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Samenvatting 

Deze masterproef spitst zich toe op onderzoek naar de evolutie van vroeg-communicatieve 

vaardigheden van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand over de periode van een jaar. Het onderzoek kadert binnen het OJKO-

project, een longitudinaal onderzoek naar de Ontwikkeling van Jonge Kinderen met een grote 

cognitieve en motorische Ontwikkelingsvertraging.  

 

Aangezien in de literatuur weinig longitudinaal onderzoek is gedaan naar personen met een 

ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand hebben we dit onderzoek uitgevoerd 

over een periode van een jaar. De onderzoeksgroep bestond uit 13 participanten die een leeftijd 

hadden tussen de 20 en 58 maanden. In onze masterproef stonden drie onderzoeksvragen centraal: 

(1) Hoe evolueert het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met 

een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand over een periode van een jaar? (2) 

Welke kindfactoren hangen samen met de evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-

communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand? (3) Welke contextfactoren hebben een invloed op of hangen samen met 

de evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met 

een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand? Deze onderzoeksvragen hebben 

we zowel via beschrijvende als statistische analyses onderzocht. Het vroeg-communicatieve gedrag is 

op twee meetmomenten in kaart gebracht middels de Communicatie Matrix die gescoord werd aan 

de hand van diverse instrumenten. Enkel op gebied van de totaalscore voor vroeg-communicatief 

gedrag is een significante toename te zien. Op gebied van niveau en mate van gedifferentieerd 

gedrag was er na een jaar geen significante vooruitgang. Ook op gebied van kindfactoren (leeftijd en 

hand- en armbewegingen) en contextfactoren (het al dan niet hebben van (oudere) brussen en 

responsiviteit van de opvoeders) werd er geen significante invloed op of samenhang met de evolutie 

in verbale en non-verbale vroeg-communicatieve vaardigheden gevonden.  

 

Op basis van de verkregen resultaten kunnen we concluderen dat het verbale en non-verbale 

vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand over een periode van een jaar weinig vooruit gaat en dat de onderzochte 

kind- en contextfactoren hier niet mee samenhangen of geen invloed op hebben. Om te bepalen of 

dit geldt voor alle kinderen binnen deze doelgroep is meer onderzoek nodig. De methoden die in dit 

onderzoek gebruikt zijn, kunnen in de praktijk wel bruikbaar zijn om het communicatief gedrag van 

deze kinderen beter zichtbaar te maken voor opvoeders.  
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Toelichting aanpak en eigen inbreng 

Onze masterproef kadert binnen het OJKO-project. Dit project maakt deel uit van de 

doctoraatsstudie van Ines Van keer en Stephy Colla. Wij hebben onze masterproef gericht op de 

vroeg-communicatieve vaardigheden van de doelgroep, namelijk jonge kinderen met ernstige 

cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. We hebben allereerst een literatuuronderzoek 

gedaan om zo een beter zicht te krijgen op deze doelgroep en welke communicatieve vaardigheden 

zij al dan niet zouden kunnen tonen. Ook zijn we nagegaan welke kind- en contextfactoren een rol 

kunnen spelen bij de evolutie van deze communicatieve vaardigheden. Het empirisch onderzoek is 

gestart met de rekrutering van de participanten. Deze rekrutering, alsook de dataverzameling, 

hebben Stephy Colla en Ines Van keer op zich genomen. De codering aan de hand van de 

Communicatie Matrix hebben we eerst samen met Stephy Colla, onze dagelijks begeleidster, 

ingeoefend. Daarna hebben we participanten zelfstandig gecodeerd en werden sommige 

participanten dubbel gecodeerd door een van ons en Stephy om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid na te gaan. De onderzoeksvragen die onderzocht werden, 

werden door ons gekozen alsook de analyses die we gebruikt hebben om deze onderzoeksvragen te 

onderzoeken. Het uitvoeren van de analyses hebben we gedaan aan de hand van SPSS 23.0. Tot slot 

hebben we het uitschrijven van de masterproef verdeeld waarbij we steeds elkaars werk hebben 

nagelezen en aangevuld. 
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Algemene inleiding 

Onze masterproef spitst zich toe op de vroeg-communicatieve vaardigheden van jonge 

kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand en kadert binnen het 

OJKO-project. Dit is een longitudinaal onderzoek naar het Opvolgen van Jonge Kinderen met een 

Ontwikkelingsvertraging. Het project maakt deel uit van de doctoraatsstudie van Ines Van keer en 

Stephy Colla en staat onder leiding van Prof. Dr. Maes. Het longitudinaal onderzoek loopt over een 

periode van twee jaar waarbij de ontwikkeling van de participanten om het half jaar in kaart wordt 

gebracht. Het doel van dit onderzoek is om een inzicht te krijgen in het ontwikkelingsverloop van 

jonge kinderen met ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand en om te 

onderzoeken of bepaalde factoren, naast de ontwikkelingsachterstand, invloed hebben op de 

ontwikkeling van hun vroeg-communicatieve vaardigheden. De participanten zijn tot nu toe 

opgevolgd voor een periode van een jaar, waarbinnen drie meetmomenten hebben plaatsgevonden. 

We gingen aan de hand van de Communicatie Matrix de evolutie in de vroeg-

communicatieve vaardigheden van jonge kinderen met ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand na over twee meetmomenten heen. We maakten hierbij gebruik van de 

informatie op het eerste en het derde meetmoment. Verder gingen we na of er bepaalde kind- en 

contextfactoren zijn die een samenhang vertonen met deze evolutie in vroeg-communicatieve 

vaardigheden. De kindfactoren die we in rekening brengen zijn leeftijd en het gebruik van hand- en 

armbewegingen bij aanvang van het onderzoek. Daarnaast nemen we de volgende contextfactoren 

mee in ons onderzoek: het al dan niet hebben van (oudere) broers en/of zussen (brussen) en de 

responsiviteit van opvoeders op het eerste meetmoment. 

In het eerste hoofdstuk van deze masterproef wordt de doelgroep en de manier waarop 

communicatieve vaardigheden zich ontwikkelen zowel bij normaal ontwikkelende personen als bij 

personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) omschreven. Ook wordt bekeken wat vanuit 

literatuur al gekend is over kind- en contextfactoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling 

van communicatieve vaardigheden. In een tweede hoofdstuk wordt de opzet van het empirisch 

onderzoek beschreven. In het derde hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek 

weergegeven en een laatste hoofdstuk omvat de discussie. Hier zullen de conclusies, beperkingen en 

de praktijkrelevantie van ons onderzoek besproken worden en worden aanknopingspunten voor 

vervolgonderzoek gegeven.  
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Hoofdstuk 1. Literatuurstudie 

Aan de hand van een literatuurstudie wordt een beeld geven van de doelgroep waarop deze 

masterproef zich richt. Daarnaast wordt ingezoomd op wat er uit de literatuur gekend is over de 

ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Tot slot wordt nagegaan wat de literatuur aangeeft 

over welke kind- en contextfactoren een rol zouden kunnen spelen bij de ontwikkeling van deze 

communicatieve vaardigheden.   

 

1.1.  Doelgroep 

De doelgroep van deze masterproef bestaat uit jonge kinderen, van zes maanden tot vier 

jaar, met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. De onderzoekers hebben 

een groep van kinderen voor ogen die zowel op cognitief als op motorisch vlak grote moeilijkheden 

ondervinden in hun functioneren, meestal door zware hersenbeschadigingen. Ze beogen kinderen 

die later tot de doelgroep van personen met EMB kunnen behoren. Op deze jonge leeftijd kan men 

de graad van de verstandelijke beperking echter nog niet bepalen en bovendien is het niet mogelijk 

om de ontwikkelingsuitkomsten te voorspellen. Vandaar dat we in onze masterproef zullen spreken 

over kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand maar van de 

kennis over personen met EMB gebruik maken om de doelgroep te schetsen.  

Doorheen de jaren zijn er verschillende beschrijvingen geweest om mensen met ernstige 

meervoudige beperkingen te duiden. Wat begonnen is met ‘meervoudig complex gestoord’ is na 

kritiek voor een te breed omvattende en onduidelijke beschrijving uiteindelijk geëvolueerd tot 

‘ernstige meervoudige beperkingen’. Deze verandering in beschrijving is nodig geweest om mensen 

met EMB opvoeding en hulp op maat te kunnen bieden en tevens om een stimulans te bieden voor 

het ontwikkelen van diagnostische instrumenten om het niveau van functioneren te bepalen. Bij 

personen met EMB is het namelijk zo dat de hulpverlening die geboden wordt voor de ene beperking 

niet voldoende ondersteuning biedt voor de andere beperking(en) waar zij mee te maken hebben 

(Nakken, 2011).  

Om mensen met EMB goed te kunnen onderscheiden van andere groepen mensen met 

beperkingen werd er een taxonomie opgesteld waarin is vastgesteld dat er bij EMB ten minste sprake 

dient te zijn van beperkingen op twee domeinen. Het eerste domein waarvan sprake moet zijn, is het 

hebben van ernstige motorische beperkingen. Het tweede domein omvat een diep verstandelijke 

beperking (IQ < 20) die niet middels gestandaardiseerde tests voor cognitieve capaciteiten gemeten 

kan worden (Maes, Lambrechts, Hostyn, & Petry, 2007; Nakken, 2011; Vlaskamp & Nakken, 2007). 

Daarnaast kan het voorkomen dat de persoon beperkingen ervaart op sensorisch vlak wat zowel 

auditief als visueel kan zijn. Ook kan het zijn dat de persoon een medische problematiek heeft 

(Nakken, 2011; Nakken & Vlaskamp, 2007). Deze beperkingen kunnen verschillende oorzaken 
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hebben zoals genetische stoornissen, stoornissen op metabolisch gebied of stoornissen in de 

hersenontwikkeling (Maes et al., 2007). Hoewel deze taxonomie is opgesteld, blijft het moeilijk om 

personen in deze groep in te delen aangezien de combinatie en de ernst van de motorische en 

intellectuele beperkingen sterk kunnen verschillen per individu alsook de bijkomende problematiek. 

Zodoende worden personen eerder omschreven als zijnde meer of minder passend bij de kerngroep 

van personen met EMB. Door de groep te benoemen, is ook een voorstelling mogelijk van de omvang 

van de groep (Nakken, 2011). Zo zouden er in Vlaanderen ongeveer 1880 kinderen en adolescenten 

en 1350 volwassenen met EMB zijn (Maes, Penne, & De Maeyer, 2009; Maes, Penne, De Maeyer, & 

Vandevorst, 2008). 

Doorgaans werden personen met EMB vaak benaderd vanuit twee perspectieven. Het eerste 

perspectief houdt in dat men deze personen hun rechten op inclusie of hun rechten op potentiële 

ontwikkeling ontzegt. Het recht om als volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving en een 

kwaliteitsvol leven te hebben, is volgens dit perspectief namelijk moeilijk toepasbaar voor mensen 

met EMB omdat ze zeer afhankelijk zijn van anderen en nauwelijks een autonoom bestaan kunnen 

leiden (Nakken, 2011). Hiertegenover staat het tweede perspectief dat reflecteert over personen met 

EMB als mensen die recht hebben op gelijkheid op gebied van educatie, gezondheidszorg, sociale 

participatie etc. Men gaat mensen met EMB dan aanvaarden als personen. Het is belangrijk dat 

personen met EMB benaderd worden op basis van het tweede perspectief dat aangeeft dat ook deze 

personen rechten hebben (Hogg, 2007). 

Wanneer men personen met EMB vanuit dit tweede perspectief gaat benaderen, is het 

belangrijk om in te spelen op hun specifieke ondersteuningsnoden. Personen met EMB hebben 

namelijk onder andere problemen met communicatieve vaardigheden zoals het vragen van iets, het 

maken van oogcontact, het luisteren naar verhalen etc. Daarnaast hebben deze personen ook 

problemen met sociale en emotionele vaardigheden zoals het begrijpen en uiten van emoties, 

beurtnemen, samen spelen en het nemen van initiatief. Het leren van deze vaardigheden is enkel 

mogelijk door een intensieve en constructieve relatie aan te gaan met hun omgeving (Petry & Maes, 

2007). 

Piaget deed onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en veronderstelde dat kinderen 

steeds verder bouwen op reeds bestaande kennis. Hij beschrijft dat kinderen tussen nul en twee jaar 

zich bevinden in de sensomotorische fase. Dit houdt in dat er verschillende functies worden 

ontwikkeld zoals voelen of proeven. Ook worden de motoriek en het geheugen in deze periode 

gevormd. De tweede fase die Piaget beschrijft, is de pre-operationele fase die voorkomt bij kinderen 

tussen twee en zes jaar. Hier leert het kind praten en wordt de motoriek verder verfijnd. Een 

volgende fase is de concreet operationele fase die geldt bij kinderen van zes tot elf jaar. Hier leren 

kinderen zaken te vergelijken in vormen en grootten. Tot slot is er de formeel operationele fase die 



4 
 

geldt voor kinderen van elf jaar en ouder. Hier leert het kind ruimtelijk en abstract denken (Berk, 

2007). De mate waarin kinderen bepaalde vaardigheden kunnen aanleren, hangt echter samen met 

aangeboren of verworven beperkingen in de intelligentie. Bij kinderen met EMB spelen naast de 

verstandelijke beperking ook motorische en zintuiglijke beperkingen een rol. Deze kinderen hebben 

extra moeite met het leren van vaardigheden waarvoor motoriek en adequate visus of gehoor nodig 

zijn (Didden, 2002). Vlaskamp (2011) toont aan dat kinderen met EMB de ontwikkelingsstadia van 

Piaget minder geaccentueerd doorlopen en vaak beperkt zullen blijven tot een cognitieve 

ontwikkelingsleeftijd van maximaal 24 maanden. Dit betekent dat personen met EMB zich vooral in 

de sensorimotorische fase bevinden waarbij men nog niet goed in staat is de wereld te begrijpen. De 

wereld is nog chaotisch voor personen met EMB (Penne, 2011).  

 

1.2. Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 

Wanneer kinderen worden geboren, bezitten zij niet meteen de vaardigheid om aan de hand 

van taal te communiceren met de buitenwereld. Voordat zij dit niveau van communicatie bereiken, 

moeten er eerst nog communicatieve vaardigheden verworven worden die de basis leggen voor taal 

(Crais, Watson, & Baranek, 2009; Proctor & Murnyack, 1995). Omdat het jonge kind in deze periode 

nog geen taal gebruikt, wordt dit ook wel de prelinguïstische periode genoemd (Proctor & Murnyack, 

1995). 

Doorheen de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden doorlopen jonge kinderen een 

aantal fasen. Deze fasen nemen ieder een bepaalde periode in beslag en houden de beheersing van 

nieuwe sociale, motorische en cognitieve vaardigheden in (Proctor & Murnyack, 1995; Rowland, 

2013). Als leidraad zullen we de indeling van fasen gebruiken die Rowland (2013) beschrijft binnen de 

Communicatie Matrix. We zullen hier doorheen deze masterproef gebruik van maken omdat 

ontwikkeling niet enkel inhoudt dat je een cognitieve of motorische vaardigheid beheerst maar er 

ook naar ontwikkeling kan worden gekeken vanuit een sociaal-relationele kant. Hierbij wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar de vaardigheid dat een kind al dan niet kan duidelijk maken wat hij1 wil 

(Vlaskamp, 2011). Deze aspecten komen in de Communicatie Matrix aan bod.  

 

1.2.1. Fase 1: pre-intentioneel gedrag 

Een eerste fase die het kind volgens Rowland (2013) doorloopt, is de pre-intentionele fase. 

Het gedrag dat het kind laat zien, heeft nog geen achterliggende intentie en de opvoeder2
 dient er 

met behulp van eigen interpretaties achter te komen wat het kind wil overbrengen (Proctor & 

Murnyack, 1995). Het gedrag van het kind reflecteert hier een algemene gemoedstoestand (zoals 

                                                           
1
 Wanneer we ‘hij’ gebruiken, bedoelen we ook ‘zij’.  

2
 Onder opvoeders verstaan we ook ouders en verzorgers. 
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comfort, hongerig zijn, …) waar het nog geen controle over heeft. Het gaat voornamelijk om reflexen 

of reactief gedrag (Rowland, 2011). Het kind bevindt zich doorgaans vanaf de geboorte tot een 

leeftijd van ongeveer drie maanden in deze fase (Rowland, 2013). Verder treden de eerste tekenen 

van de taalontwikkeling op. Ondanks dat het kind nog niet kan praten, maakt het toch al geluiden. 

Deze worden prelinguïstische vocalisaties genoemd (Nathani, Ertmer, & Stark, 2006). Volgens Berk 

(2008) beginnen kinderen rond de leeftijd van twee maanden ook klinkerachtige geluiden te maken, 

kirren genoemd. Over het algemeen zijn de vocalisaties vooral reflexief of reactief. Het kind 

produceert geluiden ten gevolge van zijn gemoedstoestand (bijvoorbeeld huilen of niezen) of als 

reactie tijdens interactie met zijn opvoeder of omgeving (Stark, Bernstein, & Demorest, 1993).      

 

1.2.2. Fase 2: intentioneel gedrag 

Wanneer het kind wel in staat is om controle uit te oefenen over zijn gedrag bevindt het zich 

in de intentionele gedragsfase (Rowland, 2013). Het kind kan zijn gedrag nu direct richten op 

objecten en personen maar er is nog geen sprake van intentionele communicatie. Dit wil zeggen dat 

het kind er zich nog niet van bewust is dat hij met zijn eigen gedrag het gedrag van anderen kan 

beïnvloeden. De gedragingen kunnen echter wel al een communicatieve functie vervullen dankzij de 

interactiepartner die het gedrag interpreteert en er zelf betekenis aan geeft (Calandrella & Wilcox, 

2000; Rowland, 2011). Als een kind bijvoorbeeld naar zijn speen reikt, interpreteert een ouder dit 

vaak alsof het kind de speen graag wilt hebben zonder dat het kind zich hierover (non-)verbaal heeft 

geuit. De interactiepartner heeft vaak wel nog informatie vanuit de context en over het kind nodig 

om de boodschap correct te kunnen interpreteren (Proctor & Murnyack, 1995). In de normale 

ontwikkeling doet deze fase zich tussen een leeftijd van drie en acht maanden voor (Rowland, 2013).  

