersoon slechts het gebaar van de proefleider imiteert, scoort dit item niet; he[
voorwerp waar om gevraagd wordt moet daadwerkelijk gegeven worden.

Categorie 7. Symbolisch, Expressief, Nonvocaal

30. Gebaren imitaren

Meteriaal: Geen
Procedura: Maak achtereenvolgens de volgende gebaren. Maak eerst het gebaar, wijs dan naar de proefpersoon terwijl U
zegt: "Doe maar". Voor de uirioering van de gebaren: zie hieronder ('Waardering'1.

a. Kammen
b. Zagen
c. Drinken
d. Slapen
e. Fietsen
f. Tijd om te eten
g. Jij en ik, autorijden

Wsarderinq: Een punt wordt toegekend wanneer de proefpersoon het gebaar of de gebarensaquentie herkenbaar imiteert
Imaximaal 7 punten). Aan de imitaties wordan de volgende eisen gesteld:

a. 2agen: Eén van de onderarmen moet als "zaag" fungeren, de andere als "plank". Een juiste uitvoering van
het gebaar houdt in, dat de "zaag" heen en weer bewogen wordt (minimaal óón keer), terwijl de "plank" min of inear
stilgehouden wordt (enige beweging van da 'plank" is dus toegestaanl. De "zaag" moe[ over de "plank" heen bewogen
worden, en niet ernaast.
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b. Drinken: De hand waarmee de proefpersoon het gebaar uitvoert moet gekromd zijn (alsof inen een beker
vasthoudt), óf in wistvorm gesloten zijn (de hand beeldt de beker uitl. De "beker" moet vervolgens naar de mond
worden gebracht, waarbij hij wat opgelicht wordt, alsof er "gegoten" wordt.

c. Slapen: Bij het uitvoeren van het gebaar moet ébn hand van de proefpersoon zich tegen, of vlakbij de zijkant
van het hoofd bevinden. Het hoofd moe[ opzij bewogen worden, waardoor de hand als "kussen" ónder het hoofd
terechtkomt.

d. Haar kammen: Bij het uitvoeren van het gebaar moet de proefpersoon een hand over, of boven het hoofd
heen en weer bewagen (minimaal ébn keerl.

e. Fietsen: De handen van de proefpersoon moeten een cirkel- of ellipsvormige beweging náást heen maken.
Wanneer de hánden om elkaar heen draaien wordt dit ook goedgekeurd.

f. Tijd om te eten: De proefpersoon dient éérst met de ene hartd op de pols van de andere arm te tikken.
Vervolgens moet ar met ébn hand naar de mond gewezen worden, met de wijsvinger of inet de hele hand.

g. Jij en ik autorijden: Als eerste dient de proefpersoon minimaal ébn kear heen en weer wijzen tussen zichzelf
en de proefleider (volgorde is niet van belangl. Vervolgens díent de proefpersoon "autorijden" op de volgende manier uit
te beelden: de armen min of ineer strekken, de handen daarbij gekromd of gesloten, en daarmee een "sturende", cirkel-
of ellipsvormige beweging uitvoeren. D.w.z.: Wanneer de ene hand omhoog gaat, moet de andere omlaag gaan.

31 . Dictee

Meterieal: 1 vel lijntjespapier, potlood
Procedure: Geef de proefpersoon het papier en het potlood. Zeg tot de proefpersoon: "Nu gaan we schrijven. Schrijf
maar op". Zeg achtereenvolgens:

a. Pop
b. Kam

Waarderinq: Per goed geschreven woord wordt 1 punt toegekend. De opgeschrevan letters moeten alledrie correct zijn,
enlaesbaar geschreven.

Categorie 8. Symbolisch, Expressief, Vocaal

32. Woorden nazeggen

Meterieal: Geen
Procsdura: Zeg tot de proefpersoon: "Nu moet je alles wat ik zeg nazeggen. Zeg maar: ..... ". Zeg achtereenvolgens:

a. Auto
b. Poes
c. Bal
d. Kip
e. Beker
f. Vliegtuig
g. Jan is lief
h. Ik ga zitten

Waerdsrinq: Per correcte imitatie wordt 1 punt toegekend (maximaal 8 puntenl. Uitgangspunt bij de scoring van dit item
is de herkenbaarheid van de imitatie, met andere woorden, wanneer U het woord, zoals de proefpersoon dat uitspreekt,
ook zou herkennen als U niet tevoren al wist wat hij zei. Richtlijnen:

a. Auto: alle delen van het woord Ide klinkers "au" en "o", en de medeklinker "t") moeten in de imitatie
aanwezig zijn (imitaties als "Ah-toh" worden goedgekeurdl.

b. Poes: De plofklank aan het begin van het woord moet aanwezig zijn; deze hoeft echter niet zeer duidelijk
uitgesproken te worden. De "oe" moet duidetijk aanwezig zijn. De "s" hoeft niet nadrukkalijk aanwezig te zijn: f-achtige,
"stemloze" klanken worden goedgerekend. "Boes", "Boef" worden goedgerekend.

c. Bal: De plofklank aan he[ begin van he[ woord moet
aanwezig zijn; daze hoeft echter niet zeer duidebjk uitgesproken te worden. De "a" moet duidelijk aanwezig zijn. De "I"
hoeft niet zeer duidelijk te worden uitgesproken, andere "stemhebbende" klanken worden goedgerekend. "Pal" "Paw"
"Baw" worden goedgerekend.

d. Kip: De "k" hoeft niet zear duidelijk te worden
uitgesproken. De "i" moet duidelijk aanwezig zijn. De "p" aan het slot van het woord moet herkenbaar zijn. "Kib" "Gip"
worden goedgerekend.

e. Beker: De "b" mag eventueel vervangen worden door "p" de beide "e"-klanken moeten duidelijk aanwezig
zijn, evenals de "k"-klank in het midden van het woord. De laatste "r"-klank mag wegvallen.

f. Vliegtuig: De "v" mag wegvallen. De "I" moet duidelijk aanwezig zijn, avenals de klinker "ie". De beide "g"'s
mogen wegvallen.De "t" moet duidelijk aanwezig zijn. De klinker "ui" mag eventueel vervangen worden door "a"-achtige
klanken. "Lie-tui", "Vlie-taa", etc.worden goedgekeurd.

g. Jan is lief: De imi[atie moet alledrie de woorden bevatten.De "n" van "Jan" mag wegvallen, "J" en 'a"
moeten duidelijk aanwezig zijn. "Is" moet duidelijk worden uitgesproken. De "f" van "lief" mag wegvallen.

h. Ik ga zitten: De imitatie moet alladrie de woorden
bevatten. "Ik" moet duidelijk worden uitgesproken. De "g" van "ga"kan eventuael vervangen worden door een
stemhebbende, "h"-achtige klank; de "a" moet duidelijk aanwezig zijn. De "n" van "zitten" mag wegvallen, de res[ van
de klanken moe[ duidelijk aanwezig zijn.

33. Objecten benoemen.

Meterieel: Van links naar rechts: beker, tandenborstel, vork, kam
Procedure: Vraag steeds "Wat is dit?", terwijl U een voorwerp aanwijst. Wijs achtereenvolgens aan:

a. Kam
b. Bal
c. Tandenborstel
d. Vork
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Waarderinq: Per correct antwoord wordt 1 punt toegekand Imaximaal 4 puntenl. Uitgangspunt bij de scoring van dit
item is wederom de herkenbaarheid van de imitatie. Scoor een punt wanneer U he[ woord, zoals de proefpersoon dat
uitspreekt, ook zou herkennen als U niet tevoren al wist wat hij zei.

34. Foto's benoemen

Materieel: 4 fo[o's, van links naar rechts: Fiets, Paard, Huis, Auto
Procadure: Zeg tot de proefpersoon: Hier zie je vier foto's. Wijs eens aan: Waar is...' Vraag achtereenvolgens naar;

a. Auto
b. Huis
c. Fiets
d. Paard

Waerderinq: Per juist aangewezen foto wordt 1 punt [oegekend (maximaal 4 punten).

35. Vraqen beantwoorden

Meteriaal: Geen
Procedure: Zeg tot de proafpersoon: 'Nu ga ik jou steeds wat vragen, en dan moet je mil antwoord geven '. Stel de
proefpersoon de volgende vragen:

a. Wat kan allemaal rijden?
b. Wat kan allemaal vliegen?
c. Wat kun je allemaal opeten?
d. Waar kun je mee schrijven?
e. Wat doe je met je oren?
f. Wat doe je met je neus?
g. Wanneer is het donker?
h. Wat moet je doen als je hat koud hebt?
i. Wat moet je doen als je moe bent?
j. Wat moet je doen als je honger hebt?
k. Waar is ean lepel van gemaakt?
I. Waar is een boek van gemaakt?
m. Waar is een schoen van gemaakt?

Weerderinq: Per correct beantwoorde vraag wordt een punt toegekend (maximaal 13 puntenl. Een antwoord wordt als
correct beschouwd wanneer het mimimaal éón van de volgende elementen bevat:

a. Rijden: kinderwagan, rolschaatslen), scateboard, step, autoped, rolstoel, driewieler, fiets, brommer,
motorffietsl, auto, wagen, vrachtwagen, vrachtauto, bus, tram, locomotief, wagon, [rein, kar, winkelwagen.

b. Vliegen: elk vliegend dier (insekt, vogel, vleermuisl; vlieger, frisbee, ballon, helikopter, vliegtuig, raket.
c. Opeten: elke stof die door mensen als voeding gebruikt word[.
d. Schrijven: pen, vulpen, balpen, potlood, vetkrijt, krijt, inkt.
e. Oren: luisteren, horen.
f. Neus: ruiken, snuiten, snuiven, snuffalen, ademen.
g. Donker: 's avonds, 's nachts.
h. Koud: elke activiteit die het opheffen van de koude toestand [ot doel heeft, zoals: jas aan, trui aan, sokken,

aan, dikke kleren aan, naar binnen gaan, kachel aan, verwarming aan, warm bad nemen, iets warms drinken etc.
i. Moe: elke activiteit die het opheffen van de vermoeide toestand tot doel heeft, zoals: rusten, uitrusten,

slapen, op de bank gaan liggen, gaan zitten etc.
j. Honger: iedere vorm van eten, b.v. brood eten, ontbijten,nasi eten etc.
k. Lepel: hout, metaal, ijzer, staal, zilver, plastic.
I. Boek: papier.
m. Schoen: leer, rubber, stof, linnen.

