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I 
 

Ines Van keer en Lotje Soetewey, De invloed van de interactiepartner op aandachtsgerelateerd 

gedrag bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. 

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Pedagogische 

Wetenschappen 

Examenperiode: juni 2014 

Promotor: Prof. Dr. Bea Maes 

Begeleider: Heleen Neerinckx  

 

In deze masterproef dragen we bij aan het onderzoek rond aandachtsgerelateerd gedrag bij 

personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en hun interactiepartner(s). 

Aandachtsgerelateerde gedragingen spelen bij deze doelgroep een belangrijke rol in het tot stand 

komen van kwaliteitsvolle interacties, waardoor we verder onderzoek rond dit thema zeer relevant 

achten.  

 

Meer bepaald bestuderen we joint attention behaviors in relatie tot kenmerken van de cliënt en de 

interactiepartner. Volgende onderzoeksvragen werden vooropgesteld: (1a) Heeft de vertrouwdheid 

met de interactiepartner een invloed op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met 

EMB? (1b) Heeft de ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB een invloed op de relatie tussen de 

vertrouwdheid van de interactiepartner en de frequentie van joint attention behaviors bij personen 

met EMB? (2a) Welke invloed heeft de mate van sensitieve responsiviteit van de persoonlijke 

begeleider op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met EMB? (2b) Heeft de 

ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB een invloed op de relatie tussen de sensitieve 

responsiviteit van de persoonlijke begeleider en de frequentie van joint attention behaviors bij de 

personen met EMB? De onderzoeksgroep bestond uit 35 cliënten met EMB en hun persoonlijke 

begeleider, verzameld in het kader van het doctoraatsonderzoek van H. Neerinckx. Video-observaties 

van de interacties tussen de cliënt en de persoonlijke begeleider enerzijds en de proefleider 

anderzijds werden geanalyseerd aan de hand van een codeerschema. Dit schema werd opgesteld om 

de verschillende specifieke aandachtsgerelateerde gedragingen in kaart te brengen en maakte het 

mogelijk hieraan concrete scores toe te kennen. Op basis van een kwantitatieve analyse werden deze 

scores vervolgens geanalyseerd en werden de onderzoeksvragen beantwoord.  

 

De geformuleerde hypothesen werden niet bevestigd. Over het algemeen worden weinig initiating 

joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors gesteld door de cliënten, terwijl 

begeleiders en proefleiders opvallend vaker initiating joint attention behaviors stellen. Een grotere 

onderzoeksgroep is noodzakelijk om tot meer betrouwbare resultaten te komen. 
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Inleiding 
 

Deze masterproef handelt over aandachtsgerelateerde gedragingen bij personen met 

ernstige meervoudige beperkingen (EMB), met de focus op de potentiële invloed van de 

interactiepartner op de frequentie van joint attention behaviors. We sluiten aan bij het 

doctoraatsonderzoek van Heleen Neerinckx, waarin deze aandachtsgerelateerde 

gedragingen van personen met EMB bestudeerd worden in relatie tot verscheidene 

beïnvloedende (zowel persoonlijke als contextuele) variabelen. Meer specifiek gaat zij na in 

welke mate de doelgroep joint attention behaviors vertoont en welke factoren het stellen 

van deze gedragingen beïnvloeden. Uit de huidige onderzoeksliteratuur komt naar voren dat 

de kwantiteit en de kwaliteit van de interacties tussen personen met EMB en hun sociale 

partners over het algemeen ontoereikend zijn (Hostyn & Maes, 2009), alsook dat 

aandachtsprocessen een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van kwaliteitsvolle 

interacties (Wilder & Granlund, 2003). Kwaliteitsvolle interacties zijn zeer belangrijk om de 

persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van een individu te garanderen. Hierdoor kan 

onderzoek naar aandachtsgerelateerde gedragingen en beïnvloedende factoren bij personen 

met EMB, naast een toename van wetenschappelijk gevalideerde kennis, een potentiële 

meerwaarde bieden bij het uitwerken van interventies in de praktijk. 

In deze studie werden aandachtsgerelateerde gedragingen onderzocht in de 

interactie tussen personen met EMB en hun persoonlijke begeleider enerzijds en een 

ongekende proefleider anderzijds. Hiervoor werden video-opnames gemaakt van de 

interactie tussen de personen met EMB en beide interactiepartners afzonderlijk. Beide 

interactiesessies duurden twintig minuten: tijdens de eerste tien minuten werden 

geïndividualiseerde objecten gehanteerd, in de laatste tien minuten werd gebruik gemaakt 

van gestandaardiseerde objecten. De interacties werden geanalyseerd aan de hand van een 

uitgebreid codeerschema voor joint attention behaviors. Daarnaast werden de 

videofragmenten ook gescoord op de mate van sensitieve responsiviteit bij begeleiders en 

proefleiders. Tenslotte werden bijkomende cliëntgegevens verzameld aan de hand van 

dossierstudie en een test om de ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB in te 

schatten.  

De doelstelling van dit onderzoek is het bestuderen van de relatie tussen de 

vertrouwdheid met de interactiepartner en de sensitieve responsiviteit van de 
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interactiepartner met de frequentie van joint attention behaviors bij personen met EMB. 

Ook willen we nagaan welke invloed de ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB heeft 

op deze relaties. Hiervoor werden twee globale onderzoeksvragen opgesteld, telkens 

opgesplitst in twee deelvragen: (1a) Heeft de vertrouwdheid met de interactiepartner een 

invloed op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met EMB? (1b) Heeft de 

ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB een invloed op de relatie tussen de 

vertrouwdheid van de interactiepartner en de frequentie van joint attention behaviors bij de 

personen met EMB? (2a) Welke invloed heeft de mate van sensitieve responsiviteit van de 

persoonlijke begeleider op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met 

EMB? (2b) Heeft de ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB een invloed op de relatie 

tussen de sensitieve responsiviteit van de persoonlijke begeleider en de frequentie van joint 

attention behaviors bij de personen met EMB?  

In het eerste hoofdstuk wordt de literatuurstudie uitgewerkt. Hierin wordt een 

omschrijving gegeven van de doelgroep van dit onderzoek, gevolgd door een uitgebreide 

bespreking van het concept van joint attention en joint attention behaviors, zowel in de 

algemene populatie als specifiek bij personen met EMB. Ook wordt een overzicht van 

bevindingen omtrent de invloed van de interactiepartner op joint attention behaviors 

weergegeven.  

In het tweede hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet beschreven. Hierbij worden 

eerst de onderzoeksvragen met bijbehorende hypothesen en de relevante gegevens in 

verband met de onderzoeksgroep weergegeven. Vervolgens gaan we in op de wijze van 

dataverzameling. Meer bepaald bespreken we het design van het onderzoek en geven we 

aan welke methoden en procedures gehanteerd werden om het onderzoek uit te voeren. Op 

het einde van dit hoofdstuk geven we een overzicht van de statistische analyses die werden 

uitgevoerd om de gestelde onderzoekvragen te beantwoorden. 

In het derde hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Eerst 

bespreken we de descriptieve eigenschappen van de in dit onderzoek opgenomen 

variabelen, namelijk de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt, de sensitieve responsiviteit van 

de begeleider/proefleider en de initiating joint attention behaviors, alsook de responding to 

joint attention behaviors, van de cliënt. Ook de initiating joint attention behaviors en 

responding to joint attention behaviors van begeleider en proefleider worden besproken. In 

een tweede deel geven we de resultaten van de uitgevoerde statistische analyses weer.  
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In het vierde hoofdstuk wordt de discussie uitgewerkt. Eerst worden de bekomen 

resultaten kritisch besproken. Vervolgens worden beperkingen van de onderzoeksopzet 

weergegeven, alsook gerichte suggesties voor toekomstig onderzoek geformuleerd. 

Tenslotte bespreken we enkel mogelijke implicaties van ons onderzoek voor de praktijk. 
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1. Hoofdstuk 1: Literatuurstudie 
 

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide literatuurstudie omtrent joint attention 

(behaviors) en mogelijke beïnvloedende factoren. Ten eerste wordt een omschrijving 

gegeven van de doelgroep (1.1). Hierna volgt een uitgebreide bespreking van het concept 

van joint attention (1.2), met de definities van joint attention behaviors, de theoretische 

stromingen rond joint attention in de literatuur en de gehanteerde definitie en invalshoek in 

deze masterproef. Ook wordt de ontwikkeling van joint attention behaviors doorheen de 

levensloop beschreven. Daarna wordt een overzicht gegeven van de literatuur rond joint 

attention behaviors bij personen met EMB (1.3). Ten slotte gaan we in op de potentiële 

invloed van de interactiepartner op joint attention behaviors bij personen met EMB (1.4). 

 

1.1. Omschrijving doelgroep: personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)  

Aangezien we in deze masterproef onderzoek doen naar joint attention behaviors bij 

personen met EMB is het belangrijk om deze doelgroep duidelijk te omschrijven. In de 

Nederlandstalige literatuur wordt meestal de term ‘ernstige meervoudige beperkingen’ 

(EMB) gebruikt. In de Engelstalige literatuur vinden we vaak de term ‘profound intellectual 

and multiple disabilities’ (PIMD) terug. In deze masterproef zullen we de Nederlandstalige 

term hanteren. 

Algemeen omschreven betreft de doelgroep personen die op meerdere domeinen 

van hun functioneren ernstige beperkingen ondervinden (Maes, Penne, & De Maeyer, 2009). 

Volgens Nakken en Vlaskamp (2007) kan er geen sluitende afbakening van deze specifieke 

doelgroep gemaakt worden, maar moet er gewerkt worden met een beschrijving van 

hoofdkenmerken en vaak voorkomende secundaire kenmerken. Op deze manier kunnen de 

personen geplaatst worden op een continuüm waarbij ze getypeerd worden als ‘meer of 

minder’ behorend tot de groep van personen met ernstige meervoudige beperkingen.  

De hoofdkenmerken van deze doelgroep zijn volgens Nakken en Vlaskamp (2007) 

onder te verdelen in ernstige beperkingen in de intellectuele mogelijkheden enerzijds en 

ernstige beperkingen in de motorische vaardigheden anderzijds. Met betrekking tot de 

operationalisering van het eerstgenoemde hoofdkenmerk wordt in vele onderzoeken het 

intelligentiequotiënt van personen met EMB lager dan 20 à 25 geschat en de cognitieve 

ontwikkelingsleeftijd lager dan twee jaar (Maes et al., 2009). Op vlak van motorische 
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vaardigheden hebben personen met EMB beperkingen zoals spastische tetra- of 

quadriplegie, scoliose, misvormingen, fragiele beenderen en musculaire verlengingen (Petry 

& Maes, 2007). Als gevolg van deze beperkingen is het voor personen met EMB vaak moeilijk 

om zelfstandig te kunnen zitten en/of lopen (Neerinckx, 2011) en zijn ze veelal 

rolstoelafhankelijk. De meest voorkomende secundaire beperkingen die in de literatuur 

vermeld worden, zijn: visuele en auditieve beperkingen, adaptieve beperkingen (bv. 

beperkingen op vlak van conceptuele, communicatieve en praktische vaardigheden), 

problemen met de geestelijke gezondheid, een hoog risico op medische complicaties, 

voedingsproblemen en een hoog risico op het vertonen van probleemgedrag (Nakken & 

Vlaskamp, 2007; Petry & Maes, 2007). Met betrekking tot hun communicatieve 

vaardigheden, die in deze masterproef centraal staan, stelt Daelman (2003) dat personen 

met EMB meestal gebruik maken van idiosyncratische signalen (op pre- of protosymbolisch 

niveau, zie 1.2.2 bij ontwikkelingspsychologische stroming), zoals bijvoorbeeld 

lichaamsbewegingen en veranderingen in spierspanning. Deze subtiele signalen zijn vaak 

sterk persoons- en contextgebonden, waardoor hun communicatieve initiatieven vaak 

misbegrepen of genegeerd worden (Grove, Bunning, Porter, & Olsson, 1999).  