Vanaf een leeftijd van drie à vier maanden hebben kinderen de brabbelende fase van 

prelinguïstische vocalisaties bereikt. Ouders geven echter aan dat vocalisaties zich merendeels later 

voordoen en het kind eerder gebruik zal maken van andere communicatiemiddelen. Als een ouder en 

kind fysiek worden gescheiden, zal het kind bijvoorbeeld eerder staren naar zijn ouder dan dat het 

geluid zal maken (Berk, 2008). Ook Shatz (1983) geeft aan dat kinderen eerder op een non-verbale 

manier zullen communiceren en pas op latere leeftijd vocaliseren. Daarnaast wordt er aangegeven 

dat de geluiden die een kind maakt op zich niet relevant zijn wanneer deze niet verweven zijn met 

gezichtsexpressies en oogcontact (Jaffe, Stern, & Peery, 1973). Het kirren dat zich voordeed in de 

pre-intentionele fase ontwikkelt zich uiteindelijk tot het herhaaldelijk brabbelen van klinker-

medeklinkercombinaties rond de leeftijd van zes à zeven maanden. Niet alleen het produceren van 

taal maar ook het begrip van taal ontwikkelt zich gedurende deze periode. Vanaf de leeftijd van zes 

maanden begint het kind namelijk de betekenis van woorden als ‘mama’ en ‘papa’ te begrijpen (Berk, 

2008). 
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Rond de leeftijd van drie en een halve maand is tevens het visueel-motorisch systeem 

functioneel volgroeid waardoor de kinderen hun blik onder controle hebben. Deze vaardigheid is 

onder andere belangrijk voor de ontwikkeling van gedeelde aandacht waarbij het kind de blik van 

opvoeders kan volgen en in dezelfde richting kan kijken of bijvoorbeeld kan opkijken als zijn naam 

wordt geroepen (Berk, 2008; Lytle, Steffani, & Huang, 2010). Deze gedeelde aandacht is belangrijk 

voor de vroege taalontwikkeling. Kinderen die meer gedeelde aandacht ervaren, begrijpen en 

produceren eerder taal of gebaren en hebben een snellere ontwikkeling in hun woordenschat (Berk, 

2008).  

Ook gezichtsuitdrukkingen zijn op deze leeftijd een manier om naar de opvoeder te 

communiceren en zo een bepaald doel te behalen. Het is de taak van de opvoeder om dit signaal van 

het kind af te lezen om het vervolgens te kunnen begeleiden in het behalen van zijn doel. Als een 

kind bijvoorbeeld een bepaald object niet kan vastpakken omdat het te ver weg ligt, hierdoor 

frustratie ervaart en zijn gezicht fronst, kan de opvoeder dit signaal oppikken en het voorwerp 

vervolgens binnen het bereik van het kind leggen (Tronick, 1989). Daarnaast zijn 

gezichtsuitdrukkingen bevorderend voor de ontwikkeling van hechtingsrelaties omdat zij als bron van 

informatie dienen voor de opvoeder en deze vervolgens aan de noden van het kind kan voldoen 

(Cole & Moore, 2015).  

 

1.2.3. Fase 3: onconventionele communicatie 

Volgens Rowland (2013) bevindt het kind zich in de fase van onconventionele communicatie 

wanneer het tussen de zes en 12 maanden oud is. Deze periode is de start van het gebruik van 

intentionele communicatie waarbij het kind zich er nu bewust van is dat hij met zijn eigen gedrag 

invloed kan uitoefenen op anderen en dat anderen zullen reageren op zijn gedrag (Rowland, 2013). 

Verdere verschillen tussen pre-intentionele en intentionele communicatie zijn dat het kind bij 

intentionele communicatie onder andere aandacht heeft voor zijn interactiepartner, zijn visuele 

aandacht kan wisselen van een object naar deze partner en pauzes inlast tijdens interacties omdat hij 

een reactie verwacht van de ander (Calandrella & Wilcox, 2000; Iverson & Wozniak, 2016). Bates, 

Benigni, Bretherton, Camaioni en Volterra (1979) noemen nog enkele andere factoren zoals het 

nagaan van feedback vanuit het kind naar zijn interactiepartner toe en het wisselen van signalen 

totdat het doel is bereikt.   

Een van de belangrijkste indicatoren die blijk geeft van intentionaliteit is de ontwikkeling van 

het gebruik van gebaren. Onder gebaren valt het gebruik van vingers, handen, armen, maar ook 

gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen (Crais, Douglas, & Campbell, 2004). Er worden tevens 

patronen zichtbaar van combinaties van gebaren met blikrichting, vocalisaties, lichaamsbewegingen 

en gezichtsuitdrukkingen (Boundy, Cameron-Faulkner, & Theakston, 2016). Hierdoor leert het kind 
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dat het gebruik van communicatie tot gewenste resultaten leidt (Berk, 2008). Ook kan het kind 

hiermee sociale intenties op een meer directe manier duidelijk maken (Boundy et al., 2016). Over het 

algemeen is de competentie voor het gebruik van communicatieve gebaren een voorspeller voor 

latere taalproductie en -begrip (Cochet & Byrne, 2016). Gebaren kunnen dan ook gezien worden als 

voorlopers van symbolische taal en bieden een opstap naar de complexiteit van gesproken taal 

(Reilly et al., 2006). In deze fase wordt wel nog van pre-symbolische communicatie gesproken omdat 

het kind nog geen gebruik maakt van symbolische taal (Rowland, 2013).  

Er zijn volgens Crais et al. (2009) twee categorieën van gebaren die jonge kinderen gebruiken. 

Een eerste categorie zijn aanwijzende gebaren. Een aanwijzend gebaar kan binnen veel contexten 

gebruikt worden maar heeft wel steeds een context nodig om correct geïnterpreteerd te worden 

(Kraljević, Cepanec, & Šimleša, 2014). Deze aanwijzende gebaren hebben als doel om de aandacht op 

een object of handeling te richten en zijn het eerst zichtbaar als het kind tussen de zeven en negen 

maanden oud is. Aanwijzende gebaren maken het grootste deel van het communicatieve repertoire 

uit van baby’s en peuters (Thal & Tobias, 1992) en blijven een prominente rol spelen in de acquisitie 

van taal (Cochet & Byrne, 2016). Binnen aanwijzende gebaren is verder nog een onderscheid 

mogelijk, namelijk tussen contactuele en distale gebaren. Contactuele gebaren vereisen fysiek 

contact tussen het kind en zijn interactiepartner. Een object tonen of iets geven aan een ander vallen 

ook binnen contactuele gebaren en doen zich voor rond de leeftijd van 10 à 11 maanden (Cameron-

Faulkner, Lieven, Theakson, & Tomasello 2015). Distale gebaren doen zich iets later voor, tussen de 

10 en 12 maanden, en vereisen geen direct fysiek contact. Eén van de distale gebaren die het meest 

onderzocht is, is het wijsgebaar (Boundy et al., 2016). Dit gebaar wordt onder andere gebruikt om 

gedeelde aandacht te initiëren en blijkt tevens een goede voorspeller voor de latere 

taalontwikkeling. Dit gebaar ontwikkelt zich vanaf de leeftijd van 11 à 12 maanden en wordt zelfs 

beschouwd als mijlpaal op de leeftijd van 12 maanden (Boundy et al., 2016).  

Een tweede categorie gebaren, die merendeels volgt op aanwijzende gebaren, zijn 

representatieve gebaren. Representatieve gebaren zijn ook verwijzend maar behouden altijd een 

vaste betekenis. In tegenstelling tot aanwijzende gebaren ontwikkelen representatieve gebaren zich 

niet bij ieder kind op eenzelfde manier. Welke gebaren het kind aanleert, is zeer afhankelijk van de 

context waarin het kind opgroeit (Crais et al., 2009). Als opvoeders bepaalde representatieve 

gebaren niet gebruiken, zijn deze vervolgens ook niet zichtbaar in het gedrag van kinderen (Crais et 

al., 2004).  

Enkele van deze bovengenoemde representatieve gebaren zullen na een tijd uitdoven 

(Crochet & Byrnes, 2016) omdat ze als onconventioneel worden beschouwd en sociaal minder 

aanvaard worden wanneer kinderen ouder worden (bijvoorbeeld het wegduwen van een voorwerp 

ter protest; Rowland, 2013). Enkele van deze onconventionele gebaren zijn object-gerelateerde 
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gebaren, ook wel symbolische gebaren. Deze gebaren hebben een direct verband met het object of 

handeling waarnaar verwezen wordt en bevatten vaak kenmerken van dit object of deze handeling, 

zoals het gebaar voor telefoneren (Crochet & Byrnes, 2016).  

Tussen de negen en 11 maanden wordt daarnaast de vaardigheid gedeelde aandacht steeds 

nauwkeuriger en kan het kind de precieze blik volgen van de ander en begrijpt het dat de gerichte 

aandacht van de ander een bron van communicatieve informatie inhoudt (Berk, 2008; Crais et al., 

2004). De ontwikkeling in gedeelde aandacht zorgt er tevens tegen het eind van het eerste levensjaar 

voor dat het kind gaat inzien dat niet alleen hijzelf bepaalde doelen beoogt maar dat anderen deze 

ook hebben (Berk, 2008). 

Het brabbelen dat zich vanaf zeven maanden voordoet, breidt zich vanaf ongeveer 10 

maanden uit tot het gebruik van intonatie die ook gehanteerd wordt in de moedertaal (Berk, 2008; 

Iyer & Ertmer, 2014). Op deze leeftijd beginnen kinderen vocalisaties daarnaast op een 

communicatieve manier te gebruiken zoals voor het initiëren van een interactie of het weigeren van 

iets (Stark et al., 1993). Op een leeftijd van acht maanden beginnen kinderen hun blikrichting met 

vocalisaties te combineren. Een vorm hiervan is op object gerichte vocalisaties (bijvoorbeeld als een 

voorwerp in het gezichtsveld van het kind of binnen het bereik ligt). Deze vocalisaties zouden de 

taalontwikkeling bevorderen omdat zij kansen creëren voor woord-stimulerende interacties (Iverson 

& Wozniak, 2016).  

 

1.2.4. Fase 4: conventionele communicatie 

In deze fase, die zich voordoet tussen de 12 en 18 maanden, start het kind met het gebruiken 

van conventionele gebaren om zijn communicatieve boodschap aan te geven (Rowland, 2013). De 

vorm van de signalen die het kind geeft, verandert nu naar een vorm die binnen communicatie 

gepast is (Bates et al., 1979). Dit zijn representatieve gebaren die gebruikt worden om een bepaalde 

sociale actie of concept weer te geven (Crais et al., 2009) zoals het dag wuiven of een duim opsteken 

(Rowland, 2013). Rowland (2013) en Crais et al. (2009) noemen dit conventioneel gedrag omdat deze 

gedragingen op latere leeftijd wel sociaal aanvaard worden en in de verdere taalontwikkeling de 

verbale communicatie blijven ondersteunen.  

Volgens Bates et al. (1979) verschijnen in deze periode zelfs al enkele vormen van symbolisch 

taalgebruik, die zich in de volgende fase verder ontwikkelen (Rowland, 2013), en begint het kind de 

conventionele aard van deze symbolen te herkennen (Bates et al., 1979). Het kind ontdekt 

bijvoorbeeld dat objecten namen hebben en dat de naam en het object niet identiek zijn aan elkaar.  

Ook spreken kinderen hun eerste woord rond een leeftijd van 12 maanden. Deze woorden kunnen 

echter nog niet als volledig symbolisch beschouwd worden omdat zij enkel in zeer specifieke 

contexten voorkomen (Iverson & Wozniak, 2016). 
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1.2.5. Fase 5 & 6: concreet en abstract symbolisch taalgebruik 

In voorgaande fasen werden voornamelijk ontwikkelingen besproken omtrent pre-

symbolische communicatie. Vanaf een leeftijd van 12 maanden beginnen kinderen echter gebruik te 

maken van symbolisch taalgebruik en dit in eerste instantie door middel van concrete symbolen die 

fysiek lijken op wat ze voorstellen. Hierbij kan men denken aan afbeeldingen, objecten en geluiden. 

De concrete symbolen worden doorgaans gebruikt in combinatie met gebaren en woorden. Deze 

fase slaan kinderen merendeels over. Ze gebruiken wel concrete symbolen maar eerder als 

overbrugging naar het gebruik van abstracte symbolen die zich in de volgende fase, het abstracte 

symbolisch taalgebruik, voordoen. Bij abstracte symbolen kan men denken aan spraak of 

gebarentaal, welke verschijnen tussen de 12 en 24 maanden (Rowland, 2013). Calandrella en Wilcox 

(2000) stellen dat de switch van non-verbale naar verbale intentionele communicatie deels 

gestimuleerd wordt door de vele misvattingen die kunnen voorkomen bij non-verbale  communicatie 

en dat kinderen hierdoor eerder geneigd zijn om taal te gebruiken. Tegen het eind van deze fase 

kunnen kinderen ongeveer 24 tot 50 woorden gebruiken en begrijpen zij simpele vragen en 

aanwijzingen (Lytle et al., 2010). 

 

1.2.5. Fase 7: gebruik van taal  

De laatste fase kenmerkt zich door het gebruik van taal waarbij meerdere symbolen (ook wel 

woorden) worden gecombineerd. Het kind leert hier om grammaticale regels te volgen en ontwikkelt 

begrip voor de volgorde van de symbolen (Rowland, 2013). Het kind start met ongeveer 50 woorden 

in zijn woordenschat (Lytle et al., 2010). De woordkennis breidt zich vervolgens verder uit tot één of 

twee nieuwe woorden per dag in de periode van 18 tot 36 maanden. Deze snelle toename in 

woordenschat is mogelijk doordat het kind leert te categoriseren, steeds beter woorden kan 

onthouden en sociale hints van anderen oppikt om de betekenis van objecten te achterhalen. Omdat 

zijn leefwereld zich ook verder uitbreidt, komt het kind in aanraking met een diversiteit aan nieuwe 

objecten en gebeurtenissen die de toename van woordkennis alleen maar verder stimuleren. Tegen 

de tijd dat het kind ongeveer 200 woorden in zijn vocabulaire heeft, gaat het twee woorden 

combineren om zo duidelijk te maken wat het wil bereiken (Berk, 2008). Lytle et al. (2010) geven aan 

dat dit combineren van woorden zelfs al begint wanneer het kind slechts 50 woorden kent. Dit 

combineren wordt ook wel telegrafische spraak genoemd. Bijvoorbeeld ‘mama eten’ of ‘beer slapen’ 

(Berk, 2008). Doorgaans start het gebruik van meer complexe taal vanaf 24 maanden (Rowland, 

2013). 

 

1.3. Redenen om te communiceren 

Volgens Rowland (2013) zijn er vier globale redenen om te communiceren: het weigeren van 
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zaken die we niet willen, het verkrijgen van zaken die we wel willen, het interageren in sociale 

interacties en het zoeken of verkrijgen van informatie. Carpenter, Mastergeorge en Coggings (1983) 

en Crais et al. (2004) hebben de ontwikkeling van deze categorieën in beeld gebracht. In hun 

bevindingen kwam naar voren dat de communicatieve functies op verschillende momenten 

doorheen de ontwikkeling verschijnen. Zo blijkt dat weigeren zich voordoet op een leeftijd van zes 

tot zeven maanden en het verkrijgen van objecten en handelingen op een leeftijd van zeven tot 

negen maanden. Niet alle kinderen doorlopen echter dezelfde volgorde (Crais et al., 2009).  

Rowland (2013) geeft aan dat kinderen zaken zullen weigeren door ongemak te uiten, te 

protesteren of door iets af te wijzen. Wanneer ze meer van iets willen krijgen, zullen ze gemak uiten 

of een actie verderzetten. Verder zullen kinderen meer van een actie/object of een andere 

actie/object vragen. Het interageren in sociale interacties gebeurt onder andere doordat kinderen 

interesse tonen in anderen, affectie tonen of de aandacht naar zich toe trekken. Tot slot zoeken of 

verkrijgen kinderen informatie door vragen te stellen of opmerkingen te geven (Rowland, 2013).  

Willems (1999) spreekt over acht communicatieve functies. Onder deze acht bevinden zich, 

net zoals bij Rowland (2013), verzoeken, weigeren/afwijzen, het geven en vragen van informatie en 

sociale routines. Willems (1999) verstaat onder ‘verzoeken’ het duidelijk maken van wat je wil of 

nodig hebt. Onder weigeren/afwijzen plaatst hij het ‘nee’ zeggen als men iets aanbiedt. Het gaat er 

bij deze functie om dat het kind aan anderen kan verduidelijken dat hij wilt dat ze stoppen met wat 

ze aan het doen zijn. Met het geven en vragen van informatie wordt bedoeld dat personen in staat 

zijn vragen te stellen wanneer ze iets niet weten en een ander iets kunnen vertellen wat deze nog 

niet wist. Onder ‘sociale routines’ wordt het begroeten, afscheid nemen en jezelf voorstellen 

verstaan. Bijkomend vermeldt Willems (1999) de functies ‘verkrijgen van aandacht’ (wat bij Rowland 

(2013) onder de functie sociale interacties hoort), ‘commentaar geven’ (wat bij Rowland (2013) 

onder het  verkrijgen van informatie valt) en het ‘uiten van gevoelens’ (wat bij Rowland (2013) onder 

andere gezien wordt als het uiten van (on)gemak). Bij de functie ‘commentaar geven’ gaat het erom 

dat men communiceert over voorwerpen of zaken waar men interesse in heeft. Bij het uiten van 

gevoelens wordt bedoeld dat personen zowel lichamelijk als emotioneel kunnen aangeven hoe ze 

zich voelen. ‘Verkrijgen van aandacht’ betekent dat personen in staat zijn om anderen hun aandacht 

te vragen (Willems, 1999). 