38. Tegenstellingen

Meterieal: Geen
Procsdure: Zeg tegen de proefpersoon: '!k zeg steeds een zinnetje dat jij af moe[ maken. ' Zeg achtereenvolgens:

a. Een paard is groot, en een muis is ....
b. Mama is een vrouw, en papa is een ....
c. Vuur is heet, en ijs is ....

Weardsrinq: Een punt wordt toegekend wanneer het antwoord van de proefpersoon een van de volgende elementen
bevat:
a. Paardlmuis: klein, kleiner.
b. Mamalpapa: man, heer, maneer, keral, vent.
c. Vuurlijs: koud, kouder.
(maximaal 3 puntenl.
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Coórdinaten van de items uit de receptieve categorieën op het assenstelsel, gevormd door de
twee dimensies "Niveau" en "Modaliteit"

Itemnr. Dim.1 Dim.2

001 1.49 .20
004 .77 .34
005 1.32 .04
006 .38 .52
007 1.16 .25
008 - .57 .99
009 1.13 -.13
010 .87 -.28
011 1.15 -.38
012 .91 -.61
013 .77 .00
014 .63 -.51
016 -1.73 -.08
017 1 .18 -.05
019 .79 -.17
020 .97 -.11
021 .10 .48
022 - .49 .48
024 .69 -.21
025 .76 -.12
026 .16 .50
028 - .20 .59
031 .00 .08
032 .03 -.12
033 .26 .10
034 .19 .14
035 .26 .14
036 .13 -.01
037 .23 .02
039 .61 -.14
041 -2.07 -.04
042 -2.42 .25
043 -2.59 38
044 -2.61 .37
046 -2.59 .33
049 -2.61 .37
053 -2.51 .19
054 -2.57 .26
057 -1.02 -.59
058 - .87 -.48
059 -.80 -.28
060 -1.27 -.65
061 -1.16 -.60
062 -1.75 -.14
063 -1.80 -.14
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Coórdinaten van de items uit de expressieve categorieën op het assenstelsel, gevormd door de
twee dimensies "Niveau" en "Modaliteit"

Itemnr. diml dim2

064 2.40 - .91 1 17 -.51 .31
066 2.64 - .49 118 -.58 .00
067 3.14 - .45 119 .16 - .67
068 2.96 - .54
070 1.73 - .84
071 2.91 -.47 Itemnr. dimt dim2
072 2.01 .86 - -
073 -.72 .42 120 - .29 .14
074 -.16 .93 121 -1.46 .26
075 2.45 .85 122 -1.57 .40
076 2.07 .60 123 -1.59 .35
077 1.56 .93 124 - .12 .43
078 3.1 1 .49 125 - .93 - .60
079 1.51 1.36 126 -1 .01 - .37
081 2.65 .69 127 -1 .20 - .48
084 1.20 .22 128 -1 .85 - .44
085 .17 .30 129 -2.05 - .66
086 .84 - .27 133 -2.17 - .58
087 .85 - .69 137 -1 .05 .28
088 .49 - .60 138 -1 .19 .16
089 1.34 - .92 139 -1 .21 .11
090 1.16 - .56 140 - .65 .14
091 .67 -1.17 141 - .99 - .03
092 -.53 .60 142 -1.08 .00
093 .36 -1.13 143 -1.13 .16
094 .30 - .57 144 - .72 .26
095 .66 .06 145 -1.01 .35
097 -.72 -1.24 146 -1.19 .37
098 -.04 - .59 147 - .87 .03
099 .69 - .72 148 -1.19 .36
100 .18 .04 149 -1.46 .19
101 .54 -1.09 150 -1.32 .26
102 -1 .24 - .45 151 -1.77 .07
103 -1.46 - .62 152 -1.39 .30
104 -1 .62 - .45 153 -1.51 .22
105 -1 .51 - .54 154 -1.40 .16
106 2.28 .31 155 -1.23 .19
107 -.75 .63 156 -1.00 .48
108 .22 - .43 160 -1.21 .22
109 .53 .80 161 -1.17 .47
110 .78 .34 163 -1.41 .31
111 .29 .22 165 -1.24 .45
1 12 .46 .23
1 13 .68 .77
114 .00 .71
1 15 -.60 .47
116 -.60 .14
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Coórdinaten van de items uit de test op het assenstelsel, gevormd door de dimensies
Niveau I11, Richting 12l en Modaliteit 131

Testitem Dim. 1 Dim.2 Dim.3

1 3.01 .58 -.38

4 .78 .26 -.82

5 1.39 .29 -.16

6 1 .96 . 39 -.O6

7 .83 -.88 -.49

8 1.30 1.06 .43

9 2.48 1.22 .76

10 1 .66 .79 .38

11 .16 -1.17 .43

12 -.33 -.78 -1.23

15 .61 -.47 1 .10

17 1.33 . 29 -.24

18 -2.00 .22 -.15

21 -1. 2 5 -. 36 -.14

22 -.18 -.17 -.1 1

23 -1.91 -.06 -. 22

24 -. 79 -. 50 -.18

25 -.64 -.44 -. 58

28 -2.02 .65 .25

29 -2.09 -.48 -.15

30 1 .01 .91 .26

32 -.16 -. 89 .62

33 -.96 - 1.37 .38

34 -.90 - .32 .52

35 -1.15 -1.01 .44
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Definitieve versie cPZ-Vragenlijst, f 09 items

Cate one 1
q eze categorie g aat het om de reactie van de bewoner op Uw niet-mondelinge communicatie.

Het aaat hier om informatie die de bewoner door te kiiken waarneemt.

Stellin Voorbeeki } - ?

001 Hij merkt U op wanneer U plots in Hij laat dit merken door b.v.
zijn kamer verschijnt; hij reageert op veranderin~en in houding,
de aanwezigheid van personen in

~
hoofd draaien of geluiden.

zi n o evin .
002 Hij herkent een of ineer kledingstuk- Hij begint zich bijvoorbeeld

ken wanneer U ze aan hem toont. aan te kleden, steekt de ar-
men uit om zich te laten aan-
kleden, benoemt de kleding-
stukken

003 Hij kan zijn eigen plaats aan tafel,
wastafel of slaapkamer vinden, of het
toilet (minstens éé n van de genoem-
de .

004 Hij herkent minstens een van de Hij gaat bijvoorbeekf zinvol om
volgende toiletartikelen: zeep, was- met de voorwerpen ( poetst zijn
handje, toiletpapier, wanneer deze tanden, houdt het getoonde

etoond worden. onder de kraan etc.

005 Hij reageert verschillend o p het zien Hij reageert bijvoorbeeki met
van hem bekende en niet-bekende plezier of herkenning op fami-

li l d b k d ilpersonen. e e en, e en e groeps e -
din of vrienden.

~Cate orie 2
qB" deze categorie gaat het om de neactie van de bewoner op Uw mondelinge communicatie. Het

oaat hier om informatie die de bewoner met ziin vehoor waameemt.

Stellin Voorbeeki t - ?

006 Hij reageert, terwijl hij U toch niet B.v. hij draait het hoofd, wordt
ziet, op het geluid van Uw stem. plots stil, gaat druk bewegen

of roe t iets teru

007 Hij reageert als U geluidjes die hij Mogelijke reacties: toont ple-
maakt nadoet of imiteert. zier, snapt Y niet, vindt het

vervelend etc.

008 Hij reageert als U in een nistige om- B.v. hij worcit stiller, zingt mee,
gevin~ (b:v. bij het slapen gaan) lacht.
zacht es lied es zin t of neunet.

009 Hij toont aandacht voor geluidsspel- Mogelijke reacties: toont ple-
tetjes als "boe" roepen van achter zier, wndt het gek, tracht te
zijn hoofd, vingerknippen naast zijn imiteren, etc.
oor, of tong-gehemefte-klikgeluiden
maken.
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010 Hj reageert anders op het stemge-
lud van bekenden Qezelf, ouders)
dan op het sterr~eluid van onbeken-
den (let op: terwill hij de mensen
n met kan zient. .

011 Hij reageert wanneer U tegen hem
fluistert (zonder dat hij daarbij Uw
mond kan zien .

Mogelijke readies: wordt ge-
spannen, stil, rustig etc.

~Cat o~rie 3
g6"' deze categorie staat steeds de volgende vraa~ centraal: begrijpt de bewoner Uw niet-mondelin-
e communicatie ebaren wi's ebaren communicatie middels foto's ?

Stellin Voori]eeki t - ?

012 Hij kijkt, tijdens het t.v.-kijken, wel
eens 5 à 10 minuten met aandacht
naar het scherm.

013 Hij komt wel eens door middel van
foto's terug op een voorval utt het
verleden.

014 Hij begrg"pt wat U bedoeft wannesr U B.v. h'ry' beweegt zich in deeen stoé( voor hem klaarzet en er richting van de stoel, klimt op
uitnodigend op klopt. de stoel, duidt aan op de stoel

etiki te willen worden.
015 Hij begrijpt wat U bedoett als U hem Mogelijke reacties: komt naar

wenkt (waarmee U"Kom hier" be- U toe, rea~eert blij, maakt
doelt . duideli'k niet mee te willen etc.

016 Hij geeft U het voorwerp dat hij vast-
houdt, wanneer U Uw hand vragend
voor hem ophoudt (of weigert bewusthette even.

017 Wanneer U zonder erbij te praten
met gestrekte arm en gestrekte wijs-
vinger naar een voorwerp wijst dat in
de ruimte is waarin jullie je bevinden,
ki'kt hi' in de ' uiste richtin .

018 Wanneer U zonder erbij te praten
met gestrekte arm en gestrekte wijs-
vinger naar een voorwerp wijst dat
builen de ruimte is waann ~ullie je
bevinden (b.v. door een raam) kijkt
hi' in de ' uiste richtin .

019 Hij begrijpt dat voorwerpen een be- Mogelijke reacties: toont ple-
paakie activitett buitenshuis kunnen zier, gaat met het voorwerp
aankondigen (b.v. zwembroek-zw- naar de deur, trekt U mee
emmen, gymschoenen-gaan spor- naar jas of deur etc.
ten koffer-naar huis

020 Hij beschouwt het als een waar- Mogelijke reacties: sip weg-
schuwing wanneer U een dreigende kijken, de handeling onder
vinger opsteekt, waarbij U niet praat breken, huilen, "ondeugend"
maar wel boos ki'kt . lachen etc.