In het algemeen gaat het hier dus over een zeer heterogene groep waarbij 

verschillende mogelijke oorzaken aan de basis van de beperkingen kunnen liggen (Petry & 

Maes, 2007). De onderzochte doelgroep in deze masterproef is (bijna) volledig afhankelijk 

van persoonlijke ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven. 

 

1.2. Joint attention (behaviors) 

 

1.2.1. Definities in de literatuur 

Er bestaan verscheidene definities van joint attention, een concept dat in de 

Nederlandstalige literatuur bekend staat als ‘gedeelde aandacht’. In bijlage A wordt een 

overzicht van gehanteerde definities en gebruikte terminologie in de meest recente en 

meest geciteerde publicaties opgelijst. In deze paragraaf worden de algemene tendensen in 

de definitievorming samengevat. 

Volgens Carpenter, Nagell en Tomasello (1998) verwijst joint attention naar een 

geheel van sociale vaardigheden en interacties, waaronder acties zoals het volgen van de 

blikrichting, via intentionele communicatieve gebaren de aandacht van anderen vestigen op 
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externe objecten of gebeurtenissen en het gebruiken van voorwerpen naar het voorbeeld 

van volwassenen. Voorgaande gedragingen kunnen beknopter worden omschreven als 

blikvolgen, wijzen en imitatie van handelingen tegenover objecten (Tomasello & Haberl, 

2003).  

Joint attention kan volgens Bruinsma, Koegel en Koegel (2004) en Daelman (2003) 

geduid worden als de verschuiving van exclusief dyadische interactie tussen het kind en de 

communicatieve partner naar gecoördineerde, triadische communicatie waarbij de aandacht 

van het kind verdeeld en afgewisseld wordt tussen de communicatieve partner en een 

externe entiteit, zoals een object, een gebeurtenis of een derde persoon. De vermelding van 

deze triade of ‘referentiële driehoek’ (Carpenter et al., 1998) bestaande uit een kind, een 

volwassene en een derde entiteit, vormt het gemeenschappelijk element in de meerderheid 

van de definities uit de literatuur (Adamson, Deckner, & Bakeman, 2010; Gavrilov, Rotem, 

Ofek, & Geva, 2012; Hostyn & Maes, 2009; Schietecatte, Roeyers, & Warreyn, 2012). Deze 

twee vormen van communicatie, dyadisch en triadisch, kunnen respectievelijk als ‘shared’ en 

‘joint’ attention worden benoemd (Hostyn, Neerinckx, & Maes, 2011). Hoewel ze 

onderscheiden concepten vormen, hangen shared en joint attention sterk samen (Hostyn et 

al., 2011). Deze samenhang wijst niet noodzakelijk op een causaal verband. Echter, een 

episode van shared attention gaat meestal aan een episode van joint attention vooraf. 

Parallel aan dit onderscheid hanteren Carpenter et al. (1998) de termen primaire en 

secundaire intersubjectiviteit. Ook hier ligt het onderscheid tussen beide concepten in de 

integratie van een derde entiteit in de duale interactie. 

In meer recente bijdragen wordt een onderscheid gemaakt tussen initiating joint 

attention en responding to joint attention (Bruinsma et al., 2004; Mundy & Newell, 2007; 

Tasker & Schmidt, 2008). Initiating joint attention wijst daarbij op de mogelijkheid om eigen 

gebaren en de richting van de eigen blik te gebruiken met het doel de aandacht van anderen 

te trekken in functie van het delen van ervaringen. Met responding to joint attention wordt 

de mogelijkheid om gebaren en de blikrichting van anderen te volgen, aangeduid. In de 

literatuur wordt daarbij echter melding gemaakt van het ‘Dual usage problem’ (Tasker & 

Schmidt, 2008). Dit is een terminologische verwarring die ontstaat wanneer concrete 

gedragingen inwisselbaar worden gehanteerd met de functie of het doel ervan. Joint 

attention wordt op gedragsniveau beschreven aan de hand van joint attention behaviors 

(o.a. blikvolgen, gebaren,…), maar de term verwijst ook naar de uitkomst van deze 
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gedragingen, namelijk het gezamenlijk aandacht hebben voor een derde entiteit. De 

gedragingen zelf kunnen onderverdeeld worden in categorieën zoals initiating joint attention 

en responding to joint attention, de uitkomst niet. Een belangrijke implicatie van voorgaande 

bedenking is dat de aanwezigheid van initiating joint attention en responding to joint 

attention een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde vormt voor het bereiken van 

(een episode van) joint attention als uitkomst. Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen 

we naar Tasker en Schmidt (2008). Om verwarring te vermijden, maken wij gebruik van de 

termen initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors, 

waarbij de nadruk op het gedragsaspect wordt gelegd (Neerinckx, Vos, Van Den Noortgate, 

& Maes, 2013). De verzameling van beide soorten gedragingen (of vaardigheden) kan 

aangeduid worden als joint attention behaviors. De term joint attention kan dan worden 

voorbehouden voor de uitkomst van voorgaande gedragingen, namelijk de triadische 

interactie. Bovenstaand onderscheid en de bijbehorende termen worden in het vervolg van 

deze masterproef gehanteerd. 

 

1.2.2. Theoretische stromingen in de literatuur 

Er bestaan verschillende theoretische stromingen die, aangezien er vanuit een 

andere invalshoek gekeken wordt naar het concept van joint attention, verschillen in de 

opvatting over de definitie, aard en ontwikkeling ervan. Deze perspectieven zijn 

complementair en worden hieronder beknopt weergegeven. Voor een uitgebreidere 

bespreking verwijzen we telkens naar de bijbehorende auteurs. We achten dit overzicht 

relevant om het hedendaagse onderzoek, waaronder deze masterproef, te kunnen situeren 

in de historische en theoretische ontwikkeling van het concept van joint attention.  

Conceptueel gezien wordt de studie van joint attention door onderzoekers vanuit 

twee (complementaire) standpunten benaderd. De ene invalshoek richt zich op 

ontogenetisch vroegere fenomenen van kinderlijke sociale interactie. Hierbij wordt joint 

attention gezien als het eindproduct van een lang ontwikkelingsproces in de richting van 

triadische sociale interactie. De andere invalshoek richt zich op ontogenetisch latere 

fenomenen van intentionele communicatie en taal. Hierbij wordt joint attention niet 

bekeken als eindproduct van een ontwikkelingsproces, maar net als een basisvaardigheid die 

het kind een fundament biedt voor het ontwikkelen van complexere sociale en 

communicatieve vaardigheden (Carpenter et al., 1998).  
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De ontwikkelingspsychologische stroming biedt -aansluitend bij de eerste 

conceptuele benadering- een kader waarin drie stadia van presymbolische 

communicatieontwikkeling worden onderscheiden (Bates, Camaioni, & Volterra, 1975). 

Allereerst doorloopt een kind de perlocutionaire fase, waarin sprake is van dyadische 

interactie (cf. ‘shared attention’, ‘primaire intersubjectiviteit’). Wanneer een kind overgaat 

van dyadische naar triadische communicatie (cf. ‘joint attention’, ‘secundaire 

intersubjectiviteit’), bevindt het zich volgens dit kader in de illocutionaire fase. Ten slotte 

wordt een derde fase onderscheiden: de locutionaire of vroegsymbolische fase, waarin 

kinderen woorden verbinden aan het conventionele symbolensysteem van de moedertaal 

en de verbale component in de communicatie sterk toeneemt (Bates, 1976). Personen met 

EMB situeren zich vooral in de perlocutionaire fase of het grensgebied tussen deze eerste 

fase en de illocutionaire fase. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we naar Daelman 

(2003). 

De sociaal-cognitieve stroming vormt één van de meest invloedrijke perspectieven 

op sociale communicatie en interactie en benadert het concept van joint attention eveneens 

vanuit de eerste invalshoek. Midden en eind 1970 richtten onderzoekers zich voornamelijk 

op drie specifieke manieren waarop kinderen externe entiteiten incorporeerden in hun 

sociale interactie, nl. het delen, volgen en richten van aandacht (Carpenter et al., 1998). 

Deze drie gedragsmatige uitingen van joint attention zouden verschillende manifestaties van 

hetzelfde onderliggende inzicht (benoemd als ‘sociale cognitie’) zijn, namelijk dat de sociale 

partner een intentioneel wezen is, wiens aandacht op de wereld gedeeld, gevolgd of gericht 

kan worden (Tomasello & Haberl, 2003). Ook de omgekeerde redenering wordt gemaakt: 

men kan pas van joint attention spreken wanneer het kind dit begrip van de ander als 

intentioneel wezen (cf. sociale cognitie) bezit. In hun literatuurstudie beschreven Mundy et 

al. (2007) dat joint attention in deze benadering beschouwd wordt als uiting van een 

specifiek onderdeel van de algemene cognitie, namelijk de sociale cognitie. Het universeel 

cognitief model, waarvan de sociaal-cognitieve benadering een variant is, ziet joint attention 

daarentegen als een uiting van de algemene cognitieve ontwikkeling.  

Onderzoekers zoals Dice en Dove (2011) verzetten zich vanuit een Piagetiaans 

perspectief tegen voorgaande cognitivistische opvatting. Zij zijn van mening dat de 

gemaakte theoretische assumpties over onderliggende cognitieve processen van joint 

attention bij kinderen niet in overeenstemming zijn met de empirische evidentie 



10 

 

hieromtrent. Vanuit de theorie van Piaget argumenteren deze auteurs dat het vertonen van 

joint attention behaviors door kinderen niet impliceert dat zij zich bewust zijn van het ‘delen’ 

van hun aandachtsfocus met de andere persoon. De onderzoekers raden bijgevolg aan om in 

verdere studies de focus te leggen op observeerbare gedragingen in plaats van op 

onderliggende cognitieve processen.  

Een andere invloedrijke theorie werd ontwikkeld door Peter C. Mundy: het ‘multiple 

process’-model. Dit theoretisch model wordt vaak afgezet tegen het sociaal-cognitief 

perspectief. In het sociaal-cognitief perspectief wordt namelijk gesteld dat de verschillende 

gedragsmatige uitingen van joint attention sterk gecorreleerd zijn, aangezien deze gebaseerd 

zijn op éénzelfde sociaal-cognitief inzicht. Vanuit het ‘multiple-process’-model 

veronderstellen Mundy et al. (2007) deze samenhang echter niet. Zij gaan ervan uit dat de 

eerder besproken initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors gebaseerd zijn op afzonderlijke cognitieve deelprocessen en dus niet afhangen van 

een onderliggend cognitief basisproces. Voor zowel het ‘multiple process’-model als het 

sociaal-cognitief perspectief bestaat empirische evidentie (Osório, Martins, Meins, Martins, 

& Soares, 2011). Aangezien Mundy et al. (2007) benadrukken dat individuele verschillen in 

de capaciteit tot het stellen van joint attention behaviors gerelateerd zijn aan de verdere 

taal- en cognitieve ontwikkeling, leggen zij de focus op joint attention als aanzet tot de 

ontwikkeling van ontogenetisch latere fenomenen van sociale interactie en sluit hun theorie 

eerder aan bij de tweede conceptuele invalshoek. Verder kan het multiple process-model 

geplaatst worden binnen het bredere informatieverwerkingsmodel. Binnen dit kader wordt 

joint attention gedefinieerd in termen van een informatieverwerkingssysteem. Dit systeem 

integreert de parallelle verwerking van interne informatie over de eigen visuele aandacht 

enerzijds met externe informatie over de visuele aandacht van andere personen anderzijds 

(Mundy, Sullivan, & Mastergeorge, 2009). De belangrijke rol van externe informatie over (de 

visuele aandacht van) andere personen doorheen het informatieverwerkingsproces, duidt op 

de potentiële meerwaarde van het bestuderen van invloeden van de interactiepartner op de 

joint attention behaviors van personen (met EMB).  