 

1.4. Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden bij personen met EMB  

Tijdens de vroege communicatieve interacties tussen opvoeders en hun baby met EMB 

kunnen al een aantal problemen optreden. Het is namelijk zo dat de vroege non-verbale gedragingen 

zoals oogcontact, wijzen, reiken etc. veel later ontwikkelen bij deze kinderen. Ze zullen hierdoor 

minder reageren op de initiatieven van hun omgeving en nemen zelf ook minder initiatief. Aangezien 
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personen met EMB een diep verstandelijke beperking hebben, gaat het hanteren van de basisregels 

van de taal moeilijk waardoor er sprake is van een ernstig gestoorde communicatie. Personen met 

EMB hebben onder andere problemen met het richten van de aandacht, de discriminatie van prikkels 

en de organisatie van informatie (De Bal, 2011).  

Communicatie met personen met EMB verloopt dus vaak niet optimaal gezien de asymmetrie 

en ambiguïteit die kenmerkend zijn in hun communicatie (Hostyn, Daelman, Janssen, & Maes, 2010). 

De beperkingen van kinderen met EMB maken het moeilijk voor hen om gedrag te uiten waarmee ze 

aandacht van anderen kunnen trekken. Voorbeelden van deze gedragingen zijn onder andere 

glimlachen, reiken en vocaliseren. Personen met EMB communiceren vaak op pre- of proto-

symbolisch niveau omdat zij moeilijkheden ervaren in symboolinzicht en het inzicht in middel-doel en 

oorzaak-gevolg. Hierdoor zullen ze er vaak niet in slagen om functionele communicatie toe te passen 

en zullen ze dus voornamelijk moeten terugvallen op lichaamstaal. De communicatieve expressies 

van personen met EMB zijn meestal idiosyncratisch en contextgebonden. Hierdoor worden de 

signalen waarmee ze hun noden, gedachten en/of emoties uitdrukken vaak niet opgemerkt of 

verkeerd begrepen door anderen (De Bal, 2011; Hostyn & Daelman, 2011; Petry & Maes, 2007; 

Vlaskamp, 2011). Daarnaast vertonen deze kinderen ook sterk vertraagde reacties waardoor hun 

reactie, eens ze deze vertonen, niet meer opgemerkt wordt door de ander (Vlaskamp, 2011).   

Verder wordt er van uitgegaan dat de ontwikkeling van kinderen met EMB dezelfde volgorde 

heeft als normaal ontwikkelende kinderen maar dat kinderen met EMB zich langzamer ontwikkelen 

en hun uiteindelijke ‘cognitieve plafond’ lager is (Vlaskamp, 2011). Roemer en Van Dam (2004) 

spreken in dit geval over de ‘delay’-hypothese die stelt dat personen met een verstandelijke 

beperking zich in dezelfde mate ontwikkelen als normaal ontwikkelende personen maar met een 

achterstand. Naast de ‘delay’-hypothese bespreken Roemer en Van Dam (2004) de ‘difference’-

hypothese die stelt dat de volgorde, het patroon en het uiteindelijk niveau van de vaardigheden van 

personen met EMB verschillend zijn van normaal ontwikkelende personen. Kinderen met EMB maken 

in dit geval dus eerder een atypische ontwikkeling door waardoor we beter kunnen spreken over een 

andere ontwikkeling dan een vertraagde ontwikkeling. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen met 

EMB op de sociale, cognitieve en motorische domeinen vaardigheden laten zien die niet goed te 

plaatsen zijn binnen één bepaalde ontwikkelingsfase die zich bij een normale ontwikkeling voordoen. 

Er is dus de indruk dat de volgorde van ontwikkeling wel eens totaal anders kan zijn bij personen met 

EMB (Roemer & Van Dam, 2004; Vlaskamp, 2011).  

 

1.5. Kindfactoren  

1.5.1. Leeftijd 

Een van de kindfactoren die kan samenhangen met de evolutie van vroeg-communicatieve 
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vaardigheden is de leeftijd van het kind. Het is misschien vanzelfsprekend dat kan worden verwacht 

dat kinderen die bij aanvang van de studie ouder zijn ook meer communicatieve vaardigheden laten 

zien en hierdoor een grotere verandering doormaken. Zij hebben namelijk meer (sociale) ervaringen 

gehad dan jongere kinderen en hebben tevens een langere leergeschiedenis doorgemaakt waarin ze 

hebben kunnen leren van mislukte communicatiepogingen (Goldbart, geciteerd in Olsson, 2006). We 

moeten echter voorzichtig zijn met deze stelling gezien er een grote variabiliteit bestaat in de 

communicatieve ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand (Nakken & Vlaskamp, 

2007). Een studie van Calandrella en Wilcox (2000) laat bijvoorbeeld zien dat de evolutie in 

communicatieve vaardigheden afhankelijk blijkt te zijn van de vaardigheden die het kind vertoont bij 

aanvang van de studie. Kinderen die betere pre-linguïstische vaardigheden vertonen aan de start 

behaalden later op verbale metingen hogere resultaten (Brady, Marquis, Fleming, & McLean, 2004).  

 

 1.5.2. Motorische ontwikkeling 

Een andere kindfactor die samenhang vertoont met de communicatieve ontwikkeling van 

kinderen is de ontwikkeling van motorische vaardigheden. In literatuur wordt aangegeven dat de 

oefening van de motoriek mogelijkheden biedt voor het oefenen van vaardigheden die ook nodig zijn 

voor de communicatie. Het vaardig worden in motorische handelingen biedt het kind inzicht in zijn 

eigen gedrag en de invloed hiervan op de omgeving waar het kind feedback van krijgt. Voordat het 

kind bijvoorbeeld gaat brabbelen, is het dikwijls al in staat om zijn armen op een ritmische wijze te 

bewegen. Deze motorische bewegingen bieden het kind de mogelijkheid om ritmische handelingen 

te oefenen en contingenties te herkennen in (zijn eigen) handelingen. Dit zijn vaardigheden die ook 

voor brabbelen nodig zijn (Iverson, 2010).  

Een tweede voorbeeld van een connectie tussen de motorische en de communicatieve 

ontwikkeling omvat de kennis over en manipulatie van objecten. Naarmate kinderen meer in staat 

zijn om objecten te manipuleren en gedetailleerder met objecten omgaan, groeit ook de mate van 

het geven van betekenissen aan objecten. Dit laatste is zeer belangrijk voor het leren van de eerste 

woordjes (Iverson, 2010). 

‘Recognitory’ gebaren, het nadoen van objectgebonden handelingen, is een laatste 

voorbeeld waarin zichtbaar is dat motorische ontwikkelingen de taalontwikkeling voorafgaan. Deze 

gebaren zijn in eerste instantie zeer contextgebonden en worden door het kind gebruikt om 

betekenis te geven aan een enkele verwijzer. Naderhand krijgt het kind het inzicht dat bepaalde 

gebaren meerdere verwijzers kunnen hebben en dus in meerdere contexten toepasbaar zijn. Dit 

inzicht, het arbitraire van het koppelen van betekenissen aan handelingen en objecten door middel 

van motorische handelingen, biedt een opstap voor het benoemen en verschaffen van betekenissen 

aan handelingen en objecten door middel van taal (Iverson, 2010).  
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Gebaren worden meestal uitgedrukt door middel van handen, vingers en armen maar ook 

door lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen (Crais et al., 2004). Wanneer er sprake is van een 

motorische beperking wordt het echter moeilijk om zelf duidelijke signalen uit te zenden (Van der 

Maat, 1992). Er vallen een groot aantal communicatiemogelijkheden weg wanneer je bijvoorbeeld 

niet kan reiken, grijpen, geven of wijzen. Ook wanneer een kind zich niet kan voortbewegen of niet 

kan lopen, is het moeilijk om een ander persoon te bereiken (Roemer & Van Dam, 2004). 

Naast deze specifieke motorische handelingen zorgt de algemene motorische ontwikkeling 

ook voor een vooruitgang in de taalontwikkeling. Kruipen is een van de motorische mijlpalen die 

naast het zich zelfstandig kunnen verplaatsen tevens positieve gevolgen met zich meebrengt op het 

gebied van communicatie. Kinderen die kunnen kruipen, krijgen bijvoorbeeld vaker communicatieve 

boodschappen van een afstand waardoor ze er vaardiger in worden om hun blik en aandacht te 

richten naar degene die de boodschap verschaft. Deze laatste bevindt zich vaak niet in hetzelfde 

gezichtsveld (Campos et al., 2000). Ook leren lopen heeft een impact op de mate van gedeelde 

aandacht die kinderen laten zien. Doordat zij mobieler zijn, kunnen kinderen objecten oppakken en 

vervolgens naar de opvoeder toelopen om deze te laten zien (Karasik, Tamis-LeMonda, & Adolph, 

2011). Dit biedt meer kansen tot het nemen van initiatief tot interactie en de hieruit voortgekomen 

gedeelde aandacht verschaft ook kansen om over het object te communiceren. Dit biedt de 

mogelijkheid tot het leren van taal (Iverson, 2010). 

Een studie heeft aangewezen dat motorische vaardigheden op de leeftijd van anderhalf jaar 

de communicatieve vaardigheden voorspellen op de leeftijd van drie jaar (Wang, Lekhal, Aarø, & 

Schjølberg, 2014). Het is dan ook niet vreemd dat problemen in de motorische ontwikkeling een 

voorspeller blijken te zijn voor problemen in de taalontwikkeling (Viholainen et al., 2006). Zelfs in de 

hersenen zijn taalgebieden actief bij motorische taken en vice versa (Iacoboni et al., 1999; Willems & 

Hagoort, 2007). Zo is een langzame motorische ontwikkeling verbonden met een kleinere 

woordenschat en kortere zinnen. Ook beperkingen met betrekking tot gezichtsuitdrukkingen kunnen 

het kind belemmeren in de mate waarin het zichzelf kan uitdrukken (Olsson, 2006).  

 

1.6. Contextfactoren 

1.6.1. Brussen 

Naast kindfactoren spelen ook enkele contextfactoren een rol in de vroeg-communicatieve 

ontwikkeling, waarvan een eerste het al dan niet hebben van brussen is. Kinderen leren namelijk 

sociale vaardigheden in interactie met opvoeders en brussen en door te observeren hoe hun 

familieleden in interactie treden met anderen. Brussen dienen dan als model voor elkaar. Kinderen 

met brussen imiteren meer gedrag zonder expliciete instructie dan kinderen zonder brussen (Barr & 

Hayne, 2003). Jonge kinderen geven meer aandacht aan de activiteiten van oudere kinderen en 
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zullen het gedrag van deze laatsten dus ook sneller imiteren dan omgekeerd. Vaak is het zo dat het 

oudere kind model staat voor het jongere kind (Lamb, 1978; Whiteman, McHale, & Soli, 2011).   

Algemeen tonen Berger en Nuzzo (2008) dat de unieke relatie tussen brussen een invloed 

heeft op de ontwikkeling van jongere brussen. De taalontwikkeling van de jongere brussen wordt 

gestimuleerd door de interacties tussen de oudere brussen en de moeder te observeren. Daarnaast 

kan de taal- en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen bevorderd worden door interacties met 

oudere brussen zelf (Berger & Nuzzo, 2008; Brody, 2004). Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar 

de invloed van oudere brussen op de motorische ontwikkeling van de jongere brussen. Rekening 

houdend met de imitatietheorieën gaat men ervan uit dat jongere brussen sneller zullen leren 

kruipen of wandelen dan hun oudere brussen. Imitatie is belangrijk omdat kinderen het meeste leren 

door het gedrag van anderen na te doen. Het is een pre-verbale vorm van communicatie omdat 

kinderen die nog niet met elkaar spreken elkaar vaak gaan nadoen wanneer ze met elkaar spelen. 

Hierdoor is imitatie voorspellend voor de latere taal- en sociale ontwikkeling (Berger & Nuzzo, 2008; 

Warreyn, Honoré, & Roeyers, 2015). Toch zijn er tegenstrijdige resultaten. In sommige gezinnen zijn 

het net de oudere brussen die significant sneller beginnen met wandelen en kruipen. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat bij het eerste kind de aandacht van de opvoeders nog niet 

verdeeld moet worden en alle aandacht naar dit ene kind kan gaan (Berger & Nuzzo, 2008). 

 

1.6.2. Responsiviteit van opvoeders 

Een tweede contextfactor die kan samenhangen met de vroeg-communicatieve ontwikkeling 

is de responsiviteit van ouders. Onderzoek toont aan dat de communicatie tussen het kind en zijn 

opvoeders een van de fundamenten voor de ontwikkeling van het kind is (Hoppenbrouwers, 2010). 

Hierbij is een responsieve interactiestijl van opvoeders belangrijk. Dit responsief opvoeden blijkt 

namelijk positieve effecten te hebben op zowel cognitieve (Lemelin, Tarabulsy, & Provost, 2006), 

communicatieve als sociaal-emotionele vaardigheden (Landry, Smith, & Swank, 2006; Page, Wilhelm, 

Gamble, & Card, 2010). Het houdt in dat opvoeders vrijwel direct en contingent reageren op de 

signalen van het kind en dit op een op het kind afgestemde wijze (Eshel, Daelman, de Mello, & 

Martines, 2006; Landry et al., 2006; Page et al., 2010). Door een contingente manier van 

communiceren, ontwikkelt het kind een verwachtingspatroon van voorspelbare uitkomsten tijdens 

de interactie. Door responsief te reageren op hun kind staan opvoeders onder andere model voor de 

zelfregulatie (Landry et al., 2006) en introduceren zij sociale regels (Page et al., 2010) door interacties 

te structureren en het kind hierbinnen te begeleiden (Landry et al., 2006). Tevens stimuleren zij 

hierdoor de reciprociteit, het wederzijds beantwoorden (Anderson, Vietze, & Dokecki, 1977), en 

gedeelde aandacht binnen dyadische interacties (Landry et al., 2006).  

Volgens een onderzoek van Cochet en Byrne (2016) blijkt gedeelde aandacht een goede 
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voorspeller te zijn voor de taalontwikkeling. Vooral de onderdelen ‘volgen van een blik’ en 

‘blikalternatie tussen ontvanger en object’ zijn sterk gecorreleerd met de taalontwikkeling. Hierbij 

wordt gesteld dat blikalternatie een goede indicator is voor het begrip van de motieven van de 

interactiepartner. Daarnaast vonden Cochet en Byrne (2016) dat het initiëren van gedeelde aandacht 

gecorreleerd was met later taalbegrip en productie maar dat dit niet het geval was bij het ontvangen 

van gedeelde aandacht. Ook Warreyn et al. (2015) tonen het belang van gedeelde aandacht aan. Het 

is een belangrijke prelinguïstische vaardigheid waarbij het kind zijn aandacht rond iets kan delen met 

iemand anders. Een voorbeeld hiervan is dat het kind een volwassene kan volgen wanneer deze iets 

toont (Warreyn et al., 2015). Er wordt gesproken over respons op gedeelde aandacht wanneer 

kinderen leren om de aandachtsfocus van anderen te volgen. Daarnaast spreekt men over initiatie 

van gedeelde aandacht wanneer de kinderen, in plaats van enkel anderen te volgen, ook zelf de 

aandacht van anderen op iets kunnen richten (Schietecatte, n.d.).  

Gedeelde aandacht speelt verder een belangrijke rol bij verschillende 

ontwikkelingsdomeinen zoals taal en sociale ontwikkeling (Schietecatte, n.d.). De vroege 

taalontwikkeling is dus ook een gebied dat beïnvloed wordt door de interacties tussen opvoeders en 

kind. Kenmerken van gesprekken tussen opvoeders en kind, zoals het imiteren van de klanken van 

het kind en contingente verbale responsiviteit van de opvoeder stimuleren de communicatieve 

competenties (Hardy, Brown, & Plomin in Landry et al., 2006). Een gevarieerde taalinput blijkt tevens 

belangrijk voor de woordenschat van het kind (Hart & Risley, 1995; Weizman & Snow in Landry et al., 

2006). Met andere woorden bepalen zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de verbale stimulatie 

de communicatieve vaardigheden mee (Hwa-Froelich, Loveland Cook, & Flick , 2008).  

De communicatieve en sociale ontwikkeling bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand 

verloopt echter niet op eenzelfde wijze als hierboven is besproken. Er is een grote variatie in welke 

mate en of deze kinderen communicatieve vaardigheden ontwikkelen. De responsiviteit van 

opvoeders blijft wel een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de communicatieve 

ontwikkeling, zij het dat deze op een andere manier de vaardigheden van het kind stimuleert. Een 

voorbeeld hiervan is het verwoorden van communicatieve gebaren wanneer het kind (nog) niet in 

staat is om zich verbaal te uiten. Deze stimulatie heeft vooral invloed op de expressieve 

taalvaardigheden van het kind (Brady et al., 2004). Onderzoek toont echter aan dat personen met 

EMB zelf weinig initiatief nemen tijdens interacties en vooral reageren op initiatieven van iemand 

anders. Wanneer je als interactiepartner het gedrag van een persoon met EMB bevestigt, zal deze 

persoon meer reacties en initiatieven gebruiken tijdens een interactie. Andere manieren om het 

initiatief van personen met EMB te laten toenemen, is door gebruik te maken van aangepaste 

communicatiestrategieën en responsief te zijn voor de gerichtheid van deze personen. Tot slot is het 

belangrijk om personen met EMB steeds voldoende tijd te geven om te reageren of zelf initiatief te 
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tonen (Neerinckx, 2015).  