021 Hij begrijpt wie U bedoefl wanneer U Bekijk dit eventueel in een
een gebaar maakt voor "jij": U wijst spel of eetsicuatie, b.v. neemt
hem aan, zonder hierbij te spreken. een snoepje nadat u hem hebt

aan ewezen.
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022 Hij begrijpt wie U bedoett wanneer U
een gebaar maakt voor " ik": U wijst
zichzelf aan en hijlzij begrijpt dat het
over U gaat.

Vergelijk vraag 26

~Catego~rie 4
qB'~ deze categorie staat steeds de volgende vraag centraal: begrijpt de bewoner Uw mondelinge

communicatie s raak ?

Stellin Voorbeeki t - ?

023 Hij begrijpt Uw ~aarschuwend" roe- Mogelijke reacties: houdt op
pen met woorden als "Pas op, afblij- met de activited, weigert dui-
ven!" in evaarli-ke situaties. deli k, wacht bewust af etc.

024 Hij begrijpt een gebiedende of aan- Mogeli'ke reacties: begint met
~sporende toon in Uw stem wanneer racht, treuzek bewustde opc

U hem corrigeert omdat hij treuzeR nog langer, weigert te begin-
met het uitvoeren van een op- nen etc.
dracht'e.

025 Hij begrijpt dat U"boos" op hem bent Mogelijke reacties: wegkijken,
wanneer U hem op een boze of be- huilen, ondeugend lachen etc.
straffende manier tces reekt.

026 Hij begrijpt Uw eenvoudige verbod- Mogel~ke reacties: houdt op
bepaNngen met woorden als "Nee, met zgn actwiteit, gaat "on-
niet doen!", "Mag niet!" etc. deug end" door, wordt teleurge-

steld, boos etc.

027 Hij begrijpt dat hij iets doet wat niet Vergelijk vraag 034
mag wanneer U op harde toon zijn
naam ze t.

028 Hij begrijpt dat hij iets goed gedaan Mogelijke reacties:
heeft wanneer U op posRieve toon (glim)lacht, toont ptezier etc.
ze t: Goed zo! Fi'n!

029 Hij wendt zich naar Uw stem als U
zi~n voornaam roe t.

Cate orie 5
q eze categorie staat steeds de volgende vraag centraal: wat begrijPt de bewoner van niet-

mondelinge communicatie? In hoeverre begrijpt hij informatie wanneer die afgebeeki is op foto's,
laat'es edrukte tekst etc.?

Stellin Voorbeeki t - ?

030 Hij herkent zijn getypte of geschre- Kan hem uit meerdere namen
ven naam. o zoeken

031 Hij kan minstens 5 geschreven of
getypte woordjes van een lettergreep
lezen.

032 Hij kan minstens 10 geschreven of
et te woord~es lezen.

033 Hij kan een door U geschreven een- Hij kan met een lijstje zelfstan-
voudig boodschappenlijstje zelfstan- dig de produkten vragen of
d~ hanteren. uitzoeken.

034 Hij leest wel eens eenvoudige ver-
haattJ'es uit boekjes of berichtjes uit
een krant.

035 Hij associeert tijd op de klok met
verschillende activiteiten of gebeur-
tenissen.
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036 Hij kan een wijzerstand van hele
uren aflezen.

~Cateo~rie 6
qB~" deze categorie gaat het om het begrip van de bewoner voor mondelinge communicatie, metandere woorden, voor spraak.

Stellin Voorbeekf t - ?
037 Hij kan minstens één lichaamsdeel

aanwijzen wanneer U daar om
vraa t.

038 Hij kan de vraag "VVaar heb je pijn?" Wanneer U het idee heeft dat
of ~Naar doet het zeer?" beant- hij pijn heeft of ziek is; (d.m.v.
woorden. wi zen noemen etc. .

039 Hil~ begrijpt de naam van minstens
één voor hem belangrijk voorwerp uit
zi n da eli~kse om evin .

040 Hij geeft op de vraag '9IVat vind je
lekker'?" of 'Is dit lekker?" iets aan

B.v. tijdens een eetsituatie.

waarvan U weet dat hij het lekker
vindt.

041 Hij begrijpt dat U met het woord Mogelijke reacties: duidt op
"wie" om een persoon of personen een of andere wijze zichzelf of
vraagt, in vragen als "VVie gaat er anderen aan, of geeft b.v. te
mee ..." (zwemmen, winkelen etc.) of kennen niet mee te willen,
'~IVie wil er no . een ... meer te willen etc.

042 Hij be~rijPt dat U met het vraag-
'

Mogelijke reactie: geeft op een
woord~e wanneer" iets van tijd be- of andere manier een tijdstip
doett (uur, dagdeel, week) bij vragen aan: toont klok, haalt kalender,
als '1lVanneer gaan we ... (naar zegt "straks" etc., zonder dat
school, zwemmen, naar huis, slapen, dit alles juist hoeft teetc.?" zi~n.

043 Hij begrijpt het vraagwoordje "waar- B.v. bij vragen als '1Naarom
om" als vraag naar reden of oorzaak. moeten we een muts aantrek-

ken?" (geeft reden aan, b.v.
"Koud", of "Naar buiten" .

~Cate~orie 7
qB" deze categorie gaat het om het niet-mondelinge gedrag van de bewoner, en wel gedrag dat vanhem zelf uit aat dat wil ze en niet als reactie o Uw edra .

Stellin Voorbeeld t - ~
044 Je kunt het aan hem zien wanneer Aan gedrag, lichaamshouding

hij ergens pijn heeft (bij ongelukjes of of gelaatsexpressies
ziekte .

045 Hij knikt met het hoofd of glimlacht zie vraag 64
wanneer hi zich elukki voett.

046 U kunt aan hem zien wanneer hij zie vraag 64
zich onts annen of retti voett.

047 U kunt het aan hem zien wanneer hij zie vraag 64
boos is.

048 Hij trekt wel eens Uw aandacht door B.v. gekke bekken trekken,
'showin off' 'zich aanstellen' . dansen s rin en rennen.

049 Hij toont plezier bij lichamelijke sti- zie vraag 64
mulering, zoals kietelen, wiegen,
stoeien etc.



Bijlage 7

Cate orie 8
eze categorie bevat vragen over de mondelinge communicatie van de bewoner, en wel mondelin-

e uitin en die van de bewoner zelf uit aan dat wil ze en niet als reactie o Uw uitin en.

Stellin Voorbeeld t - ?

050 Hi' ebruikt zi~n stem.

051 Hij maakt 2 of ineer verschillende
eluiden.

B.v. a en e.

052 Hij maakt wel eens geluiden met
ton of li en.

B.v. blaasgeluiden, tongklak-
ken, roesten, smak eluiden.

053 Hij maakt wel eens lang e, klinker-
achti e vocalisaties bi~ het brabbelen.

054 Hi~ brabbett wel eens 2-lette re i B.v. a- a, ba-ba etc.

~Cat~e ~orie9
ezD e cate orie bevat vra en over het niet-mondelin e edra van de bewoner.

Stellin Voorbeeld t - ?

055 Hij trekt wel eens Uw aandacht door Het gaat hier om het tonen
U een voorvverp te tonen tenaijl hij U van een voorwerp, niet om
daarbi' aanki~kt. even.

056 Hij trekt wel eens Uw aandacht door
U een voorwerp te g even, terwijl hij
U aanki'kt of naar U limlacht.

057 Hij trekt wel eens Uw aandacht door Het gaat hier om specifiek
naar iets of iemand te wijzen. wijzen om aandacht te krijgen,

niet om iets anders.

058 Hij maakt U wel eens duidelijk dat hij
iets wil wat U in hand heeft door het
vast te pakken, eraan te trekken en
U daarbi~ te eli'kerti'd aan te ki'ken.

059 Hij maakt U wel eens duidelijk dat hij
iets wil hebben wat zichtbaar in de
buurt is (op een kast, op tafel etc.),
door emaar te kijken, te grijpen of
het vast te pakken terwi~l hg U daar-
bi' aanki~kt.

O60 Hij komt U wel eens opzoeken voor Wanneer U zich in een andere
hul p om iets te krijgen waar hij niet ruimte bevindt dan hij.
bij kan, of wat hij zonder toestem-
min niet ma akken.

061 Hij maakt wel eens spontaan B.v. open hand naar U uitste-
~"vraa ebaren" om iets te kri~ en. zen.ken of naar zichzelf wi

062 Hij ' g eeft" U wel eens spontaan (dus
zonder dat U er om vraagt) een voor-
werp, ook al laat hij het eventueel
niet los wanneer U het aanneemt.

063 Zijn manier van wijzen is gedifferen-
tieerd, d.w.z. hij strekt de hele arm,
waarbij van de hand alleen de wijs-
vin er estrekt is.

064 Hij wijst wel eens spontaan naar B.v. snoepjes in de kast, wijst
objecten die door hem niet direct "naar buiten" om "schomme-

ezien kunnen worden. len" aan te even.
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O65 Hij wijst wel eens spontaan naar
rsonen.

066 Hij komt wel eens met een voorwerp B.v. een beker om om drinken
aanzetten om U om iets te vragen. te vra gen, een jas om te vra-

gen of hij naar buiten mag,
een sleutel om te vragen of de
deur o n ma .

067 Hij qebruikt uit zichzelf wel eens B.v. zichzelf, familieleden,
foto s om een bekend persoon aan te groepsleiding.even.

068 Hij qebruikt uit zichzelf wel eens B.v. een foto van ouders om
foto s om er een activiteit mee aan te "naar huis gaan" aan te dui-
duiden. den, of vakantiefoto's om "vak-

antie" aan te duiden.

Cate orie 10
rt ge ee e bevat vra gen over mondelinge uiting en van de bewoner, en wel uitingen die van hem

zelf uitgaan, dus niet als reactie op uitinaen van U.

Stellin Voorbeeld t - ?

69 Hij kan U d.m.v. "protestgelukien" B.v. huilen, gillen, zeuren,
duidelijk maken dat hij ertegen pro- roepen.
testeert wanneer hij iets n~et kri~gt
wat hij hebben wil of wanneer U iets
van hem af akt.

70 U kunt het duidelijk aan hem horen B.v. wanneer hiJ~ zich in een
wanneer hij met iemand aan het andere kamer dan U zelf be-
"ruzieen" is ook als U hem niet ziet. vindt.