Ten slotte merken we op, in navolging van Tasker en Schmidt (2008), dat onderzoek 

naar joint attention overwegend de focus legt op visuele controle van aandacht en minder 

op auditieve en tactiele controle. Carpenter et al. (1998) geven bijvoorbeeld aan dat de 

meeste onderzoekers het afwisselen van de blikrichting tussen persoon en object als 
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hoofdindicator van joint attention hanteren. Toch bestaat veel onduidelijkheid over het 

operationaliseren en meten van joint attention, zoals bijvoorbeeld de minimaal vereiste duur 

van de episoden van joint attention en het opnemen van initiating joint attention behaviors 

en responding to joint attention behaviors met een verbaal en/of tactiel karakter in het 

onderzoek. Hierdoor zijn generalisaties en vergelijkingen over verschillende studies heen 

moeilijk te maken (Tasker & Schmidt, 2008). 

 

1.2.3. Gehanteerde theoretische invalshoek en definities in deze masterproef 

Na dit overzicht van de verschillende theoretische invalshoeken en definities met 

betrekking tot het concept van joint attention (behaviors), vatten we in deze paragraaf 

samen welke visie we hanteren in deze masterproef.  

Gezien de beperkte intellectuele mogelijkheden van onze doelgroep en de frequente 

afwezigheid van intentionele communicatie en taal, kan gesteld worden dat deze 

masterproef voornamelijk aansluit bij de eerst beschreven conceptuele benadering, waarbij 

het bereiken van episodes van joint attention als het eindproduct van een lang 

ontwikkelingsproces (van initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors) in de richting van triadische sociale interactie beschouwd wordt. We nemen de 

cognitieve ontwikkeling van personen met EMB als een beïnvloedende variabele mee in het 

onderzoek, waardoor we aansluiten bij het universeel-cognitief model. Naast deze 

cognitieve invalshoek, leggen we de focus in dit onderzoek op specifieke observeerbare 

gedragingen/vaardigheden (joint attention behaviors) van personen met EMB en hun 

interactiepartner, die noodzakelijk zijn om tot episodes van joint attention te komen. Hierbij 

wordt op basis van Mundy et al. (2007) een onderscheid gemaakt tussen twee soorten 

gedragingen/vaardigheden: initiating joint attention behaviors en responding to joint 

attention behaviors. Initiating joint attention behaviors vatten we in deze masterproef op als 

gedragingen die de aandacht van andere personen richten op een derde entiteit (waaronder 

objecten, gebeurtenissen of zichzelf). Responding to joint attention behaviors definiëren we 

als gedragingen die gebruikt worden (of vaardigheden die nodig zijn) om de blikrichting of 

gebaren van andere personen te volgen, om zo tot gezamenlijke aandacht voor een 

gemeenschappelijk referentiepunt (objecten, gebeurtenissen, personen,…) te komen. De 

verzameling van beide soorten gedragingen wordt dan beschreven als joint attention 

behaviors, waarbij joint attention het uiteindelijke resultaat van deze gedragingen vormt. 
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Joint attention kan beschreven worden als een cognitief construct dat veronderstelt dat 

twee personen tegelijkertijd gefocust zijn op dezelfde derde entiteit (gebeurtenis, object, 

persoon) waarbij ze zich ook bewust zijn van elkaars aandacht en betrokkenheid op het 

element van gezamenlijke aandacht (Bakeman & Adamson, 1984; Olsson, 2005; Tasker & 

Schmidt, 2008). Tenslotte leert het informatieverwerkingsmodel ons dat personen continu 

signalen uit de omgeving ontvangen en verwerken, waaronder informatie m.b.t. de 

interactiepartner(s) en de visuele aandacht die zij hebben voor de betreffende persoon of 

derde entiteit. Dit wijst op de mogelijke invloed van (het gedrag van) de interactiepartner op 

(het tot stand komen van) initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors, wat de focus vormt van onze masterproef.  

 

1.2.4. Ontwikkeling van joint attention doorheen de levensloop  

In de literatuur wordt, op basis van ontwikkelingstheorieën en onderzoeksresultaten, 

beschreven dat de eerste levensjaren een belangrijke periode vormen in het 

ontwikkelingsproces van aandachtsgerelateerde vaardigheden, waaronder joint attention 

behaviors (Mundy et al., 2009; Striano & Bertin, 2005). Uit studies komt tevens een verschil 

in ontwikkelingsverloop tussen responding to joint attention behaviors en initiating joint 

attention behaviors naar voren. Hieronder wordt een overzicht van deze bevindingen 

weergegeven. 

Normaal ontwikkelende kinderen blijken al vanaf de geboorte sensitief te zijn voor de 

blik van anderen (Bedford et al., 2012). In ‘face-to-face interacties’ met volwassenen zijn 

kinderen van enkele maanden oud al in staat tot beurtwisseling (Trevarthen & Hubley, 

1978). In deze eerste levensmaanden beginnen kinderen hun aandachtsfocus steeds meer te 

verleggen naar zaken in hun omgeving, zoals externe objecten en andere personen (Kaplan 

& Hafner, 2006). Rond de leeftijd van drie maanden beginnen kinderen de aandachtsfocus 

van anderen te volgen met een gedeelde aandachtsfocus als doel (Gredebäck, Fikke, & 

Melinder, 2010; Kaplan & Hafner, 2006; Van Hecke et al., 2012). Zo zullen kinderen rond 

deze leeftijd volwassenen beginnen te gebruiken als sociaal referentiepunt door flexibel hun 

blik te volgen, door hun hoofd te draaien in de richting van de wijsgebaren van de 

interactiepartner en door te proberen voorwerpen te gebruiken zoals volwassenen dit doen 

(responding to joint attention behaviors). Deze vaardigheid om de aandachtsfocus van de 
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interactiepartner te volgen, is volledig ontwikkeld tussen de leeftijd van één en twee jaar 

(Gredebäck et al., 2010). 

Rond de leeftijd van negen maanden beginnen kinderen actief de aandachtsfocus van 

volwassenen te richten op objecten en gebeurtenissen buiten hun visuele veld door gebruik 

te maken van intentionele communicatieve gebaren (initiating joint attention behaviors) 

(Carpenter et al., 1998; Delgado et al., 2002; Kaplan & Hafner, 2006). Deze nieuwe 

gedragingen veronderstellen een vaardigheid om aandacht te verdelen tussen een sociale 

communicatiepartner en een voorwerp of gebeurtenis in de omgeving (Adamson & Chance, 

1998; Bakeman & Adamson, 1984; Trevarthen & Hubley, 1978). Een voorbeeld hiervan is het 

actief vragen van objecten aan de moeder door gebruik te maken van oogcontact. Het kind 

beseft daarbij dat zijn gedragingen consistente en voorspelbare effecten hebben (Bruinsma 

et al., 2004). De vaardigheid om deze gedragingen te gebruiken is volledig ontwikkeld rond 

de leeftijd van achttien maanden (Carpenter et al., 1998).  

De vaardigheden om episodes van joint attention tot stand te brengen en in stand te 

houden (initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors) 

worden fundamenteel geacht voor de verdere sociale, communicatieve en cognitieve 

ontwikkeling van een kind (Morales, Mundy, Crowson, Neal, & Delgado, 2005). Individuele 

verschillen in de ontwikkeling van joint attention behaviors zijn namelijk gerelateerd aan 

verschillen in onder andere intelligentiequotiënt en de kwaliteit van leerprocessen (Mundy 

et al., 2007), taalontwikkeling (Perra & Gattis, 2012), capaciteit tot inhibitie (Mundy et al., 

2007), sociale competentie (Poon, Watson, Baranek, & Poe, 2012), theory of mind (Slaughter 

& McConnell, 2003), kwaliteit van emotieregulatie (Morales et al., 2005) en 

spelvaardigheden (Osório et al., 2011). De richting van de verschillende verbanden is echter 

moeilijk te achterhalen. Deze bedenking sluit aan bij de eerder besproken conceptuele 

invalshoek, waarbij joint attention kan bekeken worden als een eindproduct van of als 

beginsituatie voor verscheidene sociale en cognitieve ontwikkelingen, of als een combinatie 

van beide.  

 

1.3. Joint attention behaviors bij personen met EMB  

Zoals blijkt uit bovenstaande paragrafen ontwikkelen joint attention behaviors zich 

doorheen de eerste twee levensjaren. Aangezien de ontwikkelingsleeftijd van personen met 

EMB over het algemeen minder dan 24 maanden bedraagt, kunnen we veronderstellen dat 
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joint attention behaviors ook bij deze doelgroep een belangrijke rol zullen spelen bij hun 

sociale, communicatieve en cognitieve ontwikkeling. In deze paragraaf halen we kort enkele 

bevindingen aan uit de beperkte literatuur omtrent joint attention behaviors bij personen 

met EMB. Daarbij willen we erop wijzen dat onderzoek voornamelijk gericht is op de 

asymmetrische interactie tussen een persoon met EMB en zijn/haar begeleider of ouder. 

Symmetrische interactie, namelijk de interactie tussen twee personen met EMB, wordt 

slechts sporadisch vernoemd in de literatuur (Arthur-Kelly, Foreman, Bennett, & Pascoe, 

2008). 

Door hun complexe problematiek zijn personen met EMB afhankelijk van anderen 

voor het merendeel van hun dagelijkse activiteiten, waardoor kwalitatieve interacties tussen 

personen met EMB en hun naaste omgeving van cruciaal belang zijn voor een goede 

kwaliteit van leven (Petry, Maes, & Vlaskamp, 2005). De kwaliteit van leven wordt namelijk 

beïnvloed door de mogelijkheid om zichzelf te uiten, begrepen te worden, keuzes te kunnen 

maken en controle te kunnen uitoefenen op de omgeving. Joint attention behaviors kunnen 

bijdragen tot de totstandkoming en instandhouding van kwaliteitsvolle interacties met 

personen met EMB (Hostyn & Maes, 2009; Wilder & Granlund, 2003). Echter, het delen van 

aandacht is niet altijd vanzelfsprekend bij deze doelgroep. Personen met EMB maken 

immers vaak gebruik van idiosyncratische communicatiesignalen, zoals gelaatsuitdrukkingen, 

bewegingen, geluiden en spierspanning, die doorgaans subtiel zijn en vaak niet worden 

opgemerkt door de omgeving (Olsson, 2005; Petry & Maes, 2007). Bovendien zijn de 

cognitieve mogelijkheden van kinderen volgens Olsson (2005) significant gerelateerd aan de 

ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, waaronder joint attention behaviors. 

Vermits personen met EMB op een laag cognitief niveau functioneren, gaan we ervan uit dat 

dit de ontwikkeling van joint attention behaviors bemoeilijkt. Een recent onderzoek van 

Hostyn et al. (2011) toont aan dat personen met EMB weinig initiatief nemen om de 

aandacht van hun begeleider te richten: in slechts 11,18 procent van de geobserveerde 

intervallen werden initiating joint attention behaviors gesteld door de cliënt. Bovendien 

bleek uit het onderzoek dat in de interactie met personen met EMB meer episoden van 

shared attention voorkwamen in vergelijking met het beperkte aantal episoden van joint 

attention (respectievelijk in 44,41% tegenover 3,14% van de geobserveerde intervallen). 
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1.4. Invloed van de interactiepartner op joint attention behaviors 

In ons onderzoek willen we de invloed van de interactiepartner op de frequentie van 

joint attention behaviors bij personen met EMB nagaan. In deze paragraaf worden enkele 

belangrijke bevindingen uit de (beperkte) literatuur omtrent dit thema aangehaald. 