 

1.7. Besluit 

In de literatuur is er al veel informatie beschikbaar over de communicatieve ontwikkeling van 

normaal ontwikkelende kinderen. Er is echter nog niet veel literatuur beschikbaar over personen met 

een ernstig cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Ook binnen de kind- en 

contextfactoren is de literatuur vooral toegespitst op personen met een normale ontwikkeling. Op 

basis van deze thesis willen we aan deze hiaten tegemoet komen door in ons empirisch onderzoek 

willen we de vroeg-communicatieve vaardigheden van jonge kinderen met een ernstige cognitieve 

en motorische ontwikkelingsachterstand te bestuderen. Een ander gebrek dat uit de literatuur naar 

voren komt, is het feit dat er nog niet veel longitudinaal onderzoek bij personen met een ernstige 

cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand is gedaan. Aangezien we gebruik maken van een 

longitudinaal onderzoek trachten we hier aan tegemoet te komen. In het volgende hoofdstuk zullen 

we aangeven hoe we het empirisch onderzoek hebben uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 2. Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven wat de doelstelling van het onderzoek is. Hierin 

zullen onze verschillende onderzoeksvragen aan bod komen. Verder worden de kenmerken van de 

participanten besproken en hoe deze gerekruteerd werden. Een derde zaak die aan bod komt binnen 

dit hoofdstuk is het onderzoeksdesign waarvan we gebruik gemaakt hebben. Ook de instrumenten 

die we gebruikt hebben om dit onderzoek uit te voeren, zullen beschreven worden. Tot slot wordt 

geschetst hoe de data verwerkt is.  

 

2.1. Doelstelling van het onderzoek 

Op basis van de literatuur in het eerste hoofdstuk zijn we tot de volgende onderzoeksvragen 

gekomen: (1) Hoe evolueert het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge 

kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand over een periode van 

een jaar? (2) Welke kindfactoren hangen samen met de evolutie van het verbale en non-verbale 

vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand? (3) Welke contextfactoren hebben een invloed op of hangen samen met 

de evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met 

een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand? 

 

2.1.1. Onderzoeksvraag 1: Hoe evolueert het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag 

van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand over een 

periode van een jaar?  

Hypothese 1a: De participanten hebben op MM3 een hogere totaalscore op de Communicatie Matrix 

dan op MM1. 

Uit de literatuur blijkt dat personen met EMB een tragere ontwikkeling doormaken dan 

normaal ontwikkelende kinderen (Roemer & Van Dam, 2004; Vlaskamp, 2011). Er is hier echter 

weinig longitudinaal onderzoek over te vinden. Omwille van deze reden willen wij aan de hand van 

de Communicatie Matrix nagaan of personen met EMB over een periode van een jaar al dan niet een 

vooruitgang vertonen in hun communicatief gedrag.  

 

Hypothese 1b: De participanten bevinden zich op MM3 op een hoger niveau op de Communicatie 

Matrix dan op MM1. 

Uit de literatuur komt naar voren dat normaal ontwikkelende kinderen verschillende fasen 

doorlopen doorheen hun communicatieve ontwikkeling (Rowland, 2013) maar dat dit bij personen 

met EMB trager of anders kan verlopen (Roemer & Van Dam, 2004; Vlaskamp, 2011). Er is echter nog 

weinig longitudinaal onderzoek voorhanden. Aan de hand van deze hypothese willen we nagaan of 
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onze participanten over een periode van een jaar een niveau (dat overeenkomt met een bepaalde 

fase binnen de communicatieve ontwikkeling zoals besproken in de literatuur) kunnen stijgen of niet.  

 

Hypothese 1c:  De participanten vertonen meer gedifferentieerd gedrag op de Communicatie 

Matrix  op MM3 in vergelijking met MM1.    

Vanuit de literatuur weten we dat er verschillende redenen zijn waarom personen 

communiceren (Rowland, 2013; Willems, 1999). Ook hier is longitudinaal onderzoek nog schaars. 

Onder gedifferentieerd gedrag verstaan wij in dit onderzoek in de eerste plaats welke verschillende 

functies personen in hun communicatie vertonen. Aan de hand van dit gedifferentieerd gedrag, dat 

onze participanten op de Communicatie Matrix vertonen, willen wij nagaan hoe onze participanten 

redenen tot communicatie uiten en of er een evolutie zichtbaar is over een periode van een jaar. 

Verder zien we binnen de Communicatie Matrix en in de literatuur verschillende gedragscategorieën 

terugkomen. Het gaat hier onder andere over lichaamsbewegingen, vocalisaties, 

gelaatsuitdrukkingen, visuele gedragsuitingen, het uitvoeren van eenvoudige en conventionele 

gebaren, het gebruik van symbolen en taal (Rowland, 2013). Ook over deze gedragingen willen we 

nagaan hoe de differentiatie ervan over een periode van een jaar zal evolueren bij personen met een 

ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand.  

 

2.1.2. Onderzoeksvraag 2: Welke kindfactoren hangen samen met de evolutie van het verbale en 

non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en 

motorische ontwikkelingsachterstand? 

Hypothese 2a: Er is een samenhang tussen de leeftijd van de participanten bij aanvang van het 

onderzoek en de evolutie van hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag. 

Aan de hand van literatuur weten we dat kinderen die bij aanvang van een studie ouder zijn 

ook meer communicatieve vaardigheden laten zien en hierdoor een grotere verandering doormaken 

(Goldbart, geciteerd in Olsson, 2006). Omwille van deze redenen willen wij voor onze doelgroep 

onderzoeken of er al dan niet een samenhang is tussen leeftijd en evolutie in communicatief gedrag.  

 

Hypothese 2b: Er is een samenhang tussen het gebruik van hand- en armbewegingen door de 

participanten en de evolutie van hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag.    

Aangezien uit literatuur naar voren komt dat er een samenhang zou zijn tussen de 

ontwikkeling van motorische vaardigheden en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en 

dit vooral op het gebied van gebaren is, (Iverson, 2010; Roemer & Van Dam, 2004; Van der Maat, 

1992), hebben we deze hypothese opgesteld. Gebaren worden meestal uitgedrukt door middel van 

handen, vingers en armen (Crais et al., 2004). Daarnaast wordt in literatuur ook het belang van 
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kruipen en het zich zelfstandig kunnen verplaatsen aangegeven als vaardigheden die positief 

samenhangen met communicatie (Campos et al., 2000). Aangezien het merendeel van onze 

participanten echter beperkt is in hun verplaatsingsmogelijkheden hebben we ervoor gekozen ons 

binnen dit onderzoek qua motorische vaardigheden alleen op de hand- en armbewegingen van de 

participanten te focussen.   

 

2.1.3. Onderzoeksvraag 3: Welke contextfactoren hangen samen met of hebben een invloed op de 

evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met 

een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand? 

Hypothese 3a: Participanten met brussen zullen na een jaar een hogere totaalscore op de 

Communicatie Matrix behalen dan participanten zonder brussen. 

Hypothese 3b: Participanten die een oudere brus hebben, zullen na een jaar een grotere totaalscore 

op de Communicatie Matrix behalen dan participanten met een jongere brus. 

De literatuur geeft aan dat normaal ontwikkelende kinderen sociale vaardigheden leren in 

interactie met hun brussen en de oudere brussen hierbij het vaakst model staan voor de jongere brus 

(Barr & Hayne, 2003; Lamb, 1978; Whiteman et al., 2011). Over de invloed van brussen op de 

ontwikkeling van kinderen met een ernstige motorische en cognitieve achterstand is tot op heden 

echter weinig literatuur te vinden. We willen nagaan of het al dan niet hebben van brussen ook een 

invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand en of het inderdaad vooral de oudere brussen zijn die een invloed hebben 

op hun jongere brus.  

 

Hypothese 3c: Er is een samenhang tussen de responsiviteit van de opvoeders gemeten op MM1 en 

de evolutie van de participanten hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag. 

Aangezien de literatuur aangeeft dat responsiviteit van de opvoeders tijdens het opvoeden 

positieve effecten heeft op de cognitieve en communicatieve vaardigheden van het kind (Landry et 

al., 2006; Lemelin et al., 2006; Page et al., 2010), maar hier nog niet veel over gekend is bij personen 

met een ernstige cognitieve en motorische achterstand, willen we nagaan of dit ook zo is bij deze 

doelgroep.  

 

2.2. Participanten 

Hier zal eerst uitgelegd worden hoe de participanten gerekruteerd zijn waarna een 

beschrijving van deze participanten  volgt. 
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2.2.1. Rekrutering  

Het OJKO-project richt zich tot kinderen die zich bevinden tussen de leeftijd van zes maanden 

en vier jaar. Daarnaast hebben de kinderen die voor dit project in aanmerking komen een grote 

cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Wanneer een kind enkel op een van deze twee 

domeinen een ontwikkelingsachterstand heeft, wordt het niet in het onderzoek opgenomen. De 

kinderen die wel opgenomen worden, kunnen nog bijkomende problemen hebben, zoals sensorische 

of medische problemen, maar dit is geen vereiste. Er is sprake van een grote cognitieve 

ontwikkelingsachterstand wanneer het kind functioneert op een niveau dat lager dan een kwart van 

zijn/haar chronologische leeftijd ligt. Verder mogen de kinderen geen ontwikkelingsleeftijd boven de 

twee jaar hebben. Om het ontwikkelingsniveau van het kind vast te stellen, is ter indicatie gebruik 

gemaakt van de ‘Tandemlijst’ (Stadeus, Windey, Vermeir, & Van Driessche, 1994). Om de motorische 

ontwikkelingsachterstand vast te stellen, is gebruik gemaakt van de Gross Motor Function 

Classification System - Expanded and Revised (GMFCS-E&R). De niveaus van de GMFCS-E&R lopen 

van milde beperking (I) tot ernstige beperking (V; Palisano, Rosenbaum, Bartlett, & Livingston, 2007). 

Enkel de kinderen die zich op niveau IV en V bevinden, worden in het onderzoek opgenomen. 

Wanneer het kind jonger dan twee jaar is, wordt er ook naar niveau III gekeken omdat blijkt dat de 

GMFCS-E&R een minder stabiele classificatie geeft van het motorisch niveau van kinderen onder de 

twee jaar. Het meenemen van niveau III voor deze jonge leeftijdsgroep blijkt het motorische niveau 

in grotere mate te voorspellen dan alleen niveau IV en V (Gorter, Ketelaar, Rosenbaum, Helders, & 

Palisano, 2009). Het onderzoek werd goedgekeurd door de ethische en de privacy commissie van de 

KU Leuven. 

De rekrutering van de participanten gebeurde via organisaties die in hun dagelijkse praktijk 

vaak in contact komen met jonge kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand. De 

participanten werden zowel in Nederland als in België gezocht. De onderzoekers van het OJKO-

project namen telefonisch of via email contact op met deze organisaties om het project toe te lichten 

en te vragen of ze bereid waren om mogelijke participanten voor het onderzoek aan te spreken en in 

te lichten over het onderzoek. Hiervoor bezorgden ze aan betreffende opvoeders een brief met een 

uitgebreide doelgroepbeschrijving (zie Bijlage 1) en een folder met informatie over het OJKO-project 

(zie Bijlage 2). Daarnaast kunnen zowel opvoeders als professionals informatie vinden op de website 

van het project (zie www.ojko.be). Hier vinden ze ook een aanmeldingsformulier waarin ze kunnen 

aangeven dat ze nog meer informatie willen over het project of willen deelnemen aan het project. 

Het OJKO-project wordt via telefonisch contact verder toegelicht aan de opvoeders. Een 

geïnformeerde toestemming wordt ondertekend alvorens deelname aan het project start (zie Bijlage 

3). 
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Tabel 1 

Overzicht van de Participanten  

Participant 

 

Leeftijd op MM1 

(in maanden) 

Geslacht Brussen 

(leeftijd) 

Diagnose 

P1 20 V Zus (3.5 jaar) Waarschijnlijk genetische oorzaak, maar onbekend welke  

P2 28 V Zus (4 jaar), Zus (5 maanden) N.v.t. 

P3 51 V Zus (2 jaar) 1P36 Deletiesyndroom (chromosoomafwijking) 

P4 46 M Zus (15 jaar), Zus (13 jaar), Zus (10 jaar),  

Zus (6 jaar), Zus (1 jaar) 

Door verdrinking 

P5 31 M Geen Meconium aspiratie syndroom met langdurig verhoogde zuurstofnood 

P6 38 M Zus (6 jaar) Syndroom van Allan Herndon Dudley 

P7 46 V Broer (12 jaar), Broer (10 jaar) Deletiesyndroom 22q13 syndroom (stuk van chromosoom ontbreekt) 

P8 58 V Zus (7 jaar), Broer (2 jaar) Mutatie op het KCNQ2gen 

P9 28 M Geen Naast drugs- en drankgebruik vermoeden van bijkomende afwijking 

P10 30 M Broer (2 jaar) N.v.t. 

P11 30 M Zus (3 jaar) Zuurstoftekort bij geboorte en Joubert syndroom 

P12 54 M Zus (7 jaar) N.v.t. 

P13 30 M Zus (13 jaar), Broer (11 jaar), Broer (7 jaar) N.v.t. 



22 
 

2.2.2. Beschrijving van de participanten 

De onderzoeksgroep bestaat uit 13 Belgische kinderen die zich bij aanvang van het eerste 

meetmoment tussen de 20 en 58 maanden bevonden. De Nederlandse participanten van het OJKO-

project zijn in dit onderzoek niet mee opgenomen omdat er over deze personen nog geen informatie 

op MM3 beschikbaar was. De participanten hebben een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand en eventueel bijkomende problemen. Zo hebben alle participanten 

bijkomende gezondheidsproblemen, zoals hart- en ademhalingsproblemen. Elf van de 13 

participanten hebben epilepsie. Verder vertonen twee participanten sensorische problemen waarvan 

één participant een hoorapparaat draagt en de andere participant een bril. Er nemen vijf meisjes en 

acht jongens deel aan het onderzoek. Wat betreft het aantal brussen, zien we dat 11 kinderen een 

brus hebben waarvan negen kinderen een oudere brus hebben. Twee kinderen hebben geen brus. In 

Tabel 1 worden de gegevens van de participanten visueel weergegeven.  

 

2.3. Onderzoeksdesign 

In dit longitudinale onderzoek wordt gebruik gemaakt van halfjaarlijkse meetmomenten. De 

data die verkregen werden op het eerste meetmoment, dat plaatsvond wanneer het kind is 

aangemeld bij het onderzoek, werd in dit onderzoek gebruikt als eerste tijdstip. De data voor het 

tweede tijdstip werden verkregen bij de derde meting in het onderzoek, wat een jaar later 

plaatsvond. Op het eerste meetmoment werden zowel vragenlijsten als interviews en observaties 

afgenomen, die besproken zullen worden in de volgende paragraaf. Op het derde meetmoment 

werden dezelfde onderzoeksinstrumenten opnieuw afgenomen. Op die manier wordt nagegaan hoe 

het communicatieve gedrag van onze participanten evolueert tussen deze twee meetmomenten. 

Verder gaan we na of er een samenhang met deze evolutie is voor zowel leeftijd, hand- en 

armbewegingen als responsiviteit. Daarnaast wordt onderzocht of er een invloed is van het al dan 

niet hebben van (oudere) brussen op de evolutie van communicatieve vaardigheden.  

 

2.4. Instrumentarium 

Om het communicatieve gedrag van de participanten in kaart te brengen, is gebruik gemaakt 

van de Communicatie Matrix, die met behulp van verschillende instrumenten ingevuld is. Deze 

instrumenten zullen besproken worden en tevens zal aangegeven worden hoe zij gebruikt werden bij 

het coderen van de Communicatie Matrix.  

 

2.4.1. Communicatie Matrix 

De Communicatie Matrix is een instrument dat geconstrueerd is om exact weer te geven op 

welke manier een individu communiceert en om een kader te voorzien voor het bepalen van 
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communicatiedoelen. Het instrument werd voor het eerst gepubliceerd in 1990 en werd in 1996 

herzien door Charity Rowland. De primaire bedoeling van het instrument is het documenteren van de 

expressieve communicatieve vaardigheden van kinderen met ernstige en/of meerdere beperkingen 

zoals sensorische, motorische en cognitieve beperkingen. De Communicatie Matrix kan gebruikt 

worden bij individuen van alle leeftijden die zich in de beginstadia van communicatie bevinden. Het 

instrument is toepasbaar voor individuen met elk type of soort beperking maar is niet geschikt voor 

individuen die al een vorm van betekenisvolle taal gebruiken (Rowland, 2013).  

De Communicatie Matrix is ingedeeld in vier globale redenen om te communiceren. Deze vier 

redenen zijn: het weigeren van zaken die we niet willen, het verkrijgen van zaken die we wel willen, 

het interageren in sociale interacties en het zoeken of verkrijgen van informatie. Onder elk van deze 

vier redenen zijn er meerdere specifieke boodschappen die individuen gebruiken om zich uit te 

drukken. Deze boodschappen zijn terug te vinden in Figuur 1 (Rowland, 2013).  

 

Figuur 1. 24 Specific Messages (Rowland, 2013, p9).  

De Communicatie Matrix bestaat daarnaast uit zeven communicatieniveaus. Deze zeven 

niveaus komen overeen met de verschillende fasen van ontwikkeling die eerder in onze 

literatuurstudie al aan bod kwamen. Samengevat gaat het dus over pre-intentioneel gedrag (I), 

intentioneel gedrag (II), onconventionele (III) en conventionele (IV) communicatievaardigheden, het 

gebruik van concrete (V) en abstracte (VI) symbolen en tot slot het gebruik van taal (VII) (Rowland, 

2013).  

Het gedrag dat het individu vertoont, wordt in de Communicatie Matrix onderverdeeld in 

negen categorieën. Op niveau één wordt er gekeken naar lichaamsbewegingen, vroege geluidjes en 

gelaatsuitdrukkingen. Dit zijn de eerste drie categorieën. Vanaf niveau twee komen hier visuele 

gedragingen bij. De daaropvolgende categorieën zijn achtereenvolgens het uitvoeren van eenvoudige 

gebaren, conventionele gebaren en conventionele vocalisaties (zoals ‘ja’ schudden met het hoofd of 

‘uh-uh’ zeggen), het gebruik van concrete symbolen (zoals het aanduiden van een gewenst object op 
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een foto), het gebruik van abstracte symbolen (bijvoorbeeld gesproken of geschreven taal) en tot slot 

het combineren van twee of meerdere abstracte symbolen. Zoals in Figuur 2 wordt weergegeven, 

worden niet alle categorieën van communicatief gedrag op alle niveaus gebruikt (Rowland, 2013). 

 

 

Figuur 2. Nine Categories of  Communicative Behavior (Rowland, 2013, p9).  