71 Hij maakt wel eens van zijn stem
gebruik om Uw aandacht te krijgen,
of "roept" U wel eens (eventueel
zonder Uw naam te ebruiken .

72 Hij komt wel eens tegen U"aanpra-
ten" alsof hij iets van U wil hebben,
ook al is d'R niet verstaanbaar.

73 Hij "praat" of "brabbelt" wel eens B.v. oQ rustige momenten,
terug als U gezellig met hem aan het zoals in bed stoppen, licha-
praten bent. amsverzorging of andere mo-

menten van lichamelijk con-
tact.

74 Hij zingt wel eens met U mee, of B.v. bij het naar bed brengen,
robeert met U mee te zin en. wanneer de radio aan staat.

75 Hij zingt wel eens spontaan met Of probeert dit.
muziek of liedjes op platen, cassette,
radio of s eeldoos'e mee.

76 Hij kan dieren- of andersoortige ge- B.v. bij samen plaatjes kijken.
luiden van voorwerpen die U voor-
doet imiteren.

77 Hij zegt wel eens geluiden of woor-
den na die hi)' een hele tijd tevoren

ehoord heeft.

78 Hij gebruikt wel eens woorden die B.v. steeds ' boem' roepen
vast deel uitmaken van een bepaakie wanneer hij iets omgooit of
aclivileit. s eel oed door elkaar ooit.
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79 Hij roept U wel eens met (klanken
die o Uw naam li'ken .