Uit het kader van Siegel-Causey en Bashinski (1997) dat Hostyn en Maes (2009) 

hanteren, volgt dat communicatie en interactie met personen met EMB beïnvloed wordt 

door elementen uit drie groepen van factoren: ten eerste factoren met betrekking tot de 

persoon met EMB zelf, ten tweede met betrekking tot de interactiepartner en ten derde met 

betrekking tot de sociale omgeving. Ook joint attention behaviors (en de daaruit 

resulterende episodes van joint attention) worden, als een onderdeel van interactie, door 

deze groepen van factoren beïnvloed. Met betrekking tot de tweede groep halen Hostyn en 

Maes (2009) verschillende mogelijke variabelen aan die verschillen in episodes van joint 

attention tussen personen met EMB en hun interactiepartners kunnen verklaren: de 

gebruikte communicatieve en interactieve strategieën, opvattingen over communicatie en 

de persoon met EMB, opvattingen over de eigen rol als interactiepartner, alsook kennis van 

de persoon met EMB en zijn/haar (idiosyncratische) manier van communiceren. Ze 

benadrukken daarbij dat voorgaande variabelen kunnen verschillen naargelang de aard van 

de relatie tussen de persoon met EMB en de interactiepartner, bijvoorbeeld een familiale of 

professionele relatie. 

Meer specifiek kan bijvoorbeeld de sensitieve responsiviteit van de interactiepartner 

(beschouwd als onderdeel van de categorie ‘communicatieve en interactieve strategieën’) 

een mogelijke beïnvloedende variabele zijn. Zoals eerder vermeld zijn de 

communicatiesignalen van personen met EMB door hun specifieke problematiek niet altijd 

eenvoudig te interpreteren. Wilder en Granlund (2003) geven aan dat het, zeker voor 

personen met EMB, belangrijk is dat de interactiepartner sensitief is voor de 

communicatiesignalen van de persoon met EMB. Hierbij concluderen de onderzoekers dat 

sensitiviteit in de interactie beïnvloed wordt door factoren zoals kennis over hoe de persoon 

met EMB gewoonlijk in interactie treedt, zijn/haar gedragsstijlen, functionele mogelijkheden 

en huidige gemoedstoestand alsook kennis over de sociale situatie. Ook Hobson, Patrick, 

Crandell, Pérez en Lee (2004) toonden in een studie aan dat hoge maternele sensitiviteit en 

lage maternele intrusiviteit (opdringerigheid) correleren met meer triadische sociale 

betrokkenheid bij kinderen met een gemiddelde leeftijd van één jaar. Hierbij dient wel 
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opgemerkt te worden dat een correlatie geen oorzakelijke relatie inhoudt. Men kan dus niet 

zeggen dat hoge maternele sensitiviteit leidt tot meer joint attention behaviors bij de 

persoon met EMB. Andere verklarende variabelen, zoals individuele karakteristieken van de 

persoon met EMB, kunnen ook aan de grondslag van dit verband liggen. Gaffan, Martins, 

Healy en Murray (2010) vonden tevens een positief verband tussen maternele sensitiviteit 

en joint attention behaviors bij jonge kinderen.  

Verder bestaat weinig onderzoek over de invloed van de interactiepartner. Bakeman 

en Adamson (1984) rapporteren een hogere mate van joint attention behaviors bij kinderen 

in interactie met hun moeder dan met leeftijdsgenoten en verklaren dit op basis van het 

verschil in sociale vaardigheden van beide soorten interactiepartners. Striano en Bertin 

(2005) stelden een hogere mate van joint attention behaviors vast bij kinderen van zeven 

maanden oud in interactie met een vreemde dan in interactie met hun moeder. Ook 

Gredebäck et al. (2010) en Jaffe, Beebe, Feldstein, Crown en Jasnow (2001) rapporteren 

gelijkaardige bevindingen. Forster en Iacono (2008) stellen dat de interactie tussen personen 

met EMB en hun persoonlijke begeleider beïnvloed kan worden door de hoeveelheid tijd die 

de begeleiders doorbrengen met de persoon, de kennis over de idiosyncratische 

communicatiesignalen van de individuele cliënten, hun opvattingen over leeftijdsadequate 

communicatieve gedragingen, hun neiging tot fysiek contact met de persoon en tot slot het 

spanningsveld tussen het algemeen beleid van de voorziening en de persoonlijke voorkeur 

op vlak van interactie met cliënten. 

 

1.5. Besluit 

Uit bovenstaande literatuurstudie komt naar voren dat personen met EMB op een 

laag cognitief niveau functioneren en dat een beperkte ontwikkeling van communicatieve 

vaardigheden kenmerkend is voor deze doelgroep (Olsson, 2005). Personen met EMB maken 

vaak gebruik van idiosyncratische communicatiesignalen, die doorgaans subtiel zijn en vaak 

niet worden opgemerkt door de omgeving (Petry & Maes, 2007). Hostyn en Maes (2009) 

geven daarbij aan dat “de kwantiteit en kwaliteit van de interacties tussen personen met 

EMB en hun sociale partners over het algemeen ontoereikend zijn”. Aandachtsgerelateerde 

processen, waaronder het stellen van joint attention behaviors, spelen een belangrijke rol in 

het tot stand komen van kwaliteitsvolle interacties (Wilder & Granlund, 2003). Tot op heden 

werd in de onderzoeksliteratuur vastgesteld dat personen met EMB slechts in beperkte mate  
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joint attention behaviors vertonen. Er bestaat echter weinig duidelijkheid over potentiële 

beïnvloedende variabelen (zoals individuele karakteristieken, karakteristieken van 

gehanteerde objecten in de interactie, karakteristieken van de interactiepartner en 

situationele variabelen). In deze masterproef proberen we deels tegemoet te komen aan dit 

hiaat. We onderzoeken namelijk de invloed van de vertrouwdheid met en de sensitieve 

responsiviteit van de interactiepartner op de frequentie van joint attention behaviors bij 

personen met EMB. Ook de invloed van de ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB op 

de relatie tussen deze variabelen wordt onderzocht. Hiermee trachten we een bijdrage te 

leveren aan de verbetering/optimalisering van de interactie en communicatie met personen 

met EMB en zo ook hun kwaliteit van leven. Het bestuderen van de rol van de 

interactiepartner is daarbij zinvol, aangezien we kunnen stellen dat sociale partners een 

verantwoordelijkheid dragen om minder vaardige individuen in staat te stellen hun 

potentiële bijdrage in interacties te verwezenlijken (Olsson, 2004).  
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2. Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. Het hoofdstuk bestaat uit vier 

delen. In het eerste deel worden de onderzoeksvragen met bijbehorende hypothesen 

weergegeven. Vervolgens worden de relevante gegevens in verband met de 

onderzoeksgroep beschreven. In het derde deel wordt de wijze van dataverzameling 

besproken. Tot slot wordt weergegeven welke statistische analyses werden uitgevoerd. 

 

2.1. Onderzoeksvragen en hypothesen 

In deze masterproef trachten we initiating joint attention behaviors en responding to 

joint attention behaviors bij personen met EMB in interactie met een proefleider en een 

persoonlijke begeleider in kaart te brengen. Hierbij bestuderen we enerzijds de invloed van 

de vertrouwdheid met de interactiepartner en anderzijds de invloed van de sensitieve 

responsiviteit van de persoonlijke begeleider op de frequentie van joint attention behaviors 

bij personen met EMB, waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijke modererende 

invloed van hun ontwikkelingsleeftijd. Twee globale onderzoeksvragen met bijbehorende 

hypothesen werden hiervoor opgesteld. In figuur 1 worden de onderzochte variabelen 

schematisch weergegeven. 

Onze eerste onderzoeksvraag richt zich op de interactie van personen met EMB met 

zowel de persoonlijke begeleider als de ongekende proefleider en wordt onderverdeeld in 

twee deelvragen. De eerste deelvraag (1a) luidt: ‘Heeft de vertrouwdheid met de 

interactiepartner een invloed op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met 

EMB?’. Zoals reeds vermeld worden hierover in de literatuur tegengestelde resultaten 

gerapporteerd. Zo rapporteren Bakeman en Adamson (1984) een hogere mate van joint 

attention behaviors bij kinderen in interactie met een vertrouwde persoon (namelijk de 

moeder) dan met leeftijdsgenoten, terwijl Striano en Bertin (2005) een hogere mate van 

joint attention behaviors vaststelden bij jonge kinderen in interactie met een vreemde dan in 

interactie met de moeder. Daarom stellen we de nulhypothese: personen met EMB stellen 

niet meer of minder joint attention behaviors in interactie met een persoonlijke begeleider 

dan in interactie met een ongekende proefleider. De tweede deelvraag (1b) luidt: ‘Heeft de 

ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB een invloed op de relatie tussen de 

vertrouwdheid van de interactiepartner en de frequentie van joint attention behaviors bij 
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personen met EMB?’. In de literatuur zijn hierover geen resultaten bekend. Daarom stellen 

we ook hier de nulhypothese: de ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB heeft geen 

invloed op de relatie tussen de vertrouwdheid met de interactiepartner en de frequentie van 

joint attention behaviors bij de personen met EMB. 

De tweede onderzoeksvraag richt zich specifiek op de interactie van personen met 

EMB met de persoonlijke begeleider en wordt ook onderverdeeld in twee deelvragen. De 

eerste deelvraag (2a) luidt: ‘Welke invloed heeft de mate van sensitieve responsiviteit van de 

persoonlijke begeleider op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met 

EMB?’ Hierbij verwachten we dat hoe meer sensitieve responsiviteit de persoonlijke 

begeleider toont, hoe meer joint attention behaviors gesteld worden door de personen met 

EMB (Gaffan et al., 2010; Hobson et al., 2004; Wilder & Granlund, 2003). De tweede 

deelvraag (2b) luidt: ‘Heeft de ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB een invloed op de 

relatie tussen de sensitieve responsiviteit van de persoonlijke begeleider en de frequentie van 

joint attention behaviors bij de personen met EMB?’. In de literatuur zijn hierover geen 

resultaten bekend. Daarom stellen we hier de nulhypothese: de ontwikkelingsleeftijd van 

een persoon met EMB heeft geen invloed op de relatie tussen de sensitieve responsiviteit 

van de persoonlijke begeleider en de frequentie van joint attention behaviors bij personen 

met EMB. 

 

 

Figuur 1. Onderzochte Variabelen 
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2.2. Onderzoeksgroep 

 

2.2.1. Selectiecriteria- en procedure 

De onderzoeksgroep bestond uit volwassen personen met ernstige meervoudige 

beperkingen (EMB). Deze groep werd verzameld in het kader van het doctoraal onderzoek 

van H. Neerinckx. De inclusiecriteria waren (1) het hebben van een diep verstandelijke 

beperking (IQ < 20, ontwikkelingsleeftijd < 24 maanden) en (2) het hebben van een ernstige 

neuromotorische beperking. Daarbij werd gekozen om enkel personen boven de leeftijd van 

18 jaar te onderzoeken, aangezien we veronderstellen dat hun communicatieve 

ontwikkeling op deze leeftijd afgerond is (Carpenter et al., 1998). De onderzoekers maakten 

de expliciete keuze om volledig dove en blinde personen uit te sluiten van het onderzoek. 