De informatie die men uiteindelijk verkrijgt, wordt omgezet in een profiel en een 

communicatievaardigheidslijst. Het profiel toont een visuele samenvatting in de vorm van een 

blokkenmatrix die 80 cellen bevat. Elke cel representeert een specifieke boodschap op een specifiek 

niveau van communicatiegedrag. Een cel wordt gekleurd om te laten zien of de vaardigheid volledig 

beheerst wordt (blauw), aan het opkomen is (geel) of niet gebruikt wordt (wit) (Rowland, 2013). Dit 

wordt gedemonstreerd in Figuur 3.  

 

Figuur 3. Profile (Rowland, 2013, p10). 

De communicatievaardigheidslijst toont welke boodschap (bv. wil meer van iets), 
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gedragscategorie dat het individu gebruikt om die boodschap te communiceren (bv. 

gelaatsuitdrukking), de specifieke gedragingen die onder elke categorie gebruikt worden (bv. 

glimlach) en de mate van beheersing (‘Mastered’, ‘Emerging’ of ‘Not used’). Deze lijst geeft dus exact 

weer welk gedrag een individu gebruikt om verschillende boodschappen te communiceren (Rowland, 

2013). Figuur 4 geeft een voorbeeld van deze vaardigheidslijst weer op niveau I.  

 

Figuur 4. Communication Skill List (Rowland, 2013, p10).  

De Communicatie Matrix kan op verschillende manieren gescoord worden. Een eerste 

manier is het berekenen van de totaalscore van het Matrixprofiel. Elke cel in de Communicatie 

Matrix kan gescoord worden op basis van de mate van beheersing. ‘Not used’ wordt gescoord met 

nul punten, ‘Emerging’ krijgt een score van één punt en ‘Mastered’ krijgt een score van twee punten. 

Deze punten worden allemaal opgeteld om de totaalscore te bekomen die een bereik heeft van nul 

tot 160 punten. Deze totaalscore zegt op zich echter nog niets over het communicatiegebruik van het 

individu. Het enige gegeven is dat hoe hoger de score is, hoe beter het individu communiceert 

(Rowland, 2013). 

Een tweede manier om een scoring te berekenen is door het primaire niveau te bepalen 

waarop een individu communiceert. Het primaire niveau is dan het niveau waarop het hoogste 

percentage van cellen als ‘Mastered’ gescoord worden. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar 

het hoogste niveau waarbinnen gedrag als ‘Mastered’ wordt gescoord. Het is namelijk zo dat de 

meeste individuen functioneren op meerdere niveaus op hetzelfde moment waarbij ze sommige 

gedragingen gebruiken die zich op een hoger niveau situeren dan hun primaire communicatieniveau. 

Het hoogste niveau wordt dan gedefinieerd als het hoogste niveau waarop minstens één doel 

gescoord wordt met ‘Mastered’ (Rowland, 2013).  
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Een derde manier om de Communicatie Matrix te scoren, is de ‘Reason-Pattern Score’. Het 

toont aan welk percentage van de cellen gescoord zijn met ‘Mastered’ voor elk van de vier algemene 

redenen om te communiceren. Een individu kan bijvoorbeeld een Reason-Pattern Score van 

100:50:45:0 hebben. Dit betekent dat het individu een 100% score heeft op weigeren, 50% op 

verkrijgen, 45% op sociale interactie en 0% op het krijgen van informatie. Deze scores geven een 

algemeen beeld van welke zaken een kind al dan niet kan uitdrukken (Rowland, 2013).  

Om de constructvaliditeit van de Communicatie Matrix na te gaan, is er een studie 

uitgevoerd waarbij 10 nationale experts in het veld van communicatiestoornissen bij ernstige en 

meervoudige beperkingen gevraagd werden om anoniem online een enquête in te vullen. De 

participanten werden gevraagd om de duidelijkheid en relevantie van de items op een 

driepuntsschaal te beoordelen. De gemiddelde relevantiescore was 2.8 en de gemiddelde score op 

duidelijkheid was 2.7 (Rowland, 2012). 

Om de betrouwbaarheid van de Communicatie Matrix na te gaan, is eerst gekeken naar de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen professionals en opvoeders. De Pearson’s 

productmomentcorrelatie tussen de scores van opvoeders en die van professionals voor een 

steekproef van 19 kinderen met een variëteit van ernstige en meervoudige beperkingen was 0.93. Dit 

is een extreem hoge score van concordantie tussen twee onafhankelijke evaluaties van hetzelfde 

individu. Wel moet vermeld worden dat deze betrouwbaarheid is nagegaan aan de hand van een 

zeer kleine groep. Daarnaast is men de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen professionals 

nagegaan. Deze betrouwbaarheid is nagegaan door video-opnames en geschreven data te 

beoordelen over drie kinderen met een visuele beperking en ontwikkelingsbeperkingen. Hierin werd 

een gemiddelde van 90% overeenstemming gevonden. In 2011 werd er daarnaast een lokale studie 

van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid opgezet. Een sample van 10 paar professionals werd 

gerekruteerd uit lokale schooldistricten en ziekenhuizen. Elk paar van professionals was vertrouwd 

met eenzelfde kind wiens communicatievaardigheden vielen binnen een normale ontwikkeling van 

nul tot 24 maanden. De paren vulden de Communicatie Matrix in over hetzelfde kind op hetzelfde 

moment. Er werd een gemiddelde van 83% overeenkomst gevonden tussen de paren. Tot slot is men 

in bovengenoemd onderzoek de test-hertest betrouwbaarheid nagegaan. Tussen de twee en vijf 

weken nadat de paren de Communicatie Matrix hadden ingevuld, vulden dezelfde professionals 

afzonderlijk de Communicatie Matrix voor een tweede keer in. Er was een gemiddelde van 89% 

overeenstemming tussen de scores van deze professionals (Rowland, 2012).  

 

2.4.2. Gebruikte instrumenten 

Verschillende instrumenten werden gebruikt om informatie te verzamelen over de 

communicatieve mogelijkheden van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 
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ontwikkelingsachterstand. Omwille van een aantal redenen is gebruik gemaakt van datatriangulatie. 

Allereerst zorgt dit voor een hogere betrouwbaarheid van de verzamelde data. Tevens kunnen 

fenomenen vanuit meerdere oogpunten bekeken worden waardoor men er een beter begrip over 

krijgt. Verder wordt door het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden 

de mogelijkheid geboden om meer gedetailleerde informatie te verzamelen. Waar kwantitatieve 

data tekort kunnen schieten door alleen hoeveelheden weer te geven, kunnen kwalitatieve 

informatiebronnen deze hoeveelheden verder specificeren en verduidelijken (Thurmond, 2001). 

Daarnaast kan de informatie verkregen uit de observaties de gestructureerde interviewvragen 

valideren of bevestigen. Dit is ook het geval voor de informatie uit de vragenlijsten. De observaties 

en de interviews die worden afgenomen kunnen de vragenlijsten toelichten of verhelderen. Zo gaat 

er geen kostbare informatie verloren (Thurmond, 2001). Hieronder worden de verschillende 

instrumenten die gebruikt werden, besproken. 

 

2.4.2.1. GedragsTaxatie Instrument (GTI) 

Het GTI is een diagnostische observatievragenlijst specifiek ontwikkeld voor personen met 

EMB. Het instrument heeft geen leeftijdsgrenzen (Vlaskamp, Van der Meulen, & Smrkovsky, 1999). 

De vragenlijst brengt de sterktes en zwaktes van het individu in kaart en bestaat uit vijf schalen. 

Naast deze vijf schalen is er een bijkomende categorie ‘Aanvullende informatie’ (Ai) die items omvat 

die buiten de andere schalen vallen maar wel een praktische relevantie hebben. De schaal 

‘Emotioneel Communicatief Gedrag’ meet de communicatiemogelijkheden van de persoon op 

emotioneel gebied. Middels de schaal ‘Receptief Taalgedrag’ worden de receptieve taalvaardigheden 

bekeken. Dit is het reageren op communicatieve intenties van een ander. Met de schaal ‘Algemeen 

Communicatief Gedrag’ wordt gekeken naar de mogelijkheden van de persoon om zich te kunnen 

uiten. Hier kan men bijvoorbeeld denken aan het imiteren van eenvoudige handelingen. In de laatste 

schaal, ‘Exploratief Gedrag’, wordt bekeken of en in welke mate een persoon zijn omgeving 

exploreert. De categorie ‘Aanvullende informatie’ wordt gebruikt om te kijken naar het bewegen, 

kijken, vasthouden, geluiden maken en sociaal gedrag van het kind.  

De afname van het GTI gebeurt in duo vorm waarbij de testleider wordt bijgestaan door een 

observator. Zowel de testleider als de observator observeren het gedrag van het individu. Het GTI 

heeft geen tijdslimiet en de volgorde van bevraging wordt aangepast aan het individu. Ook de 

situatie waarin de test wordt afgenomen kan verschillen. Bij ons onderzoek werd de test afgenomen 

in de thuissituatie of in de voorziening waar het kind verbleef. Wanneer bepaalde items niet 

gescoord kunnen worden of het doelgedrag niet vertoond wordt, kan dit op een later moment door 

een informant gescoord worden. Doorheen de testafname wordt een diversiteit aan materiaal 

gebruikt om zo de interesse van het individu te kunnen vasthouden (Vlaskamp et al.,  1999).  
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Het GTI bevat items die trichotoom (‘altijd’/’soms’/’nooit’) en dichotoom (‘ja’/’neen’) 

gescoord worden. Deze scores zullen vervolgens gebruikt worden om in de Communicatie Matrix aan 

te duiden of een bepaald gedrag wel of niet beheerst wordt. Wat de psychometrische eigenschappen 

betreft, lijkt het GTI een betrouwbaar instrument. Uit een principale componentenanalyse is naar 

voren gekomen dat de vijf schalen 55% van de variantie verklaarden. Daarnaast hebben de items 

binnen de schalen een lading van .50 of hoger. Ook de interne consistentie laat hoge cronbach's alfa- 

waarden zien die niet beneden de .96 komen en de test tot een betrouwbaar geheel maken. Er dient 

echter nog verder onderzoek gedaan te worden naar de validiteit van de test t.o.v. andere testen, de 

test-hertest betrouwbaarheid en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Vlaskamp et al., 1999). 

 

2.4.2.2. Early Social Communication Scales - verkorte versie (ESCS) 

Het ESCS is een gestructureerde gedragsobservatie die de individuele verschillen in non-

verbale communicatievaardigheden, die zich voordoen bij kinderen met een mentale leeftijd tussen 

de acht en 30 maanden, meet. In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een verkorte versie van 

de ESCS die ongeveer 10 à 15 minuten duurt. De ESCS classificeert het gedrag van kinderen in drie 

categorieën van sociaal-communicatieve gedragingen, namelijk: gedeelde aandacht, 

gedragsverzoeken en sociaal interactief gedrag. De verkorte versie van de ESCS omvat zes taken die 

ieder een bepaald doelgedrag of gedragingen uit de drie categorieën trachten uit te lokken bij het 

kind. Een voorbeeld van een taak is ‘Follow commands’ waarbij geobserveerd wordt of het kind 

reageert op instructies of verzoeken van de testleider. Bij een andere taak, ‘Object spectacle task’ 

worden er enkele bewegende speelgoedfiguren aangeboden aan het kind en wordt gekeken of het 

kind gedeelde aandacht initieert of verzoekt aan de testleider om het speelgoed weer te doen 

bewegen (bijvoorbeeld door middel van wijzen, oogcontact of reiken). Verdere taken bevatten de 

mogelijkheid tot beurtneming (bijvoorbeeld het naar elkaar rollen van een bal) en het initiëren van of 

reageren op sociale interactie (bijvoorbeeld oogcontact na het gekieteld worden door de testleider 

om aan te geven dit aangenaam te vinden). De testafname is op video opgenomen zodat het 

mogelijk is de frequentie van de doelgedragingen bij te houden (Mundy et al., 2003). Afhankelijk van 

het aantal keer dat een gedrag voorkomt, wordt dit gebruikt om in de Communicatie Matrix 

‘Mastered’, ’Emerging’ of ‘Not used’ bij bepaalde vaardigheden aan te duiden. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de ESCS over de verschillende taken loopt van .76 

tot .94, wat voldoende is, met één uitzondering van .61 op het scoren van het deelresultaat 

‘reageren op verzoeken’ (Mundy et al., 2003). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de gedeelde 

aandacht die gemeten is via de ESCS een significante voorspeller is voor de receptieve 

taalontwikkeling in een gezonde populatie. Ook is de ESCS gebruikt bij verschillende klinische 

populaties zoals kinderen met het syndroom van Down en risicobaby’s (Steiner, 2013).  
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2.4.2.3. Vrije observatie (Mahoney)  

Een ander observatie-instrument dat gebruikt werd om communicatief gedrag te registreren, 

is een video-opname van een vrij spelmoment tussen opvoeder en kind. Tijdens deze observatie, die 

15 à 20 minuten duurt, wordt onder andere gekeken naar het gedrag van het kind zelf (bijvoorbeeld 

vocalisaties of lichaamshouding) en de wederkerigheid tussen het kind en zijn interactiepartner. 

Hierbij kan gedacht worden aan lachen als reactie op toenadering van opvoeder, vragen om 

aandacht middels brabbelen of huilen etc. (Mahoney, 2008). De frequentie van het gedrag wordt 

vervolgens gebruikt om in de Communicatie Matrix aan te duiden of een gedrag ‘Mastered’, 

‘Emerging’ of ‘Not used’ is. Daarnaast zal dit instrument gebruikt worden om de sensitieve 

responsiviteit van de opvoeder te meten via een van de subschalen van de  Maternal Behavior Rating 

Scale – Revised (MBRS-R), namelijk ‘responsiviteit’. Deze subschaal kijkt naar de sensitiviteit van de 

opvoeder in interesses van het kind, effectiviteit (wederkerigheid) en de responsiviteit. Opvoeders 

kunnen hierop een score tussen de nul en 15 behalen (MBRS-R; Mahoney, 2008).  

Om tijdens het onderzoek betrouwbaarheid van de vrije observatie bij onze participanten na 

te gaan, is er met twee onafhankelijke codeurs een trainingsproces opgezet totdat beide codeurs een 

exacte betrouwbaarheid van .50 en een within-one-point betrouwbaarheid van .90 hadden bereikt. 

Op de schaal ‘MBRS’ is er voor onze participanten op MM1 een exacte betrouwbaarheid van .57 en 

een within-one-point betrouwbaarheid van .97 behaald. Op MM3 was er bij onze participanten 

sprake van een exacte betrouwbaarheid van .55 en een within-one-point betrouwbaarheid van .94 

op de MBRS.     

 

2.4.2.4. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised 2 (SEO-R²) 

De SEO-R² is een vragenlijst die de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengt bij 

personen met een verstandelijke beperking. Tevens kan de test een inschatting bieden over het 

niveau van emotioneel functioneren. Het instrument gaat uit van een normale emotionele 

ontwikkeling van kinderen tussen nul en 12 jaar. De test bestaat uit 13 domeinen: Omgaan met het 

eigen lichaam, Omgaan met emotioneel belangrijke anderen, Beleving van zichzelf in interactie met 

de omgeving, Permanentie van object, Angsten, Omgaan met gelijken, Omgaan met materiaal, 

Communicatie, Emotie-differentiatie, Agressieregulatie, Invulling vrije tijd, Spelontwikkeling, Morele 

ontwikkeling en Emotieregulatie. In dit onderzoek is de vragenlijst gehanteerd als interviewleidraad 

tijdens gesprekken met de opvoeders van het kind  (Claes & Verduyn, 2012).  

De beschrijvingen die opvoeders geven over het gedrag van het kind in dit instrument 

worden gebruikt om de Communicatie Matrix in te vullen. Als opvoeders zeker zijn over het gedrag, 

dan zal eerder een score ‘Mastered’ toegewezen worden. Wanneer dit echter niet het geval is, 

worden de scores ‘Emerging’ of ‘Not used’ toebedeeld aan het gedrag.  
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De vragenlijst scoort op de psychometrische eigenschap betrouwbaarheid hoog, met een 

hoge interne consistentie (Chronbach’s alfa = .95) en ruim voldoende samenhang tussen de 

domeinen onderling. Ook de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vertoont goede scores met sterke 

verbanden tussen scores van beoordelaars. Echter op enkele domeinen (negen, 10 en 13) wordt een 

zwakkere samenhang gevonden. Naast deze goede waarden voor de betrouwbaarheid van de schaal 

zijn bevindingen omtrent de validiteit ook veelbelovend. De SEO-R² blijkt namelijk een goede 

samenhang te vertonen met de Vineland II, een vragenlijst voor adaptief gedrag, en de klinische 

inschatting van het emotionele ontwikkelingsniveau door professionals als psychologen, 

orthopedagogen en psychiaters (Riské, 2014). 

 

2.4.2.5. CSBS-DP (Communication and Symbolic Behavior Scales - Developmental Profile) 

Dit  is een vragenlijst die gebruikt wordt om eventuele vertragingen of achterstanden op te 

sporen op het gebied van taalontwikkeling en ontwikkeling in de communicatie bij jonge kinderen. 

De vragenlijst is bestemd voor opvoeders die zeer vertrouwd zijn met het betreffende kind. De 

afname van de vragenlijst neemt 15 à 20 minuten in beslag. Er wordt in deze vragenlijst naar 

verschillende voorspellers gekeken voor zowel de algemene ontwikkeling in communicatieve 

vaardigheden als naar de ontwikkeling van symbolische communicatie. Deze voorspellers worden 

onderverdeeld in een aantal domeinen, namelijk: emotie en blikrichting, communicatie, gebaren, 

geluiden, woorden, begrip en gebruik van objecten (Wetherby & Prizant, 2002). Opvoeders kunnen 

op de vragenlijst aangeven of een gedraging ‘nog niet’, ‘soms’ of ‘vaak’ voorkomt en kunnen tevens 

uit een lijst gedragingen aanvinken welke zich al dan niet voordoen (bv.  welke handelingen het kind 

al kan verrichten). De informatie verkregen uit de domeinen worden vervolgens gebruikt om de 

Communicatie Matrix te scoren. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden of een kind het gebruik van 

gebaren beheerst of tekenen laat zien van gedeelde aandacht.   