80 Hij gebruikt de woorden 'papa' of
'mama', hoeft niet juist gebruikt te
worden.

Cate one 11
eze categorie bevat vragen over de niet-mondelinge communicatie van de bewoner, die van hem

~~~~ - - - - -
Stellin Voorbeeld } - ?

81 Hij kan, zonder praten, "nee" aan U
dwdelijk maken door zqn hoofd te
schudden.

82 Hij maakt spontaan weI eens afkeu- B.v. wegwerpgebaar, duim om-
rende gebaren voor iets wat fout, laag.
slecht on retti , of ka ot is.

83 Hij maakt spontaan wel eens her- B.v. "qek", "stinkt', "lek-
"'kenbare ebaren. eld .ker",

84 Hij maakt spontaan wel eens geba- B.v. "drinken", "auto-rijden",
" "ren die een handeling uitdrukken. kni-,"schri~ven", "foto maken

"" " .zwemmenn 'wassen

85 Hij tekent wel eens een van de vol-
gende voorwerpen herkenbaar: pop-
et e, boom hws auto.

86 Hij kan op Uw verzoek zijn naam "Leesbaar" wil hier zeggen: ie-
leesbaar schrijven, of typen. mand die de bewoner niet

heeft zien schrijven moet de
naam kunnen lezen.

Cate orie 12
e cate orie bevat vra en over de mondelin e communicatie van de bewoner.ez

Stellin Voorbeeld t - ?

87 Hij kan met klanken of woorden op
een voor U verstaanbare manier
meeniere namen van bekende per-
sonen uit zi~n om evin aanduiden.

88 Hij zegt "mama" tegen zijn moeder,
en niet te en andere ersonen.

89 Hij zegt "papa" tegen zijn vader, en
niet te en andere ersonen.

90 Hij gebruikt het woord "ja" om posi- B.v. vragen als '9IVil jij melk?"
tief te antwoorden op eenvoudige "Ga je mee?".
vra en.

91 Hij kan d.m.v. voor U verstaanbare B.v. speettje in de kast, koek-
klanken of woorden vragen om voor- jes in de kast, iets uit de koel-
werpen die niet onmiddellijk zichtbaar kast.
zi~n.

92 Hij kan, voor U verstaanbaar, met B.v. drinken, eten, plassen,
klanken of woorden minstens twee pakken, meegaan.
behoeften kenbaar maken.
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93 Hij "benoemt" wel eens ( uit zichzelf,
of als antwoord op Uw vraag ~Nat is
dit?~ voorwerpen, ook al is de naam
eventueel niet correct uit es roken.

94 Hij kan d.m.v. voor U verstaanbare B.v. "Bal" voor "Gaan we metklanken of woorden om een activiteit de bal spelen?".
of bezigheid komen vragen, ook als
er een directe aanleidin voor is.

95 Hij beschrijft wel eens plaatjes of Wanneer U samen plaatjesfoto's, en benoemt dan de mensen bekijkt.
enlof objecten, maar niet de hande-
lin en die af ebeeld zi'n.

96 Hij beschrijft wel eens plaatjes of Zie vraag 145.
foto's, en benoemt dan naast de
mensen enlof objecten die afg ebeeld
staan ook de handelingen enlof actie
die af ebeeld staan.

97 Hij gebruikt spontaan wel eens ac-
tieve wericwoorden om een activiteit
te beschrijven of als antwoord opeen vraa van U.

98 Hij gebruikt wel eens, spontaan of op Ik, jij, jou, van mij, van jou etc.
een vraag van U, persoonlijke voor-
naamwoorden.

99 Hij stett wel eens spontaan vragen
met het woord '9lVanneer'.

100 Hij stett wel eens spontaan vragen
met het woord '~e".

101 Hij gebruikt spontaan wel eens zin-
nen met het woord 'omdat'.

102 Hij gebruikt spontaan wel eens
meervouden.

103 Hij g ebruikt wel eens spontaan B.v. "Ik heb lekker gegeten",
werkwoorden in de vottooide tijd, ook "Ik heb gefietst".
al worden hierbi~ fouten emaakt.

104 Hij gebruikt wel eens het woord "Ik"
in een zin.

105 Hij kan zijn eigen voomaam gebrui-
ken, spontaan of op een vraag als
"Hoe heet 'i'?".

106 Hij kan zijn volledige naam (voor- en
achtemaam) gebruiken, spontaan of
o een vraa als "Hoe heet ~i~?"

107 Hij maakt wel eens spontaan twee- B.v. "mama mee", "bus mee",
woordzinnetjes, ook al zijn de woor- "auto kapot", "beker weg".
den niet oed uit es roken.

108 Hij maakt wel eens spontaan drie- B.v. "auto is kapot", "poes is
woordzinnetjes, ook al zijn de woor- stout".
den niet correct uit es roken.
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109 Hij veAett wel eens, voor U goed B.v. op vragen van U zoals
begrijpbaar, in meerdere zinnen '9IVat heb je vanmorgen ge-
over iets wat vroeger of eenier ge- daan?", "Hoe was het busreis-
beurd is. je?", "VVaar ben je gisteren

eweest?".
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Definrtieve versie cvz-Test, 27 samengestelde items

01 . Matchen van voorweroen

Msteriael: vork, beker, kam, tandenborstel
Procedure: Leg van links naar rech[s voor de proefpersoon neer: vork, beker, kam, [andenborstel. Neem steeds een vande vier voorbeeld-voorwerpen uit de koffer, maak het gebaar, en zet het gebruikte voorwerp voor U op tafel. Wijsvervolgens naar de proefpersoon, en zeg tegen hem: Doe maar.

a. Beker ldrinkenl: Neem de beker uit de koffer, houd ham voor Uw mond en doe alsof U hem in één teugleegdrinkt door Uw hoofd, met de beker aan Uw mond, achterover te bewegen.
b. Vork ( eten): pak de vork uit da koffer, neem hem in Uw rechterhand, houd de binnenzijde van Uw Iinkerhand

naar boven gericht en strak Uw vingers. Doe alsof iets wat zich op Uw linkerhand bevindt aan de vork prikt, en breng devork dan naar Uw mond.
c. Tandenborstel ([anden poetsenl: pak de tandenborstel uit de koffer en neem hem in Uw rechterhand.

Ontbloot Uw voortanden, en doe alsof U deze poetst door de borstel ervóór op en neer [e bewegen.d. Kam ( kammenl. Neem de kam uit de koffer, neem hem in Uw rechterhand, en baweeg de kam twee maalboven Uw hoofd van voor naar achter, alsoi U Uw haar achtarovar kamt.
Weerderinq: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juiste voorwerp in het rijtje verwijst wordt gewaardeerd met
een punt:
-wijzen of reiken naar het object, of
-grijpen van he[ object, of
-het object aan de proefleider geven, of
-imiteren van de handeling met het objact, of
-het object benoemen.
Meximaal: 4 punten
LET OP: Indien de proafpersoon de handeling bij 1 a, 1 c en td correct imiteer[, wordt ook bij item 20 gescoord.

02. Foto's herkennen I

Meterieel: afbeeldingenboekje, tandenborstel, vork, lepel, balletje
Procedure: Leg he[ afbealdingenboekje recht voor de proefpersoon op tafel. Leg (venuit Uw stendpunt) rechts van het
boekje da volgende voorwerpen van voor naar achter neer: vork, lepel, balletje, tandenborstel (de vork ligt dan het
dichtst bij de proefpersoon, de tandenborstel het dichtst bij UI.

Sla de eerste pagina van het atbeeldingenboekje om, de foto van de lepel word[ zichtbaar. Pak de tepel, leg
direct onder de foto (de afbeelding moet zichtbaar blijven voor de proefpersoonl, wijs tweemaal heen en weer tussen
lepel en foto en leg de lapel terug op tafel.Sla vervolgens steeds een pagina om, en moedig de proefpersoon aan om het juiste voorwerp op de foto teleggan. Ga door tot alle foto's geweest zijn:
a. Tandenborstel
b. Ballatje
c. Vork
Na de laatste foto blijfi het testmateriaal op tafel liggen voor de items 2, 3 en 4.
Weerderinq: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juiste voorwerp in het rijtje verwijst, wordt gewaardeerd met
een punt:
-wijzen of reiken naar het object, of
-grijpen van het object, of
-het object aan de proeflaider geven, of
-imiteren van de handeling met het object, of
-het object benoemen.
Maximeal: 3 punten

03. Takeningen herkennen

Materiaal, procedure en waardering zijn gelijk aan item 02. De volgorde van de tekeningen is:
a. Balletje
b. Vork
c. Tandenborstel.
Msteriael: Gelijk aan itam 02
Procedure: Gelijk aan item 02
Weerderinq: Gelijk aan item 02
Maximeal: 3 punten

04. Pictogrammen herkennen

Materiaal, procedure en waardering zijn gelijk aan item 02. De volgorde van de pictogrammen is:
a. Vork
b. Tandenborstel
c. Balletje.
Matsriesl: Gelijk aan item 02
Procedure: Gelijk aan item 02
Weerderinq: Gelijk aan item 02
Maximesl: 3 punten
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O5. Gebaren herkennen I

Meteriael: beker, mes, vork, kam
Procedure: Zet het materiaalin de aangegeven volgorde van links naar rechts voor de proefpersoon op tafel. Maak,
zonder daarbij gebruik te makan van enig voorwerp, het gebaar voor "drinken": vorm Uw rechterhand dusdanig alsof U
een beker vasthoudt, beweeg Uw hand naar Uw mond alsof U de beker aan Uw mond zet, en beweeg Uw hoofd, met
de 'beker' aan Uw mond, achterover alsof U de beker in één teug leegdrinkt.

Pak vervolgens de beker vast, terwijl U met de andere hand het gebaar nogmaals uitvoert. Zet de beker dan
terug in de rij van voorwarpen. Maak dan achtereenvolgens de gebaren voor:

a. E[en met een vork: U beeldt met de linkerhand een kommatje, en met de rechterhand een vork uit. Houd Uw
línkerhand gestrekt, met de vingers licht gebogen met de binnenzijde naar boven, alsof U een kommetje vasthoudt. Houd
van Uw rechterhand de wijs- en middelvingar gestrekt en de overige gekromd (alsof U het V-teken maaktl. "Prik" drie
maal met de "vork" iets uit Uw "kommetje" en breng het naar Uw mond, waar U he[ van de "vork" "afhapt".

b. Smeren met een mes: U beeldt mat de linkerhand ean snee brood uit, en met de rechterhand een mes. Houd
Uw Iinkerhand, met de vingers gestrekt, met de palm naar boven. Strek wijs- en middelvinger van Uw rechterhand, en
strijk drie maal over de linker handpalm, alsof U boter op een snee brood smeert.

c. Kammen met een kam: U beeldt uit dat U met een kam Uw haren kamt. Strek wijs- en middelvinger van Uw
rechterhand, en strijk er drie maal mee over Uw haar (van voor naar achterl.
Weerdering: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juiste voorwerp in het rijtje verwijst wordt gewaardeerd met
een punt:
-wijzen of reiken naar het object, of
-grijpen van het object, of
-het object aan de proefleider geven, of
-imiteren van de handeling met het object, of
-het object benoemen.
Maximael: 3 punten

O6. Pictoarammen herkennen 11

Meteriael: afbealdingenboekje, kam, vork, auto, huis
Procsdure: Leg het afbeeldingenboekje voor de proefpersoon op tafel. Leg (vanuit Uw etandpunt) rechte van hetlfoekje
het materiaal van voor naar achter neer: kam, vork, auto en huisje (de kam ligt dan het dichtst bij de proefper oon, het
huisje staat het dichtst bij UI. .

Sla de eerste pagina van het afbeeldingenboekje om (pictogram "vork" wordt zichtbaarl. Pak de vork, leg hem
even op het pictogram lafbeelding moet zichtbaar blijven), wijs tweemaal heen en weer tussen vork en pictogram, en leg
de vork terug op tafel.

Sla vervolgens steeds een pagina om, en moedig de proefpersoon aan om het juiste voorwerp~ afbeelding
te leggen. Ga door tot alle pictogrammen geweest zijn.
a. Auto
b. Huis
c. Kam
Waardering: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juiste voorwarp in het rijtje verwijst wordt gewaardeerd met
een punt:
-wijzen of reiken naar het object, of
-grijpen van het object, of
-het object aan de proefleider geven, of
-imiteren van de handeling met het object, of
-het object benoemen.
Msximasl: 3 punten

07. Beprip van niet-vocaal weergegeven concepten

Materieel: balletje, knikker
Voorbesld: Leg het materiaal in de aangegeven volgorde voor de proefpersoon op tafel. Neem het balletje tussen Uw