Deze beslissing werd gemaakt met het oog op het vermijden van een vertekening in de 

resultaten, aangezien verscheidene visuele en auditieve objecten gebruikt werden tijdens de 

onderzoeksessies. Personen met visuele of auditieve beperkingen, die vaak voorkomen 

binnen de doelgroep, werden daarentegen niet uitgesloten. Een brief met een oproep tot 

medewerking aan het onderzoek werd gestuurd naar verschillende voorzieningen voor 

personen met EMB in Vlaanderen (zie bijlage B). De voorzieningen kozen vervolgens aan de 

hand van bovenstaande richtlijnen welke cliënten zij het meest geschikt vonden om deel te 

nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk bestond de onderzoeksgroep uit cliënten van acht 

verschillende residentiële voorzieningen en dagcentra voor personen met EMB in 

Vlaanderen. Voor elke cliënt werd een persoonlijke begeleider, die ten minste gedurende 

één jaar met de cliënt had gewerkt, mee opgenomen in de onderzoeksgroep.  

 

2.2.2. Beschrijving van de onderzoeksgroep 

De uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 35 personen met EMB en hun 

persoonlijke begeleiders. Gedetailleerde deelnemereigenschappen zijn terug te vinden in 

tabel 1.  
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Tabel 1 

Deelnemereigenschappen 

Demografische variabele Beschrijving 

Aantal cliënten  N = 35 

Leeftijd Bereik = 18 - 69 jaar (   = 39,54; SD = 2,46) 

Geslacht 

     Man 

     Vrouw 

 

n = 19 (54,3 %) 

n = 16 (45,7 %) 

Sensorische beperkingen 

     Geen 

     Auditief 

     Visueel 

     Niet geweten 

Motorische capaciteiten (stappen) 

     Niet 

     Mits fysieke hulp 

     Zelfstandig (mits gebruik van  

     hulpmiddelen) 

     Zelfstandig 

 

n = 21 

n = 2 

n = 9 

n = 5 

 

n = 22 

n = 9 

n = 1 

 

n = 3 

Duur verblijf in voorziening Bereik: 1 - 44 jaar (   = 18,63; SD = 1,89) 

Duur verblijf in leefgroep Bereik: 1 - 37 jaar (   = 10,94; SD = 1,51) 
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2.3. Dataverzameling 

 

2.3.1. Design 
 

 

Figuur 2. Design van de Doctoraatstudie 

 

In het kader van het doctoraal onderzoek van H. Neerinckx wordt de invloed van drie 

variabelen op joint attention behaviors van personen met EMB bestudeerd: de 

interactiepartner, de situatie en de gehanteerde objecten. Om de invloed van de 

interactiepartner te meten, werden de personen met EMB geobserveerd in interactie met 

twee verschillende interactiepartners: enerzijds een persoonlijke begeleider en anderzijds 

een ongekende proefleider. Om het effect van de situatie te meten, werden de persoonlijke 

begeleider en de ongekende proefleider geobserveerd in twee verschillende situaties: 

enerzijds een situatie van spontane interactie met de cliënt, anderzijds in een 

gestructureerde context specifiek ontwikkeld om joint attention behaviors uit te lokken. Om 

de invloed van gehanteerde objecten in de interactie te meten, werden binnen elke situatie 
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van spontane interactie twee verschillende sets van objecten gebruikt: enerzijds 

gestandaardiseerde objecten (gebaseerd op de Early Social Communication Scale) en 

anderzijds door de cliënt gekende objecten, geselecteerd door de persoonlijke begeleider. In 

figuur 2 wordt het design van de doctoraatstudie schematisch weergegeven. In het kader 

van deze masterproef werd de invloed van de interactiepartner nagegaan binnen de 

spontane interacties. De gestructureerde situaties werden dus niet bestudeerd. Ook de 

invloed van de gehanteerde objecten werd niet specifiek nagegaan. 

 

2.3.2. Methoden en procedure 

 

2.3.2.1. Cliëntgegevens 

Op basis van dossierstudie werden de chronologische leeftijd en medische 

problemen, alsook de aanwezigheid en ernst van visuele en auditieve beperkingen 

geregistreerd. De ontwikkelingsleeftijd van de cliënten werd gemeten aan de hand van de 

‘Ordinale schalen van Uzgiris & Hunt’ (Kerssies, Rensen, Oppenheimer, & Molenaar, 1989). 

Deze test is de Nederlandstalige versie van de ‘Uzgiris-Hunt Scales of sensorimotor 

development’ (Uzgiris & Hunt, 1975) en meet het niveau van sensori-motorische 

ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking. De test bestaat uit een set van 

zeven ordinale schalen gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Piaget, namelijk 

objectpermanentie, middel-doelrelaties, de ontwikkeling van vocale imitatie, de 

ontwikkeling van gebarenimitatie, de ontwikkeling van operationele causaliteit, de 

constructie van objectrelaties in de ruimte en tot slot de ontwikkeling van schema’s voor het 

met elkaar in verband brengen van objecten. De grote voordelen bij het gebruik van deze 

schalen is dat de test goed af te nemen is bij personen met een meervoudige handicap, dat 

geen tijdsdruk bij de opdrachten wordt gecreëerd en dat een aparte en gedetailleerde 

scoring per onderdeel mogelijk is.  

 

2.3.2.2. Sensitieve responsiviteit 

De sensitieve responsiviteit van de interactiepartner werd gemeten aan de hand van 

de ‘Maternal Behavior Rating Scale’ (MBRS) (Mahoney, 1992). De MBRS werd ontwikkeld om 

via video-observatie de kwaliteit van materneel interactief gedrag met jonge kinderen met 

een mentale beperking na te gaan (Mahoney, Powell, & Finger, 1986). De MBRS bestaat uit 
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vier subschalen met items die gescoord worden op een 5-punts Likertschaal. Voor deze 

masterproef werd enkel de subschaal ‘responsiviteit/gerichtheid op het kind’ gebruikt om de 

mate van sensitiviteit, responsiviteit en effectiviteit na te gaan van de persoonlijke 

begeleider in interactie met de cliënten. De subschaal bestaat namelijk uit de items (1) 

sensitiviteit, (2) responsiviteit en (3) effectiviteit. Het item ‘sensitiviteit’ wordt gescoord op 

basis van de mate waarin de interactiepartner zich bewust lijkt te zijn van de interesses van 

de cliënt en hier begrip voor toont. Voorbeelden hiervan zijn: meegaan in de keuze van de 

cliënt voor een bepaalde activiteit, het geven van verbale commentaren op bepaalde 

interesses en het visueel toezicht houden op het gedrag of de activiteit van de cliënt. Het 

item ‘responsiviteit’ wordt gescoord op basis van de frequentie, de consistentie en het 

ondersteunend karakter van de responsen van de begeleider op de gedragingen van de 

cliënt. Een respons wordt als ondersteunend beschouwd wanneer ze aansluit bij de (non-

verbale en verbale) acties, gedragingen en intenties van de cliënt. Het item ‘effectiviteit’ 

verwijst naar de capaciteit van de begeleider om de cliënt te betrekken in een wederkerige 

interactie. Hierbij wordt nagegaan in welke mate de begeleider erin slaagt de aandacht van 

de cliënt te trekken, alsook samenwerking en deelname aan een wederkerige interactie uit 

te lokken, gekenmerkt door een evenwichtige beurtneming in spel of conversatie. Voor elk 

videofragment (n=35) werd het gedrag van de persoonlijke begeleider aan de hand van deze 

drie items gescoord. Subschaalscores werden berekend door het gemiddelde van de drie 

Likert-scores te nemen, wat voor elk fragment resulteerde in een score van 1 tot 5 op de 

mate van responsiviteit/gerichtheid van de interactiepartner op het kind. 

 

2.3.2.3. Video-observatie 

 

Verantwoording 

De methodiek van video-observatie en -analyse die in deze masterproef gehanteerd 

werd, sluit aan bij het verzoek van Dice en Dove (2011) om in het onderzoek naar joint 

attention (behaviors) de focus te leggen op observeerbare gedragingen in plaats van op 

onderliggende cognitieve processen. Met het oog op de toepasbaarheid van de 

onderzoeksmethode bij personen met EMB, biedt video-observatie ook meer mogelijkheden 

dan bijvoorbeeld zelfrapportage en vragenlijsten. Daarnaast werd in onderzoek vastgesteld 

dat het moeilijk is voor mensen om hun eigen (interactief) gedrag correct in te schatten 
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(Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003) met vertekening in de onderzoeksdata tot 

gevolg (Pouwer, Van Der Ploeg, & Bramsen, 1998). Door gebruik te maken van video-

observatie waren we in staat interactieve gedragingen op een consistente en 

geobjectiveerde wijze (aan de hand van een codeerschema) vast te stellen. Video-observatie 

is tevens de methode die het meest frequent wordt gebruikt in onderzoek naar de 

interacties tussen personen met EMB en hun interactiepartners (Hostyn & Maes, 2009). 

 

Verloop 

Begeleiders werden op voorhand geïnformeerd over het specifieke studiedoel van de 

video-observaties. Zowel de begeleider-cliëntsystemen als de proefleider-cliëntsystemen 

werden tijdens één-op-één interactie geobserveerd in een stille ruimte binnen de 

voorziening. Binnen het begeleider-cliëntsysteem was er sprake van zuivere dyades: 35 

verschillende cliënten werden gekoppeld aan 35 verschillende begeleiders, opdat geen 

afhankelijkheid in de data zou bestaan. De observaties werden vastgelegd met behulp van 

een videocamera vanuit twee verschillende standpunten: één gericht op de dyade in zijn 

geheel en één specifiek gericht op de cliënt.  

Gedurende de eerste observatieperiode zaten de persoonlijke begeleider en de 

persoon met EMB recht tegenover elkaar zodat ze elkaar konden aanraken alsook makkelijk 

oogcontact konden maken. Tijdens de eerste 10 minuten van deze observatieperiode trad de 

persoonlijke begeleider in spontane interactie met de cliënt door gebruik te maken van de 

door hem/haar geselecteerde objecten. De persoonlijke begeleider werd gevraagd om 

zoveel mogelijk aandachtsgedragingen bij de cliënt te ontlokken. Vervolgens kreeg de 

persoonlijke begeleider de opdracht om gedurende de daarop volgende 10 minuten  

opnieuw in interactie te treden met dezelfde persoon met EMB. De persoonlijke begeleider 

gebruikte hierbij de gestandaardiseerde objecten die werden geselecteerd voor hun 

potentieel om joint attention (behaviors) uit te lokken. De gebruikte objecten waren: a) drie 

mechanisch opwindbare speelgoedjes en b) drie handmatig te gebruiken speelgoedjes 

(Mundy et al., 2003). De tweede observatieperiode bestond uit dezelfde twee fasen als in de 

eerste observatieperiode, maar nu trad de proefleider in interactie met de persoon met 

EMB.  
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2.3.2.4. Codeerschema 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, werd een codeerschema 

ontwikkeld om de initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors van de cliënten en de interactiepartner vast te stellen. Het concrete 

codeerschema is gebaseerd op een exploratieve studie naar joint attention behaviors bij 

personen met EMB van Neerinckx et al. (2013).  

De focus in dit onderzoek lag op specifieke observeerbare gedragingen/vaardigheden 

(joint attention behaviors) van personen met EMB en hun interactiepartner. Aangezien in 

videofragmenten enkel visuele, auditieve en tactiele prikkels kunnen geobserveerd worden, 

beperkt het codeerschema zich tot deze drie sensorische modaliteiten. Olfactorische en 

gustatorische prikkels werden dus niet gecodeerd. Verder werd gekozen om een duidelijk 

onderscheid te hanteren tussen initiating joint attention behaviors en responding to joint 

attention behaviors. Hetzelfde schema werd gehanteerd voor zowel cliënt, begeleider als 

proefleider: hun gedragingen werden dus analoog gecodeerd. Voor de duidelijkheid werden 

wel verschillende codes (met dezelfde betekenis) toegekend aan de gedragingen van de 

cliënt in vergelijking met de gedragingen van de begeleider/proefleider.  