Om de betrouwbaarheid van de CSBS na te gaan, is er eerst gekeken naar de 

interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid. Om deze na te gaan, werd er gebruik gemaakt van de 

generaliseerbaarheidscoëfficiënt. Er werd een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gevonden, 

namelijk generaliseerbaarheidscoëfficiënten van .92 en hoger. Daarnaast werd ook de test-

hertestbetrouwbaarheid nagegaan en werden er relatief stabiele scores gevonden. Bij validiteit 

werden er hoge correlaties gevonden tussen de verschillende items (Wetherby & Prizant, 2002).  

 

2.4.2.6. Communicatieprofiel  

Tot slot werd een vragenlijst gebruikt die aan opvoeders wordt aangeboden waarop zij per 

meetmoment dienen te omschrijven welk communicatief gedrag het kind laat zien om vier 

communicatieve redenen aan te geven. Deze zijn achtereenvolgens: iets wel of niet willen en iets wel 
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of niet leuk vinden. Er wordt gevraagd aan de opvoeder om zo gedetailleerd mogelijk het gedrag te 

beschrijven zoals de gelaatsuitdrukkingen, blikrichting, geluiden, lichaamshouding en 

lichaamsbewegingen van het kind (Petry & Maes, 2006). Vanuit deze omschrijvingen kan vervolgens 

informatie worden gehaald of een gedrag al dan niet getoond wordt dat omschreven staat in de 

Communicatie Matrix. Als opvoeders zeker zijn over bepaald gedrag wordt de score ‘Mastered’ of 

‘Emerging’ gegeven, afhankelijk van scores behaald op andere instrumenten. Zijn opvoeders echter 

onzeker over het gedrag dan zal de score eerder ‘Not used’ zijn.  

De betrouwbaarheid van het communicatieprofiel is goed. Ook de begripsvaliditeit is goed, 

maar de criteriumvaliditeit is onvoldoende (Penne, Petry, & Maes, 2007).  

 

2.4.3. Scoring Communicatie Matrix 

Zoals eerder vermeld, kunnen de verschillende communicatieve gedragingen in de 

Communicatie Matrix gescoord worden als ‘Mastered’, ‘Emerging’ of ‘Not used’. Of het kind het 

desbetreffende gedrag al dan niet vertoont, beoordeelden wij aan de hand van bovengenoemde 

instrumenten. Om gedrag als ‘Mastered’ te mogen scoren moet het gedrag in minstens twee 

instrumenten voorkomen en daarin bij trichotome items op de vragenlijsten als ‘vaak of meestal’ 

gescoord worden. Bij de video-observaties moet het gedrag meer dan twee maal zichtbaar zijn en bij 

de informatie verkregen uit de SEO-R en het communicatieprofiel moet de opvoeder zeker zijn over 

het gestelde gedrag. Tot slot moeten bij de GTI de dichotome items als ‘ja’ gescoord worden.  

Een gedrag krijgt de score ‘Emerging’ wanneer het in twee instrumenten voorkomt waarin 

trichotome items als ‘soms’ gescoord zijn, er twijfel bestaat over het beschreven gedrag door proxy’s 

bij het communicatieprofiel en de SEO-R of wanneer het gedrag maar maximaal twee maal zichtbaar 

is bij de video-observaties. Deze score wordt ook gegeven als het gedrag in zekere mate voorkomt in 

een instrument maar in een ander instrument twijfel bestaat. 

Gedrag wordt als ‘Not used’ gescoord als het gedrag in zijn geheel niet voorkomt in de 

instrumenten of als het gedrag slechts eenmaal voorkomt over alle instrumenten heen (score ‘soms’, 

onzekerheid omtrent gedrag door opvoeder of een eenmalige observatie van het gedrag in de video-

opnamen). 

 

2.5. Dataverwerking 

Vooreerst wordt hier aangegeven hoe de verschillende gegevens verzameld zijn die nodig 

waren voor de uitvoering van de statistische en beschrijvende analyses. Vervolgens wordt per 

hypothese besproken welke statistische analyses toegepast zijn om de data te analyseren.  
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2.5.1. Gegevensverzameling 

Om een antwoord te bieden op de drie onderzoeksvragen hebben we eerst de evolutie van 

het vroeg-communicatieve gedrag van de participanten in kaart gebracht aan de hand van de 

Communicatie Matrix. Hiervoor hebben we informatie verzameld over de communicatieve 

vaardigheden van de participanten op zowel MM1 als MM3 via de in het instrumentarium vermelde 

instrumenten. Naast de informatie over de communicatieve vaardigheden verzamelden we 

informatie over de kindfactor ‘hand- en armbewegingen’ op MM1 via de vragenlijst Motorische 

ontwikkeling. Gegevens over de kindfactor ‘leeftijd’ op MM1 hebben we verkregen vanuit de Kind, 

gezins- en contextvragenlijst. Ook de informatie over de contextfactor ‘brussen’ hebben we uit dit 

instrument gehaald. Verder hebben we informatie verzameld over de responsiviteit van de 

opvoeders op MM1 aan de hand van de Vrije observatie (Mahoney). We hebben ervoor gekozen te 

kijken naar MM1 en MM3 omdat hier een jaar tussen zit waardoor we meer verandering in 

communicatief gedrag zouden kunnen verwachten dan in de halfjarige periode tussen MM1 en 

MM2. Vlaskamp (2011) en Roemer en Van Dam (2004) tonen namelijk aan dat kinderen met EMB 

zich langzamer ontwikkelen dan normaal ontwikkelende kinderen.  

 

2.5.2. Statistische analyses  

Om de hypothesen te toetsen, maakten we gebruik van non-parametrische analyses. 

Aangezien we een zeer kleine steekproef hebben en er geen sprake is van een normale verdeling, zou 

dit te veel assumpties schenden die vereist zijn om parametrische toetsen te mogen uitvoeren 

(Pallant, 2007). Non-parametrische toetsen mogen daarentegen al uitgevoerd worden op data die 

willekeurig verkregen zijn en waarbij sprake is van onafhankelijke waarnemingen. Wij hebben bij 

onze statistische analyses gebruik gemaakt van drie toetsen. Een eerste toets is de Wilcoxon Signed 

Rank Test. Deze toets is een alternatief voor een paired-samples t-test, geschikt om te gebruiken bij 

het vergelijken van data verkregen door middel van herhaalde metingen. Een tweede toets waar we 

gebruik van hebben gemaakt, is een Mann Whitney U test. Deze toets is een alternatief voor de 

independent sample t-test, geschikt om verschillen tussen groepen te toetsen. Een derde en laatste 

toets is de Spearman’s Rangorde Correlatietest. Deze toets wordt gebruikt bij ordinale of 

gerangschikte variabelen om de samenhang te berekenen (Pallant, 2007). We zullen per hypothese 

aangeven wat de (on)afhankelijke variabelen zijn en welke testen we zullen gebruiken om deze 

hypothese te toetsen.  

Naast de statistische analyses zullen we bij elke hypothese ook gebruik maken van een 

beschrijvende analyse om een beter zicht te krijgen op de ruwe data. 
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2.5.2.1. Onderzoeksvraag 1  

Hypothese 1a: De participanten hebben op MM3 een hogere totaalscore op de Communicatie Matrix 

dan op MM1. 

Deze hypothese zal getoetst worden middels een Wilcoxon Signed Rank test waarbij de 

totaalscores op de Communicatie Matrix op twee meetmomenten, MM1 en MM3, met elkaar 

vergeleken worden. De gepaarde groepen zijn de participanten op de twee meetmomenten en de 

totaalscore op de Communicatie Matrix is de variabele die vergeleken wordt tussen de twee 

groepen. Deze totaalscore wordt verkregen door een score van nul, één of twee toe te kennen als 

een specifieke boodschap binnen de Matrix ‘Not used’, ‘Emerging’ of ‘Mastered’ is.  

Hypothese 1b: De participanten bevinden zich op MM3 op een hoger niveau op de Communicatie 

Matrix dan op MM1. 

Deze hypothese zal via een Wilcoxon Signed Rank test getoetst worden. Hierbij worden de 

behaalde niveauscores op MM1 vergeleken met de behaalde niveauscores op MM3. De gepaarde 

groepen zijn de participanten op de twee meetmomenten en de behaalde niveauscore is de 

variabele die vergeleken wordt tussen de twee groepen. Om te bepalen op welk niveau een 

participant zich situeert, zal worden gekeken naar het hoogst behaalde niveau. Dit is wanneer een 

kind minimaal eenmaal de score ‘Mastered’ behaalt bij een communicatieve boodschap/intentie 

binnen dat niveau (Rowland, 2013).  

 

Hypothese 1c:  De participanten vertonen meer gedifferentieerd gedrag op de Communicatie Matrix  

op MM3 in vergelijking met MM1.    

Eerst zullen we het verschil op groepsniveau van het aantal gebruikte functies (weigeren, 

verkrijgen, sociale interacties en informatie geven/verkrijgen) op MM1 en op MM3 nagaan via een 

Wilcoxon Signed Rank test. Een functie wordt als beheerst gescoord als een kind minimaal eenmaal 

een score ‘Mastered’ heeft behaald binnen een van de cellen/specifieke boodschappen binnen die 

functie. Hierbij vergelijken we het aantal functies dat gebruikt wordt tussen de twee 

meetmomenten.  

Naast het verworven aantal functies bekijken we ook in welke mate de participanten de 

verschillende categorieën van communicatief gedrag (lichaamsbewegingen, vocalisaties, 

gelaatsuitdrukkingen, visuele gedragsuitingen, het uitvoeren van eenvoudige en conventionele 

gebaren, het gebruik van symbolen en taal) beheersen. Via een Wilcoxon Signed Rank test wordt op 

groepsniveau getoetst of er verschillen zijn in het aantal beheerste gedragscategorieën tussen MM1 

en MM3. Een gedragscategorie wordt als beheerst beschouwd als er een score ‘Mastered’ wordt 

behaald voor die gedraging. De gehele matrix zal worden gebruikt om uit te maken of een categorie 

al dan niet beheerst is. Wederom wordt gekeken of er verschil is in het aantal categorieën die 
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gebruikt worden op het gebied van communicatief gedrag tussen de twee meetmomenten. 

 

2.5.2.2. Onderzoeksvraag 2 

Hypothese 2a: Er is een samenhang tussen de leeftijd van de participanten bij aanvang van het 

onderzoek en de evolutie van hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag. 

We gaan een correlatie na tussen de leeftijd van de participanten bij aanvang van het 

onderzoek en de verschilscores van de participanten op de Communicatie Matrix tussen MM1 en 

MM3. De verschilscore wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de totaalscore die de 

participanten behalen op de Communicatie Matrix op MM1 en de totaalscore die ze behalen op 

MM3.  Dit willen we toetsen aan de hand van een Spearman’s Rangorde Correlatietest. 

 

Hypothese 2b: Er is een samenhang tussen het gebruik van hand- en armbewegingen door de 

participanten en de evolutie van hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag.    

We gaan een correlatie na tussen de hand- en armbewegingen van de participanten, 

gemeten op MM1, en de verschilscore van de participanten op de Communicatie Matrix. De 

verschilscore wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de totaalscore die de 

participanten behalen op de Communicate Matrix op MM1 en de totaalscore die ze behalen op 

MM3. De hand- en armbewegingen van het kind zijn we nagegaan door alle bevraagde hand- en 

armbewegingen uit de vragenlijst Motorische ontwikkeling te scoren. Wanneer opvoeders aangeven 

dat hun kind het gedrag vaak vertoont, krijgen ze een score twee, wanneer ze het gedrag soms 

vertonen de score één en wanneer ze het gedrag nooit vertonen een score nul. Zo wordt per 

participant een totaalscore voor hand- en armbewegingen berekend. Participanten kunnen een 

totaalscore van 106 behalen. De samenhang tussen deze score en de verschilscore op de 

Communicatie Matrix willen we toetsen aan de hand van een Spearman’s Rangorde Correlatietest. 

 

2.5.2.3. Onderzoeksvraag 3 

Hypothese 3a: Participanten met brussen zullen een groter positief verschil laten zien tussen de 

totaalscores op de Communicatie Matrix  van de twee meetmomenten dan participanten zonder 

brussen. 

Om deze hypothese te toetsen wordt gebruik gemaakt van een Mann Whitney U test. De 

groep participanten zal opgedeeld worden in een groep met brussen en een groep zonder brussen. 

Het al dan niet hebben van brussen is de onafhankelijke variabele. Vervolgens wordt een 

verschilscore berekend van de totaalscore die de participanten behalen op de Communicatie Matrix 

op MM1 en MM3. Deze maat zal de afhankelijke variabele worden.  
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Hypothese 3b: Bij participanten die een oudere brus hebben, zal een groter positief verschil zichtbaar 

zijn tussen de totaalscores op de Communicatie Matrix  van de twee meetmomenten dan bij 

participanten met een jongere brus. 

Om deze hypothese te testen wordt gebruik gemaakt van een Mann Whitney U Test. De 

groep participanten wordt opgedeeld in een groep participanten met enkel oudere brussen en een 

groep participanten met enkel jongere brussen. Het hebben van een oudere of jongere brus is de 

onafhankelijke variabele. Daarna worden de verschilscores berekend van de totaalscore die de 

participanten behalen op de Communicatie Matrix op MM1 en MM3. Deze score is de afhankelijke 

variabele.  

 

Hypothese 3c: Er is een samenhang tussen de responsiviteit van de opvoeders gemeten op MM1 en 

de evolutie van de participanten hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag. 

We gaan een correlatie na tussen de responsiviteit van de opvoeders, gemeten op MM1, en 

de verschilscore van de participanten op de Communicatie Matrix. De verschilscore wordt verkregen 

door het verschil te berekenen tussen de totaalscore die de participanten behalen op de 

Communicate Matrix op MM1 en de totaalscore die ze behalen op MM3. De responsiviteit van de 

opvoeders zal worden uitgedrukt in de totaalscore die zij behalen op de schaal ‘Responsivity’ van de 

MBRS, welke tussen de nul tot 15 kan liggen. Deze hypothese willen we toetsen aan de hand van een 

Spearman’s Rangorde Correlatietest.  
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Hoofdstuk 3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden per hypothese de resultaten besproken die bekomen zijn aan de 

hand van de analyses in SPSS 23.0 waarbij we α = .05 aanhouden. Aan de hand van onze analyses 

zullen we aangeven welke hypothesen we aanvaarden en welke niet.   

 

3.1. Onderzoeksvraag 1: Hoe evolueert het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag 

van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand over een 

periode van een jaar?  

De resultaten van deze onderzoeksvraag zijn terug te vinden in Tabel 2 en Tabel 3. Onder deze 

tabellen zal per hypothese verdere toelichting gegeven worden.   

 

Tabel 2 

Beschrijvende Statistieken op MM1 en MM3 van Diverse Variabelen op de Communicatie Matrix (N = 

13) 

 MM1   MM3  

M (SD) Min. – Max. Med

. 

 M (SD) Min. – Max. Med

.  

Totaalscore 9.15 (2.34) 5 – 13 10  10.69 (3.12) 5 – 16 11 

Niveauscore 1.69 (.48) 1 – 2  2  1.69 (.63) 1 – 3  2 

Functiescore 2.54 (.52) 2 – 3  3  2.62 (.51) 2 – 3  3 

Gedragscategoriescore 2.92 (.76) 2 – 4  3  3.08 (.49) 2 – 4  3 

M = gemiddelde, SD = standaardafwijking, Min. = Minimum, Max. = Maximum, N = aantal 

participanten, Med. = Mediaan  

 

Tabel 3 

Resultaten Wilcoxon Signed Ranged Test (N = 13)  

 Z p R 

Totaalscore -2.29 .02 .45 

Niveauscore 0 1 - 

Functiescore -.38 .71 .07 

Gedragscategoriescore -.82 .41 .16 

z = z-score, p = overschrijdingskans, r = effectgrootte, N = aantal participanten 
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Hypothese 1a: De participanten hebben op MM3 een hogere totaalscore op de Communicatie Matrix 

dan op MM1. 

Beschrijvende analyse 

Uit de beschrijvende analyses, die in Tabel 2 te zien zijn, komt naar voren dat participanten 

op het eerste meetmoment een gemiddelde totaalscore van 9.15 (SD = 2.34) hebben. De 

totaalscores variëren tussen de vijf en 13. Op het derde meetmoment is de gemiddelde totaalscore 

10.69 (SD = 3.12). Hier variëren de totaalscores tussen de vijf en 16. Twee van de 13 participanten 

tonen een lichte achteruitgang in totaalscore. Twee van de 13 participanten blijven gelijk en de 

overige negen participanten tonen een lichte vooruitgang.  

Statistische analyse 

Zoals in Tabel 3 wordt weergegeven, laat de Wilcoxon Signed Rank Test een significant 

verschil zien tussen de totaalscore van MM1 en de totaalscore van MM3. Z = -2.29, p < .05 met een 

middelmatige effectgrootte (r = .45). De mediaanscore op de Communicatie Matrix neemt toe van 

MM1 (Md = 10) naar MM3 (Md = 11). Aangezien de p-waarde significant is, kan onze hypothese 

aanvaard worden. De participanten behalen op MM3 dus inderdaad een hogere totaalscore op de 

Communicatie Matrix in vergelijking met MM1.  

 

Hypothese 1b: De participanten bevinden zich op MM3 op een hoger niveau op de Communicatie 

Matrix dan op MM1. 

Beschrijvende analyse 

Zowel op het eerste als het derde meetmoment is er een gemiddelde niveauscore van 1.69 

(SD = .48, SD = .63). Op het eerste meetmoment is, zoals Tabel 2 weergeeft, het laagste niveau één 

en het hoogste niveau twee. Vier personen bevinden zich op niveau één en de overige negen 

personen bevinden zich op niveau twee. Op het derde meetmoment is het laagste niveau ook één 

maar het hoogste niveau dat behaald wordt, is niveau drie. Eén persoon bevindt zich op dit laatste 

niveau. Zeven personen bevinden zich op niveau twee en de overige vijf personen bevinden zich op 

niveau één. Van alle participanten maken er twee een vooruitgang in niveau. Twee participanten 

dalen een niveau en de overige negen participanten blijven op hetzelfde niveau.  