wijsvinger en duim van Uw linkerhand. Voer dit alles nadrukkelijk uit en zorg dat de proefpersoon alles goed waarneemt.
Neem het balletje met Uw rechterhand tussen de vingers uit, die U in de desbetreffende stand laat staan (waarmee U de
"grootta" blijft aangeven). Herhaal het bovanstaande vervolgens met de knikker.
Procedure: Steek Uw linkerhand uit ("Geef!"1, terwijl U tegelijkertijd met Uw rechterhand de "grootte" aangeeft, ach[er-
eenvolgens van:
a. balletje
b. balletje
c. knikker
Wserdsring: Scoor een punt wanneer de proefpersoon dle drie de keron het juiste voorwerp geeft.
Maximasl: 1 punt

08. BeAriD van niet-vOCaal weerAepeven aantallen

Meteriesl: vijf koffielepeltjes
Procedure: Leg de koffielepeltjes van links naar rechts voor de proefpersoon.
a. Steek Uw linkerhand, met gestrekte vingers uit ("Geef!"1, en steek van Uw rechterhand drie vingers op. .
b. Steek Uw linkarhartd op ("Geef!"), en steek van Uw rechterhand vier vingers op.
Waardering: Scoor een punt wanneer de proefpersoon het juiste aantal lepeltjes, respectievelijk 3 en 4, geeft.
Meximaal: 2 punten
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09. Ciifers lezen

Meteriaal: afbeeldingenboekje, vijf koffielepeltjes
Procedure: Leg het afbeeldingenboekje recht voor de proefpersoon op tafel. Leg da lepeltjes in een rijtje, van links naar
rechts, (vanuit Uw standpunt) rechts naast het boekje.

Sla het boekje open, zó dat het blad met daarop het cijfer 2 zichtbaar is. Pak twee lepeltjes, leg ze op het blad
(waarbij het cijfer zichtbaar moet blijvenl. Wijs tweemaal heen en weer tussen lepeltjes en cijfer. Leg de lepeltjes
vervolgens terug.

Sla de daaropvolgende bladzijden een voor een om. Wanneer de proefpersoon de lepeltjes gééft, leg ze dan zelf
in de rij terug.
a. 1
b. 3
Weerdering: Scoor een punt wanneer de proefpersoon het desbetreffende aantal lepeltjes (respectievelijk 1 en 3) op het
boekje legt, of:
-het cijfer correct hardop leest, of
-het juiste aantal lepeltjes oppakt, of
-het juiste aantal lepel[jes aan U geeft, of
-het juiste aantal lepeltjes apar[ legt.
Meximeel: 2 punten

10. Woorden lazen

Meterieel: afbeeldingenboekje, kam, bal, huis, hond
Procedure: Sla het afbeeldingenboekje open, zó dat het woord "kam" zichtbaar is. Pak als voorbeeld de kam, leg hem op
het woord en wijs tweemaal heen en weer tussen voorwerp en het gedrukte woord. Leg de kam terug op tafel. Sla de
daaropvolgende bladzijden een voor een om:
a. Bal
b. Huis
Weerdeting: Scoor een punt wanneer de proefpersoon het woord goed opleest. Daarnaast wordt ook iedere wijze
waarop de proefpersoon naar het juiste voorwerp verwijst goedgekeurd. Scoor dus ook een punt wanneer de
proefpersoon op een of andare manier het juiste voorwerp in het rijtje van objecten aanduidt, dat wil zeggen:
-naar het object wijst, ot
-naar het object reik[, of
-het object grijpt, of
-het object aan U geeft.
Maximeel: 2 punten

11. Geluiden herkennen

Meterieel: locomotief, auto, hond, poes, horloge
Procedure: Zet, van links naar rechts, voor de proefpersoon op tafel: locomotief, auto, hond, poes, horloge. Zeg
vervolgens duidelijk: Miauw! Miauw!. Pak vervolgens de poes op, herhaal het geluid terwijl Uw de poes aan de proef-
persoon laat zíen, en zet de poes terug. Herhaal deze procedure achtereenvolgens voor:
a. Woel-woet Ihond)
b. Tsjoeke-tsjoek, tsjoeke-tsjoek (locomotief)
d. Tik-[ak, tik-tak, tik-tak (horloge)
d. Vroem, vroem (auto)
Probeer de geluiden op een speelse manier, zo levensecht mogelijk te maken.
Weardering: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juis[e voorwerp in het rijtje verwijst wordt gewaardeerd met
ean punt:
-wijzen of reiken naar het object, of
-grijpen van het object, of
-het objec[ aan de proefleider geven, of
-imiteren van de handeling met het object, of
-het object benoemen.
Meximeal: 4 punten

12. Woordherkenning I

Materieal: tandenborstel, kam, hortoge, auto, rood blokje, beker
Procedure: Zet het materiaalin de aangegeven volgorde van links naar rechts voor de proefpersoon op tafel. Vraagachtereenvolgens:
a. Waar rs de auto?
b. Waar is de beker?
c. Waar is de tandenborstel?
d. Waar is de kam?
e. Waar rs het blokje?
f. Waarmee kun je rijden?
g. Waarmee kun je drinken?
h. Waarop kun je zien hoe laat het is?
i. Waar zijn de wielen van de autol
Waerdering: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juiste voorwerp verwijst wordt hier goedgekeurd. Scoor dus
een punt wanneer de proefpersoon op een of andere manier hei juista voorwerp in het rijtje van objecten aanduidt, dat
wil zeggen:
-naar het object wijst, of
-naar het object reik[, of
-het object grijpt, of
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-het object aan U geeft.
Met betrekking tot de laa[ste vraag van dit item geldt, dat specifiek de wielen aangeduid moeten worden. Wanneer
slechts de auto a(s geheel wordt aangeduid scoort deze vraag niet.
Meximeal: 9 punten

13. Woordherkenning II

Materieal: geen
Procedure: Zet het materiaal voor de proefpersoon op tafel. Vraag achtereenvolgens:
a. Waar is jouw neusl
b. Waar is jouw voetl
c. Waar zijn jouw ogenl
d. Waar is jouw arml
Weerdering: Scoor ean punt wanneer de proefpersoon duidelijk naar het gevraagde verwijs[, dat wil zeggen:
-naar het gevraagde onderdeel wijst, of
-het gevraagde onderdeel vastpakt.
Meximaal: 4 punten

14. Beqrip van vocaal weerqegeven aantallen

Meterieel: vijf koffielepeltjes
Procedure: Leg de koffielepeltjes van links naar rechts voor da proefpersoon op tafel. Vraag achtereenvolgans, terwijl U
Uw linkerhand uitsteekt:
a. Geef mij twee lepeltjes.
b. Geef mij drie lepelq'es.
Weerdsring: Scoor een punt wanneer de proefpersoon het juiste aantal lepeltjes ( respectievelijk 2 en 3) aanduidt door ze
-aan U ta geven, of
-op te pakken, of
-apart te leggen.
Maximeal: 2 punten

15. Bet7rip van klaurnamen.

Materiael: vier blokjes: rood, wit, blauw, geel
Procedurs: Zet het ma[eriaal in de aangegeven volgorde van links naar rechts voor de proefpersoon op tafel. Vraag
achtereenvolgens:
a. Waar is het blauwe blokjel
b. Waar is het rode blokjel
c. Waar is he[ gele blokjel
d. Waar is het witte blokjel
Waerdsring: ledere wijze waarop de proefpersoon naar het juiste blokje verwijst wordt hier goedgekeurd. Scoor dus een
punt wanneer de proefpersoon op een of andere manier het juiste blokje in het rijtje aanduidt, dat wil zeggen:
-naar het object wijst, of
-naar het object reikt, of
-het object grijpt, of
-het object aan U geaft.
Maximaal: 4 punten

16. BeArip van vocale opdrachten.

Mstedeel: tafeltje, poes
Procedure: Zet het materiaal in de aangegeven volgorde van links naar rechts voor de proefpersoon op tafel, met
ongeveer 20 centime[ar tussenruimte. Geef ach[ereenvolgens de volgende opdrachten:
a. Zat de poes op het tafeltje.
b. Zet de poes naas[ het ralel[je.
c. (Steek Uw linkarhand uit en vraag:) Geef mij eerst de poes en dan hel lafeltje.
d. Oraai het taleltje om en geef mij de poes.
Wsardsring: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de opdracht correct uitvoert:
a. Oe poes moet zonder hulp op het tafeltje blijven staan. Wanneer de proefpersoon de poes boven de tafel houdt scoort
deze vraag niet.
b. Geen enkel deel van de poes mag zich onder het tafeltje bevinden.
c. De proefpersoon dient áérst de poes, en vervolgens het tafeltje aan de proefleider te geven. Er moet daadwerkelijk
sprake zijn van geven.
d. De volgorde is niet van belang. ladere vorm van "omdraaien" wordt goedgekeurd, zowel draaien om de verticale als
om de horizontale as.
Msximeal: 4 punten

17. Besrrip van vocaal aangeduide concepten

Materisel: twee blauwe blokjes (zwaar, licht)
Procedura: Zet het materiaal, in de aangegeven volgorde, van links naar rechts voor de proefpersoon op tatal. Vraag
achtereenvolgens:
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a. Wat is het zwaarste blokje?
b. Wat is het lichtste blokje?
c. Wat is het zwaarste blokje?
Waerdering: Scoor een punt wanneer de proefpersoon driemael het gevreegde blokje aanduidt. De proefpersoon moat
daarbij beide blokjes in zijn handen gewogen hebben. Toevallig het juiste blokje aanduiden zonder dat er van wegen
sprake is geweest scoort hier dus niet.
Meximeal: 1 punt

18. Meervoudige opdracht

Meterieal: beker, rood blokje
Ptocedure: Zet het materiaal, in de aangegeven volgorde, van links naar rechts voor de proetpersoon op tafel. Zeg tegen
de proafpersoon: Als ik mijn hand opsteek (steek Uw hand op, vingers gestrekt) moet je mij de beker geven (wijs naar de
beker), maar als ik mijn hand op tafel leg (leg Uw vlakke hand op tafel), moe[ je mij het blokje geven (wijs naar het blok-
je). Wacht enkele seconden, en voer achtereenvolgens uit:
a. hand opsteken (bekar)
b. hand opsteken lbekerl
c. hand op tafel leggen (blokje)
Weerderinq: Scoor een punt wanneer de proefpersoon driemaal het juiste "gevraagde" voorwerp geeft. Wanneer de
proefpersoon slechts het gebaar van de proefleider imiteert, scoort dit item niet; het voorwerp waar om gevraagd wordt
moet daadwerkelijk gegeven worden.
Meximael: 1 punt

19. Motorische acties imiteren

Meterieel: geen
Procedure: Zeg tegen de proefpersoon: We gaan nu weer een ander spelletje doen. Kijk maar eens goed. Voer de
volgende handelingen uit. Wijs de proefpersoon na elke handeling aan, en zeg: "Doe maar".
a. Een maal in de handen klappen
b. Duim omlaag richten (overige vingers to[ vuist gebald)
c. Vier vingers opsteken (duim weggedraaid)
Weardering: Scoor een punt wanneer de mo[orísche handeling correct geïmiteerd wordt:

a. Handen klappen: Scoor een punt wanneer de proefpersoon zijn handen naar elkaar toe beweegt en raakt.
Een duidelijk hoorbare klap is niet noodzakelijk. Meerdere malen klappen is toegestaan.

b. Duim omlaag steken: Scoor een punt wanneer de proefpersoon een gestrekte duim in een omlaag gerichte
stand brengt. Schuin omlaag wordt goedgerekend, een horizontale houding van de hand niet. De overige vier vingers
dienen gekromd te zijn, dat wil zeggen niet gestrekt.

c. Vier vingers opsteken: Scoor een punt wanneer de proefparsoon vier vingers gestrekt, of slechts licht
gebogen in een naar boven gerichte stand brengt. De duim dient daarbij weggedraaid te zijn, of gekromd.
Maximael: 3 punten

20. "Alsof-handelingen" imiteren

Uitgangspunt islzijn hier de responslen) van de proefpersoon op item 1.

Weerdering: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de handeling correc[ imiteert:
a. Kammen: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de kam oppakt en er minimaal één keer mee door zijn

hoofdhaar, of bdven zijn hoofdhaar "kamt".
b. Drinken: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de beker oppakt met één of beide handen, de beker aan

zijn mond zet lof doet alsofl, en doet alsof hij eruit drinkt. De beker moet daarbij wat opgelicht worden ("gieten"1.
c. Tanden poetsen: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de tandenborstel oppakt, en een heen en weer