 

Initiating joint attention behaviors 

Zoals eerder vermeld, vatten we initiating joint attention behaviors op als 

gedragingen die de aandacht van andere personen richten op een ‘derde’ entiteit, 

waaronder objecten, gebeurtenissen of zichzelf (Nowakowski, Tasker, & Schmidt, 2009; 

Tasker & Schmidt, 2008). Om een code binnen de categorie initiating joint attention 

behaviors toe te kennen, moest de gedraging voldoen aan drie criteria: (1) actief en 

intentioneel zijn, (2) duidelijk gericht zijn op de interactiepartner en (3) gesteld worden met 

het oog op het richten van de aandacht van de interactiepartner op een derde entiteit 

(Nowakowski et al., 2009; Tasker & Schmidt, 2008). Om het eerste criterium te beoordelen, 

werd gebruik gemaakt van twee gedragsmatige indicatoren van intentionaliteit (Daelman, 

2003): (1) de doelgerichtheid van het gedrag, dat blijkt uit de volhardendheid en de 

veelvuldige herhaling van het gedrag totdat het doel wordt bereikt (o.a. Bruce & Vargas, 

2007; Vandereet, Maes, Lembrechts, & Zink, 2010) en (2) de verwachting van een respons 

en/of het tonen van (on)tevredenheid over de respons van de interactiepartner (o.a. 

Stephenson & Linfoot, 1996). Het tweede criterium, nl. gerichtheid op de interactiepartner, 
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blijkt uit lichamelijke nabijheid, oriëntatie van hoofd of lichaam en blikrichting (Daelman, 

2003), of door het alterneren van blikrichting of lichaamsoriëntatie tussen de 

interactiepartner en de derde entiteit (o.a. Brady et al., 2012; Iacono, Carter, & Hook, 1998). 

Het derde criterium houdt tenslotte in dat het gedrag bedoeld is om de aandacht van de 

interactiepartner te richten op zichzelf, een object of een situatie waarop de aandacht van 

de interactiepartner op dat moment niet gericht is. Bevestigend gedrag of andere vormen 

van feedback (bv. knuffelen) werden niet beschouwd als initiating joint attention behaviors. 

Daarnaast werd geen rekening gehouden met de effectiviteit van het gedrag (m.a.w. het 

resultaat of effect van de initiating joint attention behaviors werd niet in beschouwing 

genomen). Het gedrag kan zowel verbaal als non-verbaal zijn (Tasker & Schmidt, 2008), 

beide soorten werden opgenomen in het codeerschema. 

Concreet bevat het codeerschema volgende gedragingen (met bijhorende codes1) 

onder de categorie initiating joint attention behaviors: oogcontact (1 of O), alternerend 

oogcontact (3 of Q), wijzen (5 of D), tonen (7 of G) en tactiel gedrag (9 of J). Vocalisaties (A of 

L) werden logischerwijs onder de categorie initiating joint attention behaviors gecodeerd en 

benoemd als ‘aandachtsrichtend’, wanneer de geluiden, uitspraken,… betrekking hadden op 

het richten van de aandacht van de partner op een derde entiteit. Een overzicht van het 

codeerschema voor initiating joint attention behaviors wordt weergegeven in tabel 2. 

 

Responding to joint attention behaviors 

Responding to joint attention behaviors definiëren we als gedragingen die gebruikt 

worden om de blikrichting of gebaren van andere personen te volgen, om zo tot 

gezamenlijke aandacht voor een gemeenschappelijk referentiepunt (objecten, 

gebeurtenissen, personen,…) te komen (Mundy et al., 2003; Tasker & Schmidt, 2008). Het 

belangrijkste criterium voor het coderen van responding to joint attention behaviors was de 

verplaatsing van de blikrichting. Wanneer een object door de interactiepartner rechtstreeks 

in het blikveld van de persoon werd gebracht, werd het kijken naar het object niet als een 

responding to joint attention behavior beschouwd. Een gedraging moest, zoals vermeld bij 

het definiëren van initiating  joint attention behaviors, actief en intentioneel zijn. Concreet 

                                                 

 
1
 Eerst wordt de code van toepassing op het gedrag van de begeleider/proefleider vermeld, daarna volgt de 

code die van toepassing is op het gedrag van de cliënt.  
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werden volgende gedragingen (met bijhorende codes) opgenomen in het codeerschema 

onder de categorie responding to joint attention behaviors: volgen van wijzen door de 

partner (E of W) en volgen van de blik van de partner (T of C). Wanneer geluiden, 

uitspraken,… een respons vormden op initiating joint attention behaviors van de partner, 

werden de vocalisaties (U of B) onder de categorie responding to joint attention behaviors 

gecodeerd en benoemd als ‘aandachtsvolgend’. Een overzicht van het codeerschema voor 

responding to joint attention behaviors wordt weergegeven in tabel 3. 
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Tabel 2 

Codeerschema voor de Initiating Joint Attention Behaviors van de Begeleiders, Proefleider en Cliënten 

Initiating joint 
attention behaviors 

Code voor 
begeleiders / 
proefleider 

Code 
voor 
cliënt 

Omschrijving 

Oogcontact 1 O 

 

Persoon maakt oogcontact met de partner terwijl hij/zij een voorwerp manipuleert, 
aanraakt of vastheeft  
NIET: oogcontact uitgelokt door een geluid of een beweging van de partner 

Alternerend  
oogcontact 

3 Q 
 

Persoon kijkt afwisselend van een voorwerp naar de ogen van de partner 

Wijzen 5 
 

D 
 

Persoon wijst naar een voorwerp/prenten in een boek/posters op de muur/… 

BELANGRIJK: kan voorkomen met of zonder het maken van oogcontact 

Tonen 7 
 

G 
 

Persoon tilt een voorwerp op in de blikrichting van de partner 

Tactiel gedrag 
 

9 
 

J 
 

Andere persoon aanraken met een voorwerp, vastnemen om samen aan een voorwerp te 
voelen,…  

Aandachtsrichtende 
vocalisaties 

A 
 

L 
 

Geluiden, uitspraken,… die betrekking hebben op het richten van de aandacht van de 
partner op een voorwerp 
Vb. Kijk (naam), kijk eens hier wat een mooi (voorwerp),… 
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Tabel 3 

Codeerschema voor de Responding to Joint Attention Behaviors van de Begeleiders, Proefleider en Cliënten 

Responding to joint 
attention behaviors  

Code voor 
begeleiders / 
proefleider 

Code 
voor 
cliënt 

Omschrijving 

Volgen van wijzen  

door de cliënt 

E W Persoon draait zijn/haar hoofd en/of ogen in de richting waar de partner naar wijst 

Volgen van de blik  
van de cliënt 

T C Persoon draait zijn/haar hoofd in de richting waar de partner naar kijkt en wijst 

Aandachtsvolgende 
vocalisaties 

U B Geluiden, uitspraken,… als respons op initiating joint attention behaviors van de partner 
Vb. Ja, ik zie het,… 
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2.3.2.5. Codeerproces 

De videofragmenten werden op een continue wijze gecodeerd. Dit wil zeggen dat aan alle 

joint attention behaviors die gesteld werden tijdens het videofragment (20 minuten) een 

aparte code werd toegekend. De coderingen werden uitgevoerd aan de hand van het 

programma MediaCoder (Bos & Steenbeek, 2008). De onderzoekers werden op voorhand 

getraind in het codeerproces. Ten eerste werd informatie gegeven over de onderliggende 

concepten en theoretische achtergrond van de codeerschema’s. Daarna werden de 

codeerschema’s voorgesteld en werd meer uitleg gegeven bij het specifiek gebruik van de 

verschillende codes. Tenslotte werden de onderzoekers verder getraind in het gebruik van 

de codeerschema’s door middel van oefeningen en werden de codeerschema’s nog verder 

verfijnd, totdat een voldoende mate van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd bereikt. 

Vervolgens werd elke observatieperiode gecodeerd door twee onafhankelijke onderzoekers, 

die elk verantwoordelijk waren voor een deel van de codes. Tien procent van de fragmenten 

werd ter controle dubbel gecodeerd door een derde onafhankelijke onderzoeker. De 

betrouwbaarheid van de codeerschema’s werd bepaald door het berekenen van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen beide onafhankelijke onderzoekers. Voor de 

coderingen van de joint attention behaviors van de begeleider en de proefleider in interactie 

met de cliënt bedroeg de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid respectievelijk 0,76 en 0,79. 

Voor de coderingen van de joint attention behaviors van de cliënten in interactie met de 

persoonlijke begeleider en in interactie met de proefleider bedroeg de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid respectievelijk 0,81 en 0,84. Vermits de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid telkens groter is dan 0,75, kunnen we besluiten dat de 

betrouwbaarheid van de codeerschema’s voldoende groot is (Banerjee, Capozzoli, 

McSweeney, & Sinha, 1999). 

 

2.4. Statistische analyses 

Voor het verwerken van de data werd het statistisch programma ‘Statistical 

Programme for the Social Science’ (SPSS, 21.0) gebruikt. De data-analyses werden 

uitgevoerd op basis van de som van beide episoden, namelijk tien minuten waarbij bekende 

objecten gehanteerd werden in de interactie en tien minuten waarbij de 

begeleider/proefleider de gestandaardiseerde objecten gebruikten. De data-analyses 
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werden opgesplitst in twee delen: (1) een descriptieve analyse van de verzamelde gegevens 

en (2) de analyse van de onderzoeksvragen.  

Voor de descriptieve analyse van de verzamelde gegevens werd per cliënt de 

frequentie van de (initiating en responding to) joint attention behaviors nagegaan op basis 

van de uitgevoerde coderingen. Op basis van deze frequenties werden gemiddelden, 

standaarddeviaties, minimum- en maximumscores, alsook medianen berekend. Deze 

berekeningen werden zowel voor de joint attention behaviors van de cliënt en begeleider 

binnen het begeleider-cliëntsysteem als voor de joint attention behaviors van cliënt en 

proefleider binnen het proefleider-cliëntsysteem uitgevoerd en beschreven.  

Na deze descriptieve analyse werden de gestelde onderzoeksvragen onderzocht. (1a) 

Aangezien niet werd voldaan aan de assumpties van een t-toets voor gepaarde 

waarnemingen, werd gekozen voor de niet-parametrische Wilcoxon Rangtekentoets om de 

invloed van de vertrouwdheid met de interactiepartner op de frequentie van joint attention 

behaviors bij de personen met EMB na te gaan. (1b) De invloed van de ontwikkelingsleeftijd 

van personen met EMB op de relatie tussen de vertrouwdheid met de interactiepartner en 

de frequentie van joint attention behaviors bij de personen met EMB, werd onderzocht met 

repeated-measures ANCOVA’s. (2a) De invloed van de mate van sensitieve responsiviteit van 

de persoonlijke begeleider op de frequentie van joint attention behaviors bij de personen 

met EMB werd nagegaan aan de hand van enkelvoudige regressieanalyses. (2b) Tenslotte 

werd de invloed van de ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB op de relatie tussen de 

sensitieve responsiviteit van de persoonlijke begeleider en de frequentie van joint attention 

behaviors bij de personen met EMB bestudeerd met meervoudige regressieanalyses.  
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3. Hoofdstuk 3: Resultaten 
 

Dit hoofdstuk is opgedeeld in twee delen: (1) de beschrijving van de descriptieve 

resultaten en (2) de analyse van de onderzoeksvragen. Eerst bespreken we de descriptieve 

eigenschappen van de in dit onderzoek opgenomen variabelen, namelijk de 

ontwikkelingsleeftijd van de cliënt, de sensitieve responsiviteit van de begeleider/proefleider 

en de initiating joint attention behaviors, alsook de responding to joint attention behaviors, 

van de cliënt. Ook de initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors van begeleider en proefleider worden besproken. In een tweede deel geven we de 

resultaten van de uitgevoerde statistische analyses weer.  