Statistische analyse 

Zoals aangetoond in Tabel 3 laat de Wilcoxon Signed Rank Test geen significant verschil zien 

tussen de niveauscores van MM1 en de niveauscores van MM3. Z = 0, p = n.s. De mediaanscore op de 

Communicatie Matrix blijft gelijk van MM1 (Md = 2) naar MM3 (Md = 2). Aangezien de p-waarde niet 

significant is, kan onze hypothese niet aanvaard worden. De participanten bevinden zich op MM3 

niet op een hoger niveau in vergelijking met MM1. 

 



38 
 

Hypothese 1c:  De participanten vertonen meer gedifferentieerd gedrag op de Communicatie Matrix  

op MM3 in vergelijking met MM1.   

Beschrijvende analyse 

Op gebied van functies hebben onze participanten op meetmoment één een gemiddelde 

score van 2.54 (SD = .52). De participanten variëren tussen het uitvoeren van minstens twee en 

maximum drie functies. Ook op meetmoment drie geldt dit laatste. Wel hebben onze participanten 

op dit meetmoment een hogere gemiddelde functiescore, namelijk 2.62 (SD = .51). Deze gegevens 

zijn terug te vinden in Tabel 2. Op het eerste meetmoment vertonen zes participanten twee functies 

en de overige zeven drie functies. Op meetmoment drie vertonen vijf participanten twee functies en 

de overige acht participanten drie functies. De enige functie die door geen enkele participant 

behaald wordt, is de functie ‘zoeken en verkrijgen van informatie’. Over de twee meetmomenten 

heen vertonen drie participanten op het eerste meetmoment meer functies dan op het derde 

meetmoment. Vier participanten vertonen op meetmoment één minder functies dan op 

meetmoment drie en zes participanten blijven hetzelfde aantal functies behouden.  

In Tabel 2 is ook terug te vinden dat onze participanten op gebied van gedragscategorieën op 

het eerste meetmoment een gemiddelde score hebben van 2.92 (SD = .76). De participanten variëren 

tussen het uitvoeren van minimum twee tot maximum vier gedragscategorieën. Dit laatste geldt ook 

voor het derde meetmoment, enkel behalen de participanten hier een gemiddelde van 3.08 (SD = 

.49) gedragscategorieën. Op het eerste meetmoment vertonen drie participanten vier 

gedragscategorieën. Zes participanten vertonen drie gedragscategorieën en de overige vier 

participanten vertonen twee gedragscategorieën. Op het derde meetmoment vertonen twee 

participanten vier gedragscategorieën, 10 participanten drie gedragscategorieën en één participant 

twee gedragscategorieën. Over de twee meetmomenten heen vertonen twee participanten op het 

eerste meetmoment meer gedragscategorieën dan op het derde meetmoment. Vier participanten 

vertonen op meetmoment één minder gedragscategorieën dan op meetmoment drie en zeven 

participanten blijven hetzelfde aantal functies behouden. Over het algemeen beheersen de 

participanten vier van de negen gedragscategorieën, namelijk: lichaamsbewegingen, vocalisaties, 

gelaatsuitdrukkingen en visuele gedragsuitingen. 

Statistische analyse 

Functies 

De Wilcoxon Signed Rank Test laat geen significant verschil zien tussen de functiescore van 

MM1 en de functiescore van MM3. Z = -.38, p = n.s. Informatie hierover is terug te vinden in Tabel 3. 

De mediaanscore op de Communicatie Matrix blijft gelijk van MM1 (Md = 3) naar MM3 (Md = 3). 

Aangezien de p-waarde niet significant is, kan onze hypothese niet aanvaard worden. De 
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participanten gebruiken niet meer functies op de Communicatie Matrix op MM3 in vergelijking met 

MM1. 

Gedragscategorieën  

Zoals weergegeven in Tabel 3 laat de Wilcoxon Signed Rank Test geen significant verschil zien 

tussen de gedragscategoriescore op MM1 en de gedragscategoriescore op MM3. Z = -.82 p = n.s. De 

mediaanscore op de Communicatie Matrix blijft gelijk van MM1 (Md = 3) naar MM3 (Md = 3). 

Aangezien de p-waarde niet significant is, kan de hypothese op gebied van gedragscategorieën niet 

aanvaard worden. De participanten gebruiken op MM3 niet meer gedragscategorieën dan op MM1. 

 

3.2. Onderzoeksvraag 2: Welke kindfactoren hangen samen met de evolutie van het verbale en 

non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en 

motorische ontwikkelingsachterstand? 

 In Tabel 4 en Tabel 5 worden  de beschrijvende en statistisch verkregen resultaten van de 

tweede onderzoeksvraag weergegeven. Verder zullen de resultaten per hypothese besproken 

worden.  

 

Tabel 4 

Beschrijvende Statistieken op MM1 van Leeftijd en Hand- en Armbewegingen (N = 13) 

               MM1  

 M (SD) Min. – Max.  

Leeftijd  37.69 (11.96) 20 – 58  

Hand- en armbewegingen  32.77 (29.31) 0 – 89   

M = gemiddelde, SD = standaardafwijking, Min. = Minimum, Max. = Maximum, N = aantal 

participanten 

 

Tabel 5 

Resultaten Spearman’s Rangorde Correlatietest van Leeftijd en Hand- en Armbewegingen (N = 13) 

 r p 

Leeftijd .37 .21 

Hand- en armbewegingen .32 .29 

N = aantal participanten, r = correlatiecoëfficiënt, p = overschrijdingskans 
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Hypothese 2a: Er is een samenhang tussen de leeftijd van de participanten bij aanvang van het 

onderzoek en de evolutie van hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag. 

Beschrijvende analyse 

De gemiddelde leeftijd van onze participanten is bij aanvang van het onderzoek 37.69 

maanden (SD = 11.96). De leeftijd varieert tussen de 20 en 58 maanden. Het gemiddelde van de 

verschilscores van de totaalscores van de participanten op de Communicatie Matrix is 1.54 (SD = 

2.07). Deze gegevens zijn terug te vinden in Tabel 4. De verschilscores variëren tussen de min twee 

en zes. De twee participanten met een negatieve verschilscore bevinden zich bij aanvang van het 

onderzoek op de leeftijd van 20 en 46 maanden. De twee participanten die een verschilscore van nul 

hebben, hebben beiden een leeftijd van 30 maanden. De negen participanten die een positieve 

verschilscore hebben, bevinden zich tussen de leeftijd van 28 en 58 maanden.  

Statistische analyse 

Zoals Tabel 5 weergeeft,  is er geen samenhang tussen leeftijd bij aanvang van het onderzoek 

en de verschilscore van de totaalscore op de Communicatie Matrix tussen MM1 en MM3, r = .37, p = 

n.s. Onze hypothese wordt dus verworpen.  

 

3.2b. Hypothese 2b: Er is een samenhang tussen het gebruik van hand- en armbewegingen door de 

participanten en de evolutie van hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag.   

Beschrijvende analyse 

Aan de hand van Tabel 4 kunnen we zien dat de gemiddelde score van hand- en 

armbewegingen op de vragenlijst Motorische ontwikkeling bij aanvang van het onderzoek 32.77 (SD 

= 29.31) is. De participanten variëren tussen een score van nul tot een score van 89. Het gemiddelde 

van de verschilscores van de totaalscores van de participanten op de Communicatie Matrix is 1.54. 

De verschilscores variëren tussen de min twee en zes. De twee participanten met een negatieve 

verschilscore hebben bij aanvang van het onderzoek een score van 31 en een score van zeven op de 

items van hand- en armbewegingen van de vragenlijst Motorische ontwikkeling. De twee 

participanten die een verschilscore van nul hebben, hebben een score van 18 en nul. De negen 

participanten die een positieve verschilscore hebben, hebben op het eerste meetmoment een score 

tussen de drie en 81 op de items rond hand- en armbewegingen van de vragenlijst Motorische 

ontwikkeling.   

Statistische analyse 

Zoals Tabel 5 aantoont, is er geen samenhang tussen het gebruik van hand- en 

armbewegingen door de participanten bij aanvang van het onderzoek en de verschilscore van hun 

totaalscore op de Communicatie Matrix tussen MM1 en MM3, r = .32, p = n.s. Onze hypothese wordt 

dus verworpen.  
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3.3. Onderzoeksvraag 3: Welke contextfactoren hebben een invloed op of hangen samen met de 

evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met 

een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand? 

 De beschrijvende en statistisch verkregen resultaten omtrent de derde onderzoeksvraag 

worden weergegeven in Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8. De resultaten worden verder per hypothese 

besproken. 

 

Tabel 6 

Resultaten Mann Whitney U test wel of geen Brussen en Jongere of Oudere Brussen 

 N U z p r 

Wel of geen brus 13 3 -1.60 .11 .44 

Jongere of oudere brus  8 6 0 1 - 

N = aantal participanten, U = Mann-Whitney-U-waarde , z = z-waarde, p = overschrijdingskans, r = 

effectgrootte 

 

Hypothese 3a: Participanten met brussen zullen een groter positief verschil laten zien tussen de 

totaalscores op de Communicatie Matrix  van de twee meetmomenten dan participanten zonder 

brussen. 

Beschrijvende analyse 

Elf van de 13 participanten hebben een brus. Het gemiddelde van de verschilscores van de 

totaalscores van de participanten op de Communicatie Matrix is 1.54 (SD = 2.07). De verschilscores 

variëren tussen de min twee en zes. De twee participanten zonder brus hebben een positieve 

verschilscore. In de groep van participanten die wel een brus hebben, zijn de verschilscores zowel 

positief als negatief of nul.  

Statistische analyse 

Zoals in Tabel 6 wordt aangegeven, laat de Mann-Whitney U test geen significant verschil 

zien tussen de verschilscore op de Communicatie Matrix naargelang het al dan niet hebben van een 

brus, U= 3, z = -1.60, p = n.s. Participanten met brus (Md = 1, n = 11) laten geen groter positief 

verschil zien op de totaalscore van de Communicatie Matrix tussen MM1 en MM3, in vergelijking 

met participanten zonder brus (Md = 3, n = 2). Participanten met brus behalen dus geen hogere 

totaalscore op de Communicatie Matrix op MM3 in vergelijking met participanten zonder brus. Onze 

hypothese wordt dus niet aanvaard. 
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Hypothese 3b: Bij participanten die een oudere brus hebben, zal een groter positief verschil zichtbaar 

zijn tussen de totaalscores op de Communicatie Matrix  van de twee meetmomenten dan bij 

participanten met een jongere brus. 

Beschrijvende analyse 

Twee van de 11 participanten met een brus hebben enkel een jongere brus en zes van deze 

participanten hebben enkel een oudere brus. De overige drie participanten hebben zowel een 

oudere als jongere brus en worden voor deze hypothese dus buiten beschouwing gelaten. Ook de 

participanten zonder brus worden hier niet mee opgenomen. Het gemiddelde van de verschilscores 

van de totaalscores op de Communicatie Matrix van de acht participanten waarover we deze analyse 

hebben uitgevoerd, is 1.25 (SD = 2.31). De verschilscores variëren tussen de min twee en zes. Eén van 

de twee participanten met enkel een jongere brus vertoont een positieve verschilscore, de 

verschilscore van de andere participant is nul. Van de participanten met enkel een oudere brus 

vertonen vier van de zes participanten een positieve verschilscore, één participant een negatieve 

verschilscore en de overige participant een verschilscore van nul.  

Statistische analyse 

In Tabel 6 wordt weergegeven dat de Mann-Whitney U test geen significant verschil laat zien 

tussen de verschilscore op de Communicatie Matrix naargelang het al dan niet hebben van een 

oudere brus, U = 6, z = 0, p = n.s. Participanten met een oudere brus (Md = 1, n = 6) laten geen groter 

positief verschil zien op de totaalscore van de Communicatie Matrix tussen MM1 en MM3, in 

vergelijking met participanten met een jongere brus (Md = 1, n = 2). Onze hypothese wordt dus niet 

aanvaard.  

 

Hypothese 3c: Er is een samenhang tussen de responsiviteit van de opvoeders gemeten op MM1 en 

de evolutie van de participanten in hun verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag. 

Beschrijvende analyse 

 

Tabel 7 

Beschrijvende Statistieken op MM1 van Responsiviteit (N = 9) 

              MM1  

 M (SD) Min. – Max.  

Responsiviteit  3.14 (.72) 2.21 – 4.40   

M = gemiddelde, SD = standaardafwijking, Min. = Minimum, Max. = Maximum, N = aantal 

participanten 
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Tabel 8 

Resultaten Spearman’s Rangorde Correlatietest van Responsiviteit (N = 9) 

 r p 

Responsiviteit .13 .74 

N = aantal participanten, r = correlatiecoëfficiënt, p = overschrijdingskans 

In deze analyse zijn vier van de 13 participanten niet meegenomen, aangezien de Mahoney 

bij hen niet is afgenomen. Bij één participant hebben we de resultaten op de Mahoney van het 

tweede meetmoment (zes maanden na aanvang van het onderzoek) gebruikt omdat de informatie bij 

aanvang van het onderzoek niet beschikbaar was. Bij aanvang van onderzoek laten de opvoeders een 

gemiddelde responsiviteitsscore zien van 3.14 (SD = .72). De opvoeders variëren tussen een score van 

2.21 en 4.40. Het gemiddelde van de verschilscores van de totaalscores op de Communicatie Matrix 

is 1.78 (SD = 2.33). Deze gegevens zijn terug te vinden in Tabel 7. De verschilscores variëren tussen de 

min twee en zes. De opvoeders van de twee participanten met een negatieve verschilscore 

behaalden een score van 2.21 en 3.50 op responsiviteit. De opvoeders van de zeven participanten die 

een positieve verschilscore hadden, behaalden een score van responsiviteit tussen de 2.21 en 4.40.   

Statistische analyse 

Zoals in Tabel 8 weergegeven wordt, laat de Spearman’s Rangorde Correlatietest geen 

samenhang zien tussen responsiviteit van opvoeders bij aanvang van het onderzoek en de 

verschilscore van de totaalscore op de Communicatie Matrix tussen MM1 en MM3, r = .13, n = 9, p = 

n.s. Onze hypothese wordt dus niet aanvaard.  
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Hoofdstuk 4. Discussie 

In dit hoofdstuk zullen we vooreerst de resultaten uit het vorig hoofdstuk per 

onderzoeksvraag kritisch bekijken. Daarnaast worden de beperkingen van het onderzoek en 

mogelijke voorstellen voor vervolgonderzoek besproken. Tot slot wordt aangegeven welke relevantie 

dit onderzoek voor de praktijk biedt.  

 

4.1. Conclusie per onderzoeksvraag 

4.1.1. Onderzoeksvraag 1: Hoe evolueert het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag 

van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand over een 

periode van een jaar?  

Deze onderzoeksvraag hebben we onderzocht aan de hand van drie hypothesen. Aan de 

hand van een eerste analyse zijn we nagegaan of participanten na een periode van een jaar een 

hogere totaalscore behaalden op de Communicatie Matrix dan aan het begin van het onderzoek. 

Onze statistische analyses toonden een significant resultaat aan. De participanten behaalden na een 

periode van een jaar dus inderdaad een hogere totaalscore op de Communicatie Matrix. 

Aan de hand van een tweede analyse hebben we onderzocht of de participanten zich na een 

periode van een jaar op een hoger niveau bevonden op de Communicatie Matrix dan aan het begin 

van het onderzoek. De participanten bevonden zich na een jaar niet of nauwelijks op een hoger 

niveau op de Communicatie Matrix. De meeste participanten bleven op hetzelfde niveau.     

Op basis van een derde en vierde analyse zijn we nagegaan of de participanten na een 

periode van een jaar meer gedifferentieerd gedrag vertoonden. We hebben onderzocht of ze op 

meetmoment drie meer functies en/of meer gedragscategorieën vertoonden dan op het eerste 

meetmoment. Ook hier werd zowel voor de functies als voor de gedragscategorieën geen significante 

vooruitgang gevonden.  

Aan de hand van onze resultaten kunnen we concluderen dat personen met een ernstige 

cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand weinig vooruitgang boeken op gebied van 

communicatieve vaardigheden over een periode van een jaar. Dit kan te verklaren zijn door het feit 

dat deze personen hun vaardigheden inderdaad trager ontwikkelen dan normaal ontwikkelende 

kinderen (Roemer & Van Dam, 2004; Vlaskamp, 2011) en er over een periode van een jaar dus nog 

niet veel vooruitgang te zien is. Daarnaast kunnen de beperkingen van kinderen met EMB het 

moeilijker maken voor hen om gedrag te uiten waarmee ze aandacht van anderen kunnen trekken 

(Vlaskamp, 2011) en slagen personen met EMB er vaak niet in om functionele communicatie toe te 

passen (De Bal, 2011), wat ook gevolgen kan hebben voor de score die zij behalen op de 

Communicatie Matrix.  

 In tegenstelling tot het niveau, de verschillende functies en de verschillende 
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gedragscategorieën werd er op gebied van de totaalscore op de Communicatie Matrix wel een 

significante vooruitgang gevonden. Dat deze significante vooruitgang zichtbaar was bij de 

totaalscore, maar niet op de andere factoren kan verklaard worden door het feit dat participanten 

over een periode van een jaar een specifieke gedraging vaker vertoond kunnen hebben met als 

gevolg dat deze gedraging als ‘Mastered’ kan worden beschouwd en de totaalscore stijgt. Wanneer 

dit gedrag onder een functie of gedragscategorie valt die al beheerst werd, zullen deze laatsten 

echter niet mee stijgen. Wanneer het gedrag onder een niveau valt dat al beheerst werd, zal het kind 

ook geen niveau stijgen. De kinderen in onze onderzoeksgroep boeken over een periode van een jaar 

dus wel vooruitgang in het beheersen van specifieke gedragingen (bijvoorbeeld hoofd of arm 

bewegen) maar nog weinig vooruitgang qua niveau of het vertonen van meer gedifferentieerde 

gedragscategorieën of functies. We moeten deze bevinding ook enigszins nuanceren omdat de 

vooruitgang die we vonden op de totaalscore van de Communicatie Matrix gering was. Het betrof bij 

de meeste participanten namelijk maar een tot drie punten op de in totaal 160 punten die zij konden 

behalen, wat ook een indicatie kan zijn voor een tragere ontwikkeling. 