gaande beweging vóór zijn mond maakt. Daadwerkalijk tanden poetsen, met de borstel in de mond, wordt ook goedge-
keurd.
Meximeal: 3 punten

21.Tekenen

Meteriasl: vier natekenvellen, potlood of balpen
Procedure: Zeg tegen de proefpersoon: We gaan nu weer iets anders doen. Kijk maar eens goed. Leg het vel met daarop
de verticale streep voor de proefpersoon op tafel, en geef hem een potlood in handen. Tik met een hand op het
voorbeeld, en vervolgens op het lege deel van het papier. Wijs de proefpersoon aan, en zeg: Doe maar. Geef de
proefpersoon achtereenvolgens de vellen met daarop:
a. Lijn
b. Cirkel
c. Vierkant
d. Huis
Waerderinq: Algemeen: wanneer de proefpersoon meerdere figuren tekent ( perseveratiel, scoor dan de figuur die het
eerst getekend word[.

a. Lijn: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de lijn naar behoren natakent. Er moet sprake zijn van een
min of ineer recht lijnstuk. Kruisende lijnen mogen niet aanwezig zijn.

b. Cirkel: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de cirkel naar behoren natekent. Er moet sprake zijn van
een gesloten figuur,zonder (scherpel hoeken.

c. Vierkant: Scoor een punt wanneer de proefpersoon het vierkant naar behoren natekent. De figuur moet
bestaan uit vier min of ineer rechte lijnstukken, die door min of ineer rechte hoeken met elkaar verbonden zijn. De figuur



Bijlage 8

moet daarnaast gesloten zijn.
d. Huis: Scoor een punt wanneer de proefpersoon het huis naar behoren nateken[. Puntdak, schoorsteen, raam

en deur dienen herkenbaar aanwezig te zijn. Eventuele toevoegingen ( zoals een poppetje in of bij het huis, rook uit de
schoorsteen, gordijnen voor de ramen) zijn toegestaan.
Meximeel: 4 punten

22. Gebaren imiteren

Meterieel: geen
Procedure: Maak steeds eerst het gebaar, wijs dan naar de proefpersoon terwijl U zegt: Doe maar. Maak achtereenvol-
gens de volgende gebaren:
a. Zagen: houd Uw linkerarm schuin voor u met de hand gestrekt. Uw rechterarm, eveneens met de hand gestrekt,
fungeert als 'zaag'. Beweeg de rechterarm twee maal over de linker, alsof U deze doorzaagt.
b. Drinken: Doe alsof U een beker pakt met Uw rechterhand. Houd deze voor Uw mond en doe alsof U de beker in één
teug leegdrinkt door Uw hoofd, met de "beker" aan da mond, achterover te bewegen.
c. Slapen. Leg Uw linkerhand, mat de vingers gestrekt, tegen de linkerkant van Uw gezicht. Sluit kort Uw ogen en
beweeg Uw hoofd opzij alsof U Uw hoofd op een kussen legt.
d. Fietsen: Bal Uw handen tot wisten en bewaeg deze op borsthoogte naastlom elkaar heen, alsof U de trappers van
een denkbealdige fiets ronddraait.
Weerdering: Scoor ean pun[ wanneer de proefpersoon het gebaar of de gebarensequen[ie herkenbaar imiteert. Aan de
imitaties wordan de volgande eisen gesteld:

a. Zagen: Eén van de onderarmen moet als "zaag" fungeren, de andere als "plank". Een juiste uitvoering van
het gebaar houdt in, dat de "zaag" hean en weer bewogen wordt (minimaal óén keerl, terwijl de "plank" min of ineer
stilgehouden wordt (enige beweging van de "plank" is dus toeges[aanl. De "zaag" moet over de "plank" heen bewogen
worden, en nie[ ernaas[.

b. Drinken: De hand waarmee de proefpersoon het gebaar uitvoert moet gekromd zijn (alsof inen een beker
vasthoudtl, óf in vuistvorm gesloten zijn (de hand beeld[ de beker uit). De "beker" moet vervolgens naar de mond
worden gebracht, waarbij hij wat opgeticht wordt, alsof er "gegoten" wordt.

c. Slapen: Bij het uirioeren van het gebaar moet één hand van de proefpersoon zich [egen, of vlakbij de zijkant
van het hoofd bevinden. Het hoofd moet opzij bewogen wordan, waardoor de hand als "kussen" onder het hoofd
terecht komt.

d. Fietsen: De handen van de proefpersoon moeten aen cirkel- of ellipsvormige beweging náást elkaar heen
maken. Wanneer de hánden om elkaar heen draaien wordt dit ook goedgekeurd.
Meximael: 4 punten

23. Klanken imiteren

Meterieal: geen
Procedure: Introduceer de proefpersoon: Zo, nu gaan we praten. Zeg maar: ....
a. Tik-tak
b. Woef-woef
c. 8im-bam
Schrijf de antwoorden, als hulpmíddel, fonetisch uit.
Weerdering: Scoor een punt wanneer de proefpersoon de klank imiteert. Hierbij gelden de volgende regels:

7. Het dubbele karakter van de klanken moet steeds aanwezig zijn in ~e imitatie. De imitatie dient dus steeds
te bestaan uit twee lettergrepen.

2. De klankan bes[aan alle uit een begin medeklinker, een klinker, en een slotmedeklinker. Twae van deze drie
moeten in elke imitatie correct aanwezig zijn, wil de imitatie goedgerekend worden (b.v."bi-ba", "im-am", "bam-bam"
worden goedgerekend; "mmm-mmm" niet).
Meximsal: 5 punten

24. Woorden nazepsten

Meterieal: geen
Procedure: Zag tot de proefpersoon: Zeg maar: ....., achtereenvolgens:
a. Auto
e. Beker
f. Vliegtuig
g. Jan is liel
h. Ik ga zitten
Schrijf, als hulpmiddel bij het scoren, de antwoorden fonetisch uit.
Waerdering: Uitgangspunt bij de scoring van dit item is de verstaanbaarheid; hierbij dient rekening gehouden te worden
met eventuele dialecten. Scoor een punt wanneer U het woord, zoals de proefpersoon dat ui[spreekt, ook zou herkennen
aIs U niet tevoren al wist wat hij zei. Als richtlijnen bij de waardering dienen de volgenda gebruikt te worden:

a. Auto: alle delen van het woord (de klinkars "au" en "o", en de medeklinker "t") moeten aanwezig zijn
(klanken als "Ah-toh" worden goedgekeurd).

b. Beker: De "b" mag eventueel vervangen worden door "p" de beide "e"-klanken moeten duidelijk aanwazig
zijn, avenals de "k"-klank in het midden van het woord. De laatsta "r"-klank mag wegvallen. "Beke", "Peke" worden
goedgekeurd.

c. Vliegtuig: Minder duidelijk uitgesproken medeklinkers worden goedgekeurd. De klinker "ui" mag eventueel
varvangen worden door "a"-achtige klanken.

d. Jan is lief: alle drie de woorden moeten aanwezig zijn. "J" en "a" moeten in het woord duidelijk aanwezig
zijn. "Is" moet duidelijk worden uitgesproken.

e. Ik ga zitten: alle drie de woorden moeten aanwezig zijn. "Ik" moet duidelijk worden uitgesproken. De "g"
van "ga" kan eventueel vervangen worden door een stemhebbende, "h"-achtige klank; de "a" moet duidelijk aanwezig
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zijn. De "n" van "zitten" mag wegvallen, de rest van de klanken moet duidelijk aanwezig zijn.
Maximeal: 5 punten

25. Voorwerpen benoemen

Materiaal: beker, tandenborstel, vork, kam
Procedure: Vraag steeds Wat is dit?, terwijl U een voorwerp aanwijst. Wijs achtareenvolgens aan:
a. Bal
b. Vork
c. Tandenborstel
Schrijf, als hulpmiddel bij het scoren, de antwoorden fonetisch uit.
Wasrderinq: Uitgangspunt bij de scoring van dit item is wederom de vers[aanbaarheid; hierbij dient rekening gehouden te
worden met eventuele dialecten. Scoor een punt wanneer U het woord, zoals de proefpersoon dat uitspreekt, ook zou
harkennen als U niet tevoren al wis[ wat hij zei.
a. Bal: de letter I mag wat minder duidelijk uitgesproken worden.
b. Vork: de letter r mag wat minder duidelijk uitgesproken worden.
c. Tandenborstel: minder duidelijk uitgesproken medeklinkers worden goedgekeurd.
Meximael: 3 punten

26. Foto's benoemen

Matariael: afbeeldingenboekje
Procedure: Vraag steeds Wat is dit?, terwijl U een foto aanwijst. Wijs achtereenvolgans de volgende foto's aan:
a. Huis
b. Auto
c. Paard
d. Fiets
Schrijf, als hulpmiddel bij het scoren, de an[woorden fonetisch uit.
Weerdering: Uitgangspunt bij de scoring van dit item is wederom de verstaanbaarheid; hierbij dient rekening gehouden te
worden met eventuele dialecten. Scoor een punt wanneer U het woord, zoals de proefpersoon dat ui[spreekt, ook zou
herkennen als U niet tevoren al wist wat hij zei.

27. Vragen beantwoorden

Materieel: geen
Procedure: Stel de proefpersoon de volgende vragen:
a. Wat kan atlemaal rijden?
b. Wat kun je allemaa! eten?
c. Waar kun je mee schrijven?
d. Wanneer is het donker?
e. Wat moet je doen a!s je het koud hebt)
f. Wat moe[ je doen a!s je moe bent?
g. Wa[ moet je doen als je honger heb[?
Schrijf de antwoorden letterlijk uit, als hulpmiddel bij het scoren.
Wearderinq: Scoor een punt wanneer het antwoord van de proefpersoon minimaal é8n van de volgende bevat:

a. Alle zaken die zich voortbewegen, of voortbewogen worden op wielen: Kinderwagen, rolschaatslenl, skates,
skateboard, step, autoped, rolstoel, driewieler, fiets, brommer, motorlfiets), auto, wagen, vrachtwagen, vrachtauto, bus,
tram, locomotief, wagon, trein, kar, winkelwagen.

b. Eten: elke stof die door mensen normaliter als voedingsmiddel gebruikt wordt.
c. Schrijven: elk materiaal dat bedoeld is om mee te schrijven, zoals pen, wlpen, balpen, viltstift, potlood,

vetkrijt, bordkrij[, inkt.
d. Donker: 's avonds, 's nach[s.
e. Koud: elke activiteit die het opheffen van de koude toes[and tot doel heeft, zoals: jas aan, trui aan, sokken,

aan, dikke kleren aan, naar binnen gaan, kachel aan, verwarming aan, warm bad nemen, iets warms drinken etcetera.
f. Moe: elke activiteit die het opheffen van de vermoeide toestand tot doel heeft, zoals: rusten, uitrus[en,

slapen, op de bank gaan liggen, gaan zitten etcetera.
g. Honger: aten van voedingsmiddelen die honger stillen, zoals brood, aardappelen, soep enzovoort.

Maximeal: 7 punten
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Selectiecriteria proefpersonen normeringsonderzoek CPZ

1. Totaal: ongeveer 600 proefpersonen in normeringsonderzoek, verdeeld over 35 algemene

zwakzinnigeninrichtingen in Nederland en Vlaanderen.

2. Per instelling wordt een aantal van ongeveer 20 proefpersonen aangehouden, om de belasting

voor de instellingen niet te groot te maken.

3. Doelgroep: personen met een zeer ernstige, ernstige of matige verstandelijke handicap.

4. De chronologische leeftijd van de proefpersonen moet liggen tussen de 12 en de 45 jaar.

5. sRZ-niveaus in 3 categorieen (van laag naar hoogl:
a. 3l4 (Vragenlijstafname)
b. 5LI5H (Vragenlijst- en Testafnamel
c. 6LI6H (Vragenlijst- en Testafname)
d. 7L (Vragenlijst- en Testafname)

De verdeling van de proefpersonen over de drie categorieën is in principe evenredig.

6. Bij de proefpersonen dienen geen ernstige visuele of auditieve handicaps aanwezig te zijn. Dit
geldt eveneens voor motorische handicaps aan de bovenste ledematen, als gevolg waarvan de
armen niet gebruikt kunnen worden.

7. Andere selectiecriteria dan bovengenoemde worden in principe niet aangehouden. Dat wil

zeggen, ook bijvoorbeeld gedragsgestoorde of autistiforme personen kunnen in de groep
terechtkomen. Hun gedragsgestoordheidlautisme zijn dan geen reden om hen buiten de groep te
laten.

8. Invullerlsters van de vragenlijst moeten minimaal Z-gediplomeerd zijn en minimaal 1 jaar met
de desbetreffende persoon werken.

De selectieprocedure binnen de instellingen vindt in principe als volgt plaats: er dient sprake te
zijn van een aselecte steekproef, dat wil zeggen, alle bewoners die voldoen aan bovenstaande
criteria dienen evenveel kans te hebben om in de steekproef terecht te komen.