 

3.1. Descriptieve resultaten 

Hieronder volgt een samenvatting van de descriptieve resultaten voor de variabelen 

ontwikkelingsleeftijd van de cliënt, sensitieve responsiviteit van de persoonlijke begeleider 

en proefleider, alsook initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors van cliënt, persoonlijke begeleider en proefleider. 

 

3.1.1. Ontwikkelingsleeftijd 

De ontwikkelingsleeftijd van de cliënten (zie tabel 4) was gemiddeld 6,46 maanden 

met een standaardafwijking van 4,70 maanden. Van de 35 onderzochte cliënten scoorden 34 

cliënten tussen 1 en 14 maanden, terwijl één cliënt een score behaalde die equivalent was 

aan een ontwikkelingsleeftijd van 27 maanden. 

 

3.1.2. Sensitieve responsiviteit 

Een samenvatting van de resultaten voor de variabele ‘sensitieve responsiviteit’ is 

terug te vinden in tabel 4. 

 

Begeleider 

Op een 5-punts Likert-schaal behaalde geen enkele begeleider een score van 1 of 5 

punten, respectievelijk geïnterpreteerd als ‘hoog insensitief’ en ‘zeer hoog sensitief’ 

(Mahoney et al., 1992). Het merendeel van de begeleiders werd als ‘laag sensitief’ (score 2,  

n = 15) of ‘matig sensitief’ (score 3, n = 13) beoordeeld. De andere zeven begeleiders 
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behaalden een score van 4 punten, wat wijst op een ‘hoge sensitiviteit’ in de interactie met 

de cliënt.  

 

Proefleider 

De proefleider werd geen enkele keer als ‘hoog insensitief’ (score 1) of ‘zeer hoog 

sensitief’ (score 5) in de interactie met de cliënten gescoord. In 23 van de geanalyseerde 

videofragmenten van het proefleider-cliëntsysteem behaalde de proefleider een score van 3 

punten, wat geïnterpreteerd wordt als ‘matig sensitief’. In acht van de fragmenten werd een 

score van 2 punten (lage sensitiviteit) vastgesteld, in vier fragmenten een score van 4 punten 

(hoge sensitiviteit). 

 

Tabel 4 

Descriptieve Resultaten met betrekking tot Ontwikkelingsleeftijd en Sensitieve Responsiviteit  

Variabele Beschrijving 

Ontwikkelingsleeftijd Bereik: 1-27 maanden (   = 6,46; SD = 4,70) 

Sensitieve responsiviteit van begeleider  

     Score 1 

     Score 2 

     Score 3 

     Score 4 

     Score 5 

 

Bereik: 2-4 (   = 2,77; SD = 0,77) 

n = 0 

n = 15 

n = 13 

n = 7 

n = 0 

Sensitieve responsiviteit van proefleider  

     Score 1 

     Score 2 

     Score 3 

     Score 4 

     Score 5 

Bereik: 2-4 (   = 2,89; SD = 0,58) 

n = 0 

n = 8 

n = 23 

n = 4 

n = 0 
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3.1.3. Initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors 
 

In tabel 5, 6, 7 en 8 worden de verschillende initiating joint attention behaviors en 

responding to joint attention behaviors uit het codeerschema opgelijst, samen met hun 

gemiddelde frequentie van voorkomen binnen het begeleider-cliëntsysteem en proefleider-

cliëntsysteem tijdens de gecodeerde videofragmenten. De standaarddeviatie en de mediaan 

worden daarbij eveneens vermeld, alsook de laagst en de hoogst geobserveerde frequentie 

(cf. het bereik). De gegevens hebben betrekking op de volledige twintig minuten die werden 

gecodeerd. Zowel voor de initiating joint attention behaviors als de responding to joint 

attention behaviors werd een totaalscore berekend, die op het einde van de tabel telkens 

samengevoegd wordt tot een algemene totaalscore voor joint attention behaviors. 

 

3.1.3.1. Initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors van 

de cliënt 

 

In interactie met de persoonlijke begeleider 

Het totale aantal initiating joint attention behaviors, gesteld door de cliënten in 

interactie met hun persoonlijke begeleider, had een bereik van 0 tot 45 gedragingen. Negen 

cliënten vertoonden geen enkele keer een initiating joint attention behavior. Het 

gemiddelde aantal initiating joint attention behaviors gedurende de twintig geobserveerde 

minuten bedroeg 9,91 (SD = 12,25). Gemiddeld had 86% van de initiating joint attention 

behaviors betrekking op een vorm van oogcontact tussen cliënt en begeleider, waarvan 60% 

enkelvoudig oogcontact (   = 5,91; SD = 9,55) en 26% alternerend oogcontact (   = 2,54; SD = 

5,06). Slechts vier cliënten stelden een beperkt aantal tactiele gedragingen (   = 0,69, SD = 

2,52), waaronder één cliënt met een uitschieter van 14 gedragingen. De gedragingen ‘wijzen’ 

en ‘tonen’ kwamen respectievelijk bij twee en drie cliënten voor, wat resulteerde in een 

gemiddelde van 0,14 (SD = 0,69) en 0,63 (SD = 2,64) gedragingen. Aandachtsrichtende 

vocalisaties kwamen bij geen enkele cliënt voor doorheen de gecodeerde interactie met de 

persoonlijke begeleider. 

Het totale aantal responding to joint attention behaviors had een bereik van 0 tot 18 

gedragingen. Slechts zeven van de 35 cliënten vertoonden responding to joint attention 

behaviors. Het gemiddelde aantal responding to joint attention behaviors gedurende de 
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twintig geobserveerde minuten bedroeg 1,2 (SD = 3,38). De cliënten volgden gemiddeld 0,49 

keer (SD = 1,50) wijsgebaren van hun persoonlijke begeleider en 0,71 keer hun blik (SD = 

3,14). Geen enkele cliënt stelde aandachtsvolgende vocalisaties.  

Het totale aantal joint attention behaviors had een bereik van 0 tot 61 gedragingen, 

met een gemiddelde van 11,11 (SD = 14,05). Initiating joint attention behaviors en 

responding to joint attention behaviors vormden respectievelijk 89% en 11% van het totale 

aantal joint attention behaviors. 

 

Tabel 5 

Descriptieve Resultaten met betrekking tot Initiating Joint Attention Behaviors en Responding 

to Joint Attention Behaviors van de Cliënt in het Begeleider-cliëntsysteem 

Begeleider-cliëntsysteem  

Variabele Bereik    (in %) SD Mediaan 

Initiating joint attention behaviors 

van de cliënt 
    

Oogcontact (O) 0-45  5,91 (60%) 9,55 2 

Alternerend oogcontact (Q) 0-21  2,54 (26)%) 5,06 0 

Wijzen (D) 0-4  0,14 (1%) 0,69 0 

Tonen (G) 0-15  0,63 (6%) 2,64 0 

Tactiel gedrag (J) 0-14  0,69 (7%) 2,52 0 

Vocalisaties (L) 0 0 (0%) 0 0 

Totaal  0-45  9,91 (100%) 12,25 4 

     

Responding to joint attention 

behaviors van de cliënt 
    

Volgen van wijzen (W) 0-6  0,49 (41%) 1,50 0 

Volgen van blik (C) 0-18  0,71 (59%) 3,14 0 

Vocalisaties (B) 0  0 (0%) 0 0 

Totaal 0-18  1,2 (100%) 3,38 0 

     

Algemeen totaal  0-61  11,11  14,05 6 
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In interactie met de proefleider 

Het totale aantal initiating joint attention behaviors, gesteld door de cliënten in 

interactie met de proefleider, had een bereik van 0 tot 59 gedragingen. Zeven cliënten 

vertoonden geen enkele keer initiating joint attention behaviors. Het gemiddelde aantal 

initiating joint attention behaviors gedurende de twintig geobserveerde minuten bedroeg 

10,57 (SD = 13,40). Gemiddeld had 97% van de initiating joint attention behaviors betrekking 

op een vorm van oogcontact tussen cliënt en proefleider, waarvan 38% enkelvoudig 

oogcontact (   = 4,03; SD = 7,31) en 59% alternerend oogcontact (   = 6,20; SD = 12,38). 

Slechts twee cliënten stelden (een beperkt aantal) tactiele gedragingen (   = 0,11, SD = 0,53). 

De gedragingen ‘wijzen’ en ‘tonen’ kwamen respectievelijk bij twee cliënten en één cliënt 

voor, wat zorgde voor een gemiddelde van 0,20 (SD = 1,02) en 0,03 (SD = 0,17) gedragingen. 

Aandachtsrichtende vocalisaties kwamen bij geen enkele cliënt voor doorheen de 

gecodeerde interactie met de proefleider. 

Het totale aantal responding to joint attention behaviors had een bereik van 0 tot 10 

gedragingen. Vijftien cliënten vertoonden geen enkele keer een responding to joint attention 

behavior. Het gemiddelde aantal responding to joint attention behaviors gedurende de 

twintig geobserveerde minuten bedroeg 1,97 (SD = 2,54). De cliënten volgden gemiddeld 

0,89 keer (SD = 1,59) wijsgebaren van de proefleider en 0,91 keer (SD = 1,52) de blik van de 

proefleider. Aandachtsvolgende vocalisaties kwamen bij slechts twee cliënten voor (   = 0,17, 

SD = 0,75). 

Het totale aantal joint attention behaviors had een bereik van 0 tot 59 gedragingen, 

met een gemiddelde van 12,54 (SD = 13,89). Initiating joint attention behaviors en 

responding to joint attention behaviors vormden respectievelijk 84% en 16% van het totale 

aantal joint attention behaviors. 
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Tabel 6 

Descriptieve Resultaten met betrekking tot Initiating Joint Attention Behaviors en Responding 

to Joint Attention Behaviors van de Cliënt in het Proefleider-cliëntsysteem 

Proefleider-cliëntsysteem  

Variabele Bereik    (in %) SD Mediaan 

Initiating joint attention behaviors  

van de client 

    

Oogcontact (O) 0-30 4,03 (38%) 7,31 2 

Alternerend oogcontact (Q) 0-59 6,20 (58,7%) 12,38 1 

Wijzen (D) 0-6 0,20 (2%) 1,02 0 

Tonen (G) 0-1 0,03 (0,3%) 0,17 0 

Tactiel gedrag (J) 0-3 0,11 (1%) 0,53 0 

Vocalisaties (L) 0 0 0 0 

Totaal  0-59 10,57 (100%) 13,40 6 

     

Responding to joint attention  

behaviors van de client 

    

Volgen van wijzen (W) 0-6 0,89 (45%) 1,59 0 

Volgen van blik (C) 0-5 0,91 (46%) 1,52 0 

Vocalisaties (B) 0-4 0,17 (9%) 0,75 0 

Totaal  0-10 1,97 (100%) 2,54 1 

     

Algemeen totaal 0-59 12,54 13,89 7 

 

3.1.3.2. Initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors van 

de begeleider 

Het totale aantal initiating joint attention behaviors, gesteld door de begeleiders in 

interactie met de cliënten, had een bereik van 31 tot 184 gedragingen. Het gemiddelde 

aantal initiating joint attention behaviors bedroeg 91,14 (SD = 32,46). Het merendeel van de 

initiating joint attention behaviors bestond uit tonen (30%) en tactiel gedrag (27%) met 

respectievelijk een gemiddelde van 27,8 (SD = 14,10) en 24,97 (SD = 15,77). Oogcontact (8%), 

alternerend oogcontact (8%) en wijzen (3%) kwamen in mindere mate voor. Oogcontact 
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werd gemiddeld 7,34 keer gesteld (SD = 7,48). Hierbij maakten zes begeleiders op geen enkel 

moment oogcontact in de interactie met hun cliënt. Er werd gemiddeld 7,14 keer (SD = 

13,11) alternerend oogcontact geconstateerd. Hierbij stelden 17 begeleiders tijdens de hele 

observatieperiode geen enkele keer alternerend oogcontact. Gemiddeld wezen de 

begeleiders 2,37 keer (SD = 3,36). Aandachtsrichtende vocalisaties (24%) werden door de 

begeleiders gemiddeld 21,51 keer (SD = 12,04) gebruikt met een bereik van 0 tot 50 

vocalisaties.  