 

4.1.2. Welke kindfactoren hangen samen met de evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-

communicatieve gedrag van jonge kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand? 

Om deze onderzoeksvraag na te gaan, hebben we gebruik gemaakt van twee hypothesen. 

Aan de hand van een eerste analyse zijn we de samenhang nagegaan tussen de leeftijd van de 

participanten op het eerste meetmoment en de evolutie die zij doormaken op het gebied van 

communicatieve vaardigheden. Wij hebben hier vanuit onze statistische analyses echter geen 

significante samenhang gevonden.  

Een tweede analyse is uitgevoerd om de samenhang na te gaan tussen het gebruik van hand- 

en armbewegingen door de participanten op het eerste meetmoment en hun communicatieve 

evolutie. Ook hier werd geen significante samenhang gevonden.  

Aan de hand van onze resultaten kunnen we concluderen dat beide kindfactoren geen 

significante samenhang vertonen met de communicatieve evolutie van personen met een ernstige 

cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. Zowel de leeftijd van de participanten als hun 

gebruik van hand- en armbewegingen bij aanvang van het onderzoek hangen dus niet significant 

samen met hun evolutie in communicatieve vaardigheden. Dit kan wederom verklaard worden door 

het feit dat personen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand inderdaad 

trager ontwikkelen in hun communicatieve vaardigheden dan normaal ontwikkelende kinderen 

(Roemer & Van Dam, 2004; Vlaskamp, 2011) en een periode van een jaar niet lang genoeg is om 

vooruitgang te zien bij deze personen. Op gebied van leeftijd kan een verdere verklaring zijn dat, 



46 
 

zoals Nakken en Vlaskamp (2007) aangeven, we voorzichtig moeten omspringen met de stelling dat 

kinderen die bij aanvang van een studie ouder zijn ook meer vaardigheden laten zien en dus een 

grotere verandering zullen doormaken. Het is namelijk zo dat er tussen kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand een grote variabiliteit bestaat in communicatieve ontwikkeling en 

bovenstaande stelling dus niet zo vanzelfsprekend is (Nakken & Vlaskamp, 2007). Op gebied van 

hand- en armbewegingen kan een verdere verklaring zijn dat, aangezien onze doelgroep kinderen 

met ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand bevat, zij op gebied van het gebruik 

van hand- en armbewegingen nog niet ver genoeg staan in hun ontwikkeling en deze bewegingen 

dus nog niet sterk genoeg ontwikkeld zijn om een samenhang te kunnen vertonen met hun 

communicatieve ontwikkeling. Wanneer er sprake is van een motorische beperking wordt het 

namelijk ook moeilijk om duidelijke signalen uit te zenden die nodig zijn om te communiceren (Van 

der Maat, 1992). 

 

4.1.3. Onderzoeksvraag 3: Welke contextfactoren hebben een invloed op of hangen samen met de 

evolutie van het verbale en non-verbale vroeg-communicatieve gedrag van jonge kinderen met 

een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand?  

We hebben deze onderzoeksvraag onderzocht aan de hand van drie hypothesen. Als eerste 

hebben we gekeken of het al dan niet hebben van een brus een positieve invloed heeft op de 

evolutie in communicatieve vaardigheden. Daarnaast hebben we een analyse uitgevoerd om na te 

gaan of het hebben van een oudere brus een grotere invloed heeft op deze evolutie dan het hebben 

van een jongere brus. Beide analyses gaven echter geen significante resultaten.  

Een derde analyse die we hebben uitgevoerd, was de mate waarin de responsiviteit van 

opvoeders samenhangt met de communicatieve evolutie van personen met een ernstige cognitieve 

en motorische ontwikkelingsachterstand. Onze analyses gaven ook hier echter geen significant 

resultaat.  

Op gebied van contextfactoren kan geconcludeerd worden dat het hebben van een (oudere) 

brus geen invloed heeft op de communicatieve ontwikkeling van personen met een ernstige 

cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand en dat er ook geen samenhang is tussen dit 

laatste en de responsiviteit van de opvoeders. Naast de verklaring van een tragere ontwikkeling van 

vaardigheden (Roemer & Van Dam, 2004; Vlaskamp, 2011) kan op gebied van het al dan niet hebben 

van (oudere) brussen een bijkomende verklaring zijn dat de groepen ongelijk verdeeld waren in ons 

onderzoek. Van de 13 participanten hadden maar twee participanten geen brus. Deze twee 

participanten maakten, zoals de beschrijvende analyse aantoont, toevallig beiden een vooruitgang in 

totaalscore waardoor het lijkt of personen zonder brus een grotere communicatieve vooruitgang 

doormaken dan personen met een brus. Aangezien het echter maar over twee participanten gaat, 
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mag dit niet zeker niet veralgemeend worden naar de hele populatie toe (Sahu, 2013). Wanneer er 

met een grotere steekproef gewerkt zou worden en beide groepen (wel en geen brus) meer gelijk 

verdeeld zouden zijn, zou er een heel andere uitkomst naar boven kunnen komen. Bij de verdeling 

van het hebben van een oudere of jongere brus gold hetzelfde probleem.  

Op gebied van responsiviteit kan een bijkomende verklaring zijn dat opvoeders het moeilijk 

vinden om in te spelen op de signalen van kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand. Eshel et al. (2006), Landry et al. (2006) en Page et al. (2010) geven aan dat 

responsiviteit inhoudt dat opvoeders vrijwel direct en contingent op de signalen van het kind 

reageren en dit op een afgestemde wijze. Bij kinderen met EMB is het echter moeilijk om te 

interpreteren wat zij willen vertellen of vragen. Ze hebben een unieke interactiestijl waardoor hun 

signalen vaak niet worden opgemerkt (Hostyn & Daelman, 2011). Het kan dus zijn dat de 

responsiviteit van de opvoeders in dit onderzoek geen significante samenhang vertoonde met de 

communicatieve evolutie van de participanten omdat de ouders zelf nog aan het zoeken zijn hoe ze 

de signalen van hun kind best kunnen interpreteren en opmerken.  

 

4.2. Beperkingen van het onderzoek 

In deze masterproef hebben we gebruik gemaakt van een longitudinaal onderzoek over een 

periode van een jaar. Binnen dit jaar zijn drie meetmomenten gebeurd, waarbij we de metingen van 

de vroeg-communicatieve vaardigheden van de participanten op het eerste en derde meetmoment 

hebben meegenomen in ons onderzoek. Dit bood ons de mogelijkheid om de samenhang tussen 

verschillende kind- en contextfactoren en de evolutie van het communicatieve gedrag van de 

participanten na te gaan. Een beperking hierbij is echter dat, zoals  literatuur aangeeft, kinderen met 

EMB zich langzamer ontwikkelen dan normaal ontwikkelende kinderen (Roemer & Van Dam, 2004; 

Vlaskamp, 2011). Omwille van deze reden en onze resultaten lijkt een periode van een jaar ons nog 

te kort om een duidelijke evolutie te kunnen nagaan. 

Een tweede beperking binnen ons onderzoek is het feit dat onze steekproef uit 13 

participanten bestond. Om resultaten te kunnen generaliseren is het echter belangrijk dat de 

steekproef representatief is en dus uit voldoende participanten bestaat (Sahu, 2013). Aangezien dit 

bij ons onderzoek niet het geval was, dient er voorzichtig te worden omgegaan met uitspraken over 

deze bevindingen naar kinderen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand in het algemeen toe. Een ander nadeel dat met onze kleine steekproef 

samenhangt, is het feit dat we bij sommige analyses onze participanten in nog kleinere groepen 

moesten indelen. Dit kan een vertekend beeld geven waardoor we deze bevindingen ook niet 

kunnen generaliseren naar de gehele populatie toe. Een mogelijk gevolg van een (te) kleine 

steekproef kan daarnaast de afwezigheid van statistisch significante resultaten zijn (Sahu, 2013).  
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Een derde beperking van ons onderzoek betreft de codering aan de hand van de 

Communicatie Matrix. Aangezien zowel wij als onze dagelijkse begeleidster hier voor het eerst 

gebruik van maakten, was het zoeken over hoe er best gecodeerd kon worden. Hierdoor werd er op 

het eerste meetmoment minder streng gecodeerd dan op het derde meetmoment. Op het derde 

meetmoment waren we al beter getraind in het coderen en werden we hier ook kritischer en 

strenger in. Wanneer we dit opgemerkt hadden, hebben we het eerste meetmoment opnieuw en 

kritischer bekeken. Het kan echter zijn dat er op het eerste meetmoment toch nog minder streng 

gecodeerd is dan op het derde meetmoment. Hierdoor kan het lijken dat sommige participanten hun 

communicatieve vaardigheden net achteruit zijn gegaan in plaats van vooruit.  

Een laatste beperking van ons onderzoek betreft het feit dat we geen uitspraken over 

causaliteit kunnen doen aangezien onze analyses hier niet sterk genoeg voor zijn (Pallant, 2007). 

Hierdoor kunnen we geen directe link leggen tussen de factoren die we onderzocht hebben en de 

ontwikkeling van vroeg-communicatieve vaardigheden.  

 

4.3. Vervolgonderzoek 

Ondanks de beperkingen van dit onderzoek zijn de resultaten toch betekenisvol. Het is het 

eerste longitudinale onderzoek over communicatief gedrag bij personen met een ernstige cognitieve 

en motorische ontwikkelingsachterstand. Naar vervolgonderzoek toe kan er echter beter een 

longitudinaal onderzoek gedaan worden over een langere periode. Het OJKO-project, waarvan deze 

masterproef deel uitmaakt, loopt nog een langere tijd verder dan de periode waarin deze 

masterproef zich situeert. Tegen het einde van het OJKO-project kan men over een ruimere periode 

kijken of de communicatieve gedragingen van de participanten al dan niet geëvolueerd zijn en welke 

kind- en contextfactoren hiermee samenhangen of een invloed op hebben. Aangezien onze 

onderzoeksvragen vaak een niet significante uitkomst hadden, en dit mede omwille van het beperkt 

aantal participanten, zou het bij vervolgonderzoek een meerwaarde bieden om meer participanten 

bij het onderzoek te betrekken. Aangezien wij enkel gebruik hebben gemaakt van de participanten 

waarbij de instrumenten reeds waren afgenomen, kunnen aan het einde van het OJKO-project meer 

participanten meegenomen worden en hebben de uitspraken een meer generaliseerbare waarde. 

Daarnaast zou vervolgonderzoek, naast het gebruik van video-opnames over de interactie 

tussen kind en opvoeder, gebruik kunnen maken van video-opnames over de interactie tussen 

brussen. Een video-opname zou een meerwaarde bieden aangezien dit de mogelijkheid biedt een 

opname achteraf stop te zetten, vertraagd af te spelen of de observatie vanuit verschillende 

invalshoeken te bekijken (Hostyn & Daelman, 2011). In plaats van enkel te kijken naar het al dan niet 

hebben van een (oudere) brus kan er op deze manier ook nagegaan worden op welke manier het 

kind met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand en zijn brussen met elkaar 
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omgaan. Het is namelijk zo dat het oudere kind vaak model staat voor het jongere kind en deze 

laatste het gedrag van zijn oudere brus gaat imiteren (Barr & Hayne, 2003; Lamb, 1978; Whiteman et 

al., 2011). Via video-analyse kan worden nagegaan hoe deze imitatie in zijn werk gaat en, wanneer er 

zowel jongere als oudere brussen zijn, het inderdaad vooral de oudere brussen zijn die geïmiteerd 

worden of juist niet.  

 

4.4. Praktijkrelevantie  

Tijdens dit onderzoek zijn enkele bedenkingen naar voren gekomen die relevant kunnen zijn 

voor de praktijk. De methoden die in dit onderzoek gebruikt zijn, kunnen volgens ons een 

meerwaarde bieden wanneer ze toegepast worden in de praktijk. Als eerste hebben we bij de 

dataverwerking gebruik gemaakt van video-opnames. Deze video-opnames hebben we, zoals eerder 

vermeld, gecodeerd aan de hand van de Communicatie Matrix. Tijdens het coderen moesten we 

letten op verschillende communicatieve gedragingen die de participant al dan niet stelde zoals 

vocalisaties en gelaatsuitdrukkingen. Het was echter moeilijk om dit gedrag te coderen omdat het 

vaak niet heel expliciet tot uiting kwam. Hostyn en Daelman (2011) geven aan dat  het inderdaad 

moeilijk kan zijn om te interpreteren wat kinderen met EMB willen vertellen of vragen aangezien ze 

vaak een unieke interactiestijl hebben. Ze communiceren nog niet op symbolisch niveau en maken 

eerder gebruik van subtiele uitingen. Deze signalen worden echter vaak niet opgemerkt. Ook 

Vlaskamp (2011) bevestigt dat de beperkingen van kinderen met EMB het moeilijk maken voor hen 

om gedrag te stellen waarmee ze aandacht van anderen kunnen trekken. Verder laten ze ook vaak 

een vertraagde reactie zien zodat, eens ze een reactie tonen, deze niet meer gesignaleerd wordt. 

Omwille van deze reden was het belangrijk om het fragment meermaals te bekijken en onduidelijk 

gedrag nog eens terug te kijken, te herhalen en/of vertraagd af te spelen (Hostyn & Daelman, 2011). 

Het belang van video-analyse is dat het aanknopingspunten kan geven voor een veranderende 

aanpak van opvoeders wanneer je de fragmenten met hen overloopt (Maes & Swillen, 2010). Op 

basis van dit onderzoek is de relevantie van video-opnames aangetoond voor de praktijk: het laat toe 

om subtiele communicatieve uitingen van personen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand gedetailleerder te bekijken en, wanneer dit samen met de opvoeders 

bekeken en geanalyseerd wordt, zou dit hen kunnen helpen om de subtiele uitingen van hun kind 

beter op te merken en hier dus ook beter op te kunnen inspelen. Heijkoop (2009) heeft het belang 

van video-analyses in de praktijk al aangetoond door hier gebruik van te maken bij begeleiders van 

personen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Door een video-opname 

te maken en dit samen met de begeleiders gedetailleerd af te spelen en te analyseren tracht men 

samen de betekenis van het gedrag te achterhalen waardoor de begeleider zijn aanpak hier ook op 

kan afstemmen.   
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Een tweede methode die relevantie biedt voor de praktijk is het gebruik van de 

Communicatie Matrix. Wanneer deze matrix in de praktijk geïntroduceerd zou worden, kan een beter 

zicht op de communicatieve ontwikkeling van personen met een ernstige cognitieve en motorische 

ontwikkelingsachterstand verkregen worden. Eens men een beter zicht krijgt op de communicatieve 

vaardigheden van een persoon kan men hier ook rekening mee houden en beter op inspelen. Aan de 

hand van de Communicatie Matrix kunnen de opvoeders een beter zicht krijgen op welk 

communicatieniveau het kind zich bevindt en via welke functies en gedragscategorieën hij 

communiceert. Daarnaast kan de Communicatie Matrix een meerwaarde bieden aan het 

kennisbestand over personen met een ernstige cognitieve en motorische ontwikkelingsachterstand. 

Aangezien er nog niet veel literatuur over beschikbaar is, kan de Communicatie Matrix een basis 

vormen om meer over de ontwikkeling van deze personen te weten te komen en hier onderzoek 

naar te doen.   
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Bijlage 2: OJKO-folder 
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Bijlage 3: Informed Consent  

                                                        

Geïnformeerde toestemming OJKO-project
3 

 

1. Ik begrijp dat het doel van dit onderzoek is: 

▪ de globale kindontwikkeling van jonge kinderen met een grote 

ontwikkelingsvertraging in kaart brengen; 

▪ de motorische, communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling opvolgen; 

▪ de invloed van omgevingsfactoren op de kindontwikkeling identificeren; 

▪ ontwikkelingstrajecten en – patronen analyseren; 

▪ ontwikkelingsmijlpalen en kritische periodes onderkennen; 

▪ kennis ontwikkelen die ouders, hulpverleners, … handvaten kan bieden om de 

ontwikkeling van deze kinderen optimaal te stimuleren. 

 

2. Ik weet dat de onderzoekers observaties, testen, vragenlijsten en interviews van mij en/of 

mijn kind zullen afnemen en indien ik dit wens ook begeleiders/hulpverleners van mijn kind zullen 

bevragen. In het kader van observaties en testen zullen beeld- en geluidsregistraties gemaakt worden. 

 

3. Ikzelf en mijn gezin kunnen baat bij dit onderzoek hebben op volgende wijze: 

▪ een frequente opvolging van mijn kind; 

▪ gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van mijn kind; 

▪ handvaten om de ontwikkeling van mijn kind te stimuleren. 

 

4. Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. 

 

5. De resultaten van dit onderzoek mogen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden 

en mogen gepubliceerd worden. Mijn naam en de naam van mijn kind worden daarbij niet gepubliceerd 

en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. 

 

6. Ik kan op elk moment mijn deelname aan dit onderzoek stopzetten en ik weet dat daaruit 

geen nadeel voor mij mag ontstaan. 

 

7. Voor eventuele vragen, klachten en verdere opvolging, weet ik dat ik tijdens en na mijn 

deelname terecht kan bij: 

▪ Stephy Colla (Stephy.Colla@ppw.kuleuven.be) en Ines Van keer 

                                                           
3
 Dit formulier wordt in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar voor de ouder(s) en één exemplaar voor de onderzoekers. 
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(Ines.Vankeer@ppw.kuleuven.be); 

▪ de Ethische Commissie (ethischecommisssie@ppw.kuleuven.be) 

 

Datum: 

 

Naam en handtekening ouder:  

 

   

Naam en handtekening onderzoekers: Prof. dr. Bea Maes, mede namens de 

medewerkers van het OJKO-project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