Binnen de hierboven genoemde sRZ-categorieen vindt de procedure als volgt plaats.
Allereerst worden alle bewoners geselecteerd die binnen een bepaalde sRZ-categorie vallen.
Binnen elke categorie wordt aan elke proefpersoon een cijfer toegekend. Vervolgens wordt van
elke vierde bewoner bekeken of hij voldoet aan de overige criteria die hierboven genoemd zijn
onder de punten 4 en 6. Binnen elke sRZ-categorie worden dus de nummers 4, 8, 12, 16
enzovoort bekeken. Wanneer een bewoner (bijvoorbeeld bewoner no. 24) niet voldoet aan de
criteria, wordt hij niet in de steekproef opgenomen. Er wordt dan gekeken of de volgende
proefpersoon in de rij aan de criteria voldoet (hier: no. 281. Wanneer op deze wi;ze onvoldoende
proefpersonen geselecteerd kunnen worden, worden de nummers Z, 6, 10, 14, 18, 22
enzovoort bekeken, totdat een voldoende grote steekproef tot stand is gekomen.
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Normtabellen cPZ-Vragenlijst

Deciel

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 7L

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

10
9
8

7

6

5
4
3

2

1

Deciel

43-46 40 50-52 78-80

41-42 39 49 77

39-40 38 48 75-76

37-38 37 47 73-74

35-36 36 46 71-72

34 31-35 39-45 69-70

33 29-30 33-38 64-68

31-32 27-28 31-32 54-63

29-30 25-26 29-30 45-53

0-28 0-23 0-28 0-44

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,

Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 6H

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,

Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

42-46 39-40 47-52 78-80

36-41 38 43-46 74-77

34-35 37 41-42 70-73

33 36 39-40 64-69

31-32 35 37-38 59-63

30 33-34 34-36 54-58

28-29 29-32 30-33 39-53

27 27-28 25-29 19-38

25-26 23-26 17-24 11-18

0-24 0-22 0-16 0-10

Deciel

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Deciel

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 5L

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

Deciel

33 39-40 40-44 57-77

32 36-38 35-39 44-56

31 35 33-34 27-43

29-30 33-34 28-32 21-26

27-28 30-32 26-27 17-20

25-26 28-29 24-25 15-16

23-24 26-27 21-23 10-14

21-22 24-25 17-20 8-9

16-20 17-23 11-16 5-7

0-15 0-16 0-10 0-4

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 4

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

30-32 34-37 31-41 29-56

27-29 32-33 28-30 19-28

25-26 30-31 23-27 16-18

22-24 28-29 21-22 15

20-21 26-2 7 18-20 13-14

18-19 24-25 16-17 11-12

15-17 22-23 14-15 9-10

13-14 17-21 11-13 7-8

9-12 11-16 9-10 5-6

0-8 0-10 0-8 0-4

Deciel

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Deciel

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 6L

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

10
9
8
7

6

5
4

3

2

1

Deciel

40-42 39-40 45-52 72-80

38-39 38 41-44 65-71

35-37 37 37-40 59-64

33-34 36 35-36 53-58

31-32 34-35 33-34 46-52

29-30 32-33 30-32 35-45

27-28 30-31 26-29 23-34

25-26 27-29 22-25 19-22

23-24 20-26 15-21 1 1-18

0-22 0-19 0-14 0-10

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 5H

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

36-37 40 43-48 59-76

34-35 38-39 40-42 49-58

32-33 36-37 37-39 42-48

31 34-35 33-36 33-41

29-30 32-33 28-32 27-32

27-28 31 26-27 23-26

25-26 29-30 23-25 17-22

23-24 25-28 20-22 12-16

19-22 19-24 12-19 9-11

0-18 0-18 0-11 0-8

Deciel

2

1

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Deciel

Omzetting van ruwe Vragenlijstscores in decielscores, sRZ 3

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

28-32 33-37 21-40 27-56

25-27 30-32 25-28 19-26

21-24 28-29 21-24 16-18

19-20 26-27 18-20 14-15

17-18 24-25 16-17 12-13

15-16 21-23 15 10-11

13-14 18-20 13-14 8-9

9-12 13-17 11-12 6-7

7-8 8-12 9-10 3-5

0-6 0-7 0-8 0-2

10
9
8

7

6

5

4

3

2

1

Receptief, Receptief, Expressief, Expressief,
Non-vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Normtabellen cPZ-Test

Deciel

Omzetting van ruwe Testscores in decielscores, sRZ 7L

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief, Ttot
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

Deciel

26-27 29 18 22 93-96
25 28 17 21 84-92
24 27 15-16 20 82-83
23 26 14 18-19 76-81

21-22 24-25 13 16-17 72-75

20 22-23 12 14-15 69-71

19 20-21 10-11 10-13 62-68

17-18 17-19 8-9 7-9 58-61
15-16 7-16 6-7 2-6 28-57

0-14 0-6 0-5 0-1 0-27

Receptief, Non- Recept~ef, Expressief, Expressief,
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Omzetting van ruwe Testscores in decielscores, sRZ 6H

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief, Ttot
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

26 28-29 16 21 81-89
24-25 26-27 15 19-20 74-80

22-23 24-25 14 17-18 69-73
20-21 22-23 13 13-16 62-68

19 20-21 11-12 11-12 57-61

18 17-19 10 7-10 50-56

15-17 15-16 9 3-6 42-49

11-14 12-14 7-8 2 33-41

8-10 3-11 5-6 0-1 20-32

0-7 0-2 0-4 0-19

10
9
8

7

6

5

4

3

2

1

Deciel

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief,
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Deciel

Omzetting van ruwe Testscores in decielscores, sRZ 6L

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief, Ttot
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

10
9
8

7

Deciel

10
9
8
7

6

5

4
3
2

22-26 24-29 15-17 19-21 71-85

20-21 21-23 14 15-18 64-70

19 18-20 12-13 12-14 54-63

18 16-17 10-11 7-1 1 43-53

15-17 14-15 8-9 4-6 38-42

1 1-14 10-13 7 2-3 31-37

8-10 7-9 5-6 0-1 22-30

6-7 2-6 3-4 15-21

2-5 0-1 0-2 3-14

0-1 0-2

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief,
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Omzetting van ruwe Testscores in decielscores, sRZ 5H

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief, Ttot
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

19-22 19-27 11 12-20 48-76

16-18 15-18 10 7-11 43-47

13-15 12-14 9 4-6 35-42

10-12 9-11 7-8 2-3 24-34

9 7-8 6 1 18-23

7-8 4-6 5 15-17

5-6 2-3 4 11-14

3-4 0-1 0-3 4-10

0-2 0-3

10
9

3

2

1

Deciel

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief,
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Deciel

Omzetting van ruwe Testscores in decielscores, sRZ 5L

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief, Ttot
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal

Deciel

17-20 16-27 11-12 7-16 41-57

11-16 8-15 8-10 3-6 22-40

8-10 3-7 6-7 0-2 16-21

6-7 0-2 5 10-15

5 2-4 7-9
4 0-1 5-6

2-3 3-4
0-1 0-2 3

2
1

Receptief, Non- Receptief, Expressief, Expressief,
vocaal Vocaal Non-vocaal Vocaal
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Criteriumvragenlijst (valideringsonderzoekJ

Instructie

Door middel van deze vragenlijst willen wij een indruk krijgen van de communicatievaardigheid
van de bewoonster. Dit betreft zowel de communicatie van de bewoonster zelf (Deel A, 5 vra-
gen) als het begrip door de bewoonster van communicatie van anderen IDeel 6, 5 vragenl.

Men kan communiceren door te spreken, te roepen, door gebaren te maken, door een
plaatje van het bedoelde te laten zien aan de ander, door het op te schrijven, door te wijzen
enzovoort. We willen hier weten of het U of de bewoner op welke wijze dan ook lukt om zich te
uiten naar elkaar toe. Bij elke vraag zou dus toegevoegd kunnen worden: "op enigerlei wijze".

Geef bij elke vraag het antwoord aan dat voor de persoon in kwestie het meest van
toepassing is. Dit doet U door het cijfer voor het betreffende antwoord te omcirkelen. Als U de
situatie die in de vraag omschreven is nooit met de bewoonster hebt meegemaakt, omcirkel dan
het antwoord dat U het meest van toepassing lijkt. Alle vragen dienen beantwoord te worden,
en er mag per vraag slechts één antwoord omcirkeld worden. De vragen zijn in de vrouwelijke
vorm (zijlhaar) gesteld, dit is slechts gebeurd om de leesbaarheid te bevorderen.

Deel A. Gebruik van communicatie door de bewoonster zelf

1. Stel je voor dat de bewoonster dorst heeft, en niet zelf aan drinken kan komen. Zij .....
1.... zal of kan anderen niet duidelijk maken dat zij dorst heeft.
2. ... kan met veel moeite, of slechts bij mensen die haar zeer goed kennen, duidelijk maken dat
ze dorst heeft.
3. ... kan met enige moeite of slechts bij mensen die haar goed kennen, duidelijk maken dat ze
dorst heeft.
4. ... kan zonder veel moeite aan zowel bekenden als onbekenden duidelijk maken dat ze dorst
heeft.
5. ... kan zonder moeite aan zowel bekenden als onbekenden duidelijk maken dat ze dorst heeft.

2. Als zij je hulp ergens bij nodig heeft trekt zij ..... je aandacht.
1 . Ivrijwel) nooit
2. in minder dan de helft van de gevallen
3. in de helft van de gevallen
4. in meer dan de helft van de gevallen
5. (vrijwel) altijd
Opmerking: als zij nooit ergens je hulp bij nodig heeft, omcirkel dan 1. Ivrijwell nooit.

3. Als zij je iets duidelijk wil maken snap je ..... wat zij bedoelt.
5. (vrijwel) altijd
4. in meer dan de helft van de gevalten
3. in de helft van de gevallen
2. in minder dan de helft van de gevallen
1 . (vrijwell nooit
Opmerking: als zij je nooit iets duidelijk wil maken omcirkel dan 1. (vrijwell nooit.

4. Als er iets opmerkelijks of ongebruikelijks in de omgeving gebeurL zal zij ..... er in slagen je
aandacht daarop te vestigen.
1 . (vrijwel) nooit
2. in minder dan de helft van de gevallen
3. in de helft van de gevallen
4. in meer dan de helft van de gevallen
5. altijd
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5. Zij is ..... communicatief.
1. erg
2. vrij
3. enigszins
4. vrijwel niet
5. niet

Deel B. Bearip van communicatie:

1. Als je haar mededeelt dat zij naar een nogal ongebruikelijke plaats moet gaan (bijvoorbeeld: de
arts of tandartsJ, lukt het je ..... om duidelijk maken wat je bedoelt.
5. Ivrijwel) altijd
4. in meer dan de helft van de gevallen
3. in de helft van de gevallen
2. in minder dan de helft van de gevallen
1. Ivrijwell nooit

2. Als er onverwacht iemand voor haar op
maken.
1. (vrijwep nooit
2. in minder dan de helft van de gevallen
3. in de helft van de gevallen
4. in meer dan de helft van de gevallen
5. Ivrijwel) altijd

bezoek komt lukt het je ..... dit aan haar duidelijk

3. Stel, je wilt haar een nieuwe taak aanleren. Zonder het daadwerkelijk voor te doen lukt het je
.... om haar uit te leggen wat zij moet doen.
1. Ivrijwell nooit
2. in minder dan de helft van de gevallen
3. in de helft van de gevallen
4. in meer dan de helft van de gevallen
5. altijd

4. Als nieuwe groepsbegeleiders (die haar minder dan 1 week kennenl haar iets duidelijk wil
maken lukt hen dat .....
1 . ... vrijwel nietlnooit.
2. ... met zeer veel moeite.
3. ... met enige moeite.
4. ... zonder veel moeite.
5. ... zonder moeite.

5. Als je haar tijdens de eetsituatie vraagt om je iets aan te geven begrijpt zij ..... wat je bedoelt.
1. Ivrijwel) nooit
2. in minder dan de helft van de gevallen
3. in de helft van de gevallen
4. in meer dan de helft van de gevallen
5. (Vrijwel) altijd
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