Responding to joint attention behaviors kwamen gemiddeld 1,23 keer (SD = 4,62) 

voor. Zeven begeleiders stelden één keer een responding to joint attention behavior, terwijl 

25 begeleiders geen enkele responding to joint attention behaviors stelden. Volgen van 

wijzen kwam in geen enkel fragment voor. Het volgen van de blik van de cliënt door de 

begeleider kwam gemiddeld 0,23 keer (SD = 0,43) voor. Aandachtsvolgende vocalisaties, die 

gemiddeld 81% van de responding to joint attention behaviors vormden, werden door de 

begeleider gemiddeld 1 keer (SD = 4,45) gesteld. Het maximale aantal vocalisaties was 26, 

waarbij in 31 fragmenten geen enkele maal een aandachtsvolgende vocalisatie werd gesteld. 

Het totale aantal joint attention behaviors had een bereik van 31 tot 184 

gedragingen, met een gemiddelde van 92,37 (SD = 33,60). Initiating joint attention behaviors 

en responding to joint attention behaviors vormden respectievelijk 99% en 1% van het totale 

aantal joint attention behaviors. 
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Tabel 7 

Descriptieve Resultaten met betrekking tot Initiating Joint Attention Behaviors en Responding 

to Joint Attention Behaviors van de Begeleider in het Begeleider-cliëntsysteem 

Begeleider-cliëntsysteem  

Variabele Bereik    (in %) SD Mediaan 

Initiating joint attention behaviors  

van de begeleider 

    

Oogcontact (1) 0-29 7,34 (8%) 7,48 5 

Alternerend oogcontact (3) 0-58 7,14 (8%) 13,11 1 

Wijzen (5) 0-14 2,37 (3%) 3,36 1 

Tonen (7) 10-61 27,80 (30%) 14,10 28 

Tactiel gedrag (9) 3-64 24,97 (27%) 15,77 21 

Vocalisaties (A) 0-50 21,51 (24%) 12,04 18 

Totaal  31-184 91,14 (100%) 32,46 89 

     

Responding to joint attention  

behaviors van de begeleider 

    

Volgen van wijzen (E) 0 0 (0%) 0 0 

Volgen van blik (T) 0-1 0,23 (19%) 0,43 0 

Vocalisaties (U) 0-26 1 (81%) 4,45 0 

Totaal  0-27 1,23 (100%) 4,62 0 

     

Algemeen totaal  31-184 92,37 33,60 89 

 

3.1.3.3. Initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors van 

de proefleider  

Het totale aantal initiating joint attention behaviors, gesteld door de proefleider in 

interactie met de cliënten, had een bereik van 52 tot 182 gedragingen. Het gemiddelde 

aantal initiating joint attention behaviors bedroeg 109,94 (SD = 38,69). Het merendeel van 

de initiating joint attention behaviors bestond uit tonen (24%) en tactiel gedrag (18%) met 

respectievelijk een gemiddelde van 25,94 (SD = 8,32) en 19,46 (SD = 11,25). Oogcontact, 

alternerend oogcontact en wijzen kwamen in mindere mate voor. Oogcontact werd 
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gemiddeld 12,23 keer gesteld (SD = 12,03), wat 11% vormt van het totale aantal initiating 

joint attention behaviors. In drie fragmenten vertoonde de proefleider op geen enkel 

moment oogcontact in de interactie met de cliënt. Er werd gemiddeld 8,66 keer (SD = 14,37) 

alternerend oogcontact geconstateerd, wat 8% van het totaal aantal initiating joint attention 

behaviors vormt. Hierbij stelde de proefleider dertien maal geen alternerend oogcontact 

tijdens de observatieperiode. 5% van de initiating joint attention behaviors van de 

proefleider bestond uit wijzen; gemiddeld wees de proefleider 5,97 keer (SD = 6,22). 

Aandachtsrichtende vocalisaties (34%) werden door de proefleider gemiddeld 37,69 keer (SD 

= 16,09) gesteld, met een bereik van 6 tot 68 vocalisaties.  

Responding to joint attention behaviors kwamen gemiddeld 1,37 keer (SD = 2,39) 

voor. In 22 van de gecodeerde fragmenten stelde de proefleider op geen enkel moment een 

responding to joint attention behavior. Gemiddeld volgde de proefleider 0,11 maal (SD = 

0,53) het wijzen en 0,71 maal (SD = 1,87) de blik van de cliënt. Aandachtsvolgende 

vocalisaties werden door de proefleider gemiddeld 0,54 keer (SD = 1,38) gesteld met een 

bereik van 0 tot 6 vocalisaties, waarbij in 29 fragmenten geen enkele maal een 

aandachtsvolgende vocalisatie werd gesteld.  

Het totale aantal joint attention behaviors had een bereik van 55 tot 187 

gedragingen, met een gemiddelde van 111,31 (SD = 39,84). Initiating joint attention 

behaviors en responding to joint attention behaviors vormden respectievelijk 99% en 1% van 

het totale aantal joint attention behaviors. 
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Tabel 8 

Descriptieve Resultaten met betrekking tot Initiating Joint Attention Behaviors en Responding 

to Joint Attention Behaviors van de Proefleider in het Proefleider-cliëntsysteem 

Proefleider-cliëntsysteem  

Variabele Bereik    (in %) SD Mediaan 

Initiating joint attention behaviors 

van de proefleider 

    

Oogcontact (1) 0-49 12,23 (11%) 12,03 8 

Alternerend oogcontact (3) 0-66 8,66 (8%) 14,37 2 

Wijzen (5) 0-25 5,97 (5%) 6,22 4 

Tonen (7) 13-53 25,94 (24%) 8,32 25 

Tactiel gedrag (9) 4-49 19,46 (18%) 11,25 18 

Vocalisaties (A) 6-68 37,69 (34%) 16,09 35 

Totaal  52-182 109,94 (100%) 38,69 98 

     

Responding to joint attention  

behaviors van de proefleider 

    

Volgen van wijzen (E) 0-3 0,11 (8%) 0,53 0 

Volgen van blik (T) 0-10 0,71 (52%) 1,87 0 

Vocalisaties (U) 0-6 0,54 (40%) 1,38 0 

Totaal  0-10 1,37 (100%) 2,39 0 

     

Algemeen totaal 55-187 111,31 39,84 100 

 

3.1.4. Samengevat 

Een overzicht van de gemiddelde frequenties van de joint attention behaviors wordt 

grafisch voorgesteld in figuur 3 (voor initiating joint attention behaviors) en 4 (voor 

responding to joint attention behaviors), waarbij de vier geclusterde staven in volgorde 

verwijzen naar de cliënt in het begeleider-cliëntsysteem, de cliënt in het proefleider-

cliëntsysteem, de begeleider en de proefleider. Samenvattend kan gesteld worden dat over 

het algemeen weinig initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors werden gesteld door de cliënten. De meest voorkomende gedraging bij de cliënt 
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was (alternerend) oogcontact, al werd ook dit slechts in beperkte mate gesteld. Initiating 

joint attention behaviors werden beduidend vaker gesteld door begeleider en proefleider in 

vergelijking met de cliënt, terwijl er voor de gemiddelde frequentie van de responding to 

joint attention behavior minder grote verschillen waren (dit nam dus ook bij begeleiders en 

proefleider lage waarden aan). In totaal stelde de proefleider gemiddeld meer initiating joint 

attention behaviors en responding to joint attention behaviors dan de begeleider, maar dit 

patroon gold niet voor elk specifiek gedrag. Bij de begeleiders werden namelijk meer tonen, 

tactiel gedrag en aandachtsvolgende vocalisaties vastgesteld, terwijl bij de proefleider 

gemiddeld meer (alternerend) oogcontact, wijsgedrag, aandachtsrichtende vocalisaties, 

volgen van wijzen en blikvolgen voorkwamen. Ten slotte wijzen we op de opvallende 

vaststelling dat zowel bij de gegevens van begeleiders als proefleider telkens de waarde nul 

voorkomt in het bereik van de joint attention behaviors (met uitzondering van tonen en 

tactiel gedrag bij de begeleider en tonen, tactiel gedrag en aandachtsrichtende vocalisaties 

bij de proefleider). Dit betekent dat deze joint attention behaviors in een aantal van de 

geobserveerde interacties (met een duur van twintig minuten) op geen enkele moment door 

de begeleider/proefleider werden gesteld om aandacht uit te lokken of te reageren op de 

initiatieven van de cliënt.  
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Figuur 3. Gemiddelde Frequenties van Initiating Joint Attention Behaviors van de Cliënt in 

het Begeleider-cliëntsysteem, de Cliënt in het Proefleider-cliëntsysteem, de Begeleider en de 

Proefleider 

 

 

Figuur 4. Gemiddelde Frequenties van Responding to Joint Attention Behaviors van de Cliënt 

in het Begeleider-cliëntsysteem, de Cliënt in het Proefleider-cliëntsysteem, de Begeleider en 

de Proefleider 
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3.2. Analyse van de onderzoeksvragen 

 

3.2.1. Onderzoeksvraag 1a 

Om na te gaan of de vertrouwdheid met de interactiepartner een invloed heeft op de 

frequentie van de (initiating en responding to) joint attention behaviors gesteld door de 

personen met EMB, vergeleken we de gemiddelde frequenties van deze gedragingen binnen 

het begeleider-cliëntsysteem met de gemiddelde frequenties binnen het proefleider-

cliëntsysteem. Een t-toets voor gepaarde waarnemingen leek ons geschikt om deze analyse 

uit te voeren. De (1) normaliteit van de variabelen, (2) de normaliteit van de verschilscores, 

(3) de homoscedasticiteit van de variabelen en (4) de aanwezigheid van uitschieters werden 

nagegaan (zie bijlage C). Aangezien niet aan al de assumpties voor het uitvoeren van een 

gepaarde t-toets (O’Rourke, Hatcher, & Stepanski, 2005) voldaan werd, opteerden we voor 

een niet-parametrisch alternatief: de Wilcoxon Rangtekentoets. Deze test is minder gevoelig 

voor uitschieters (Zimmerman, 1994) en levert meer betrouwbare resultaten op wanneer de 

gegevens niet normaal verdeeld zijn (Siegel & Castellan, 1988) 

Het resultaat van de (dubbelzijdige) Wilcoxon Rangtekentoets toonde geen verschil 

tussen de twee condities (interactie met een ongekende proefleider en interactie met de 

persoonlijke begeleider) met betrekking tot het totaal aantal gestelde joint attention 

behaviors door de cliënt. De nulhypothese dat de mediaan van de gepaarde verschillen 

tussen beide condities gelijk is aan nul werd namelijk niet verworpen (Z = -1,029, p = 0,303). 

Specifiek voor initiating joint attention behaviors, werd ook geen significant verschil tussen 

beide condities vastgesteld (Z = -0.453, p = 0.651). Specifiek voor responding to joint 

attention behaviors werd daarentegen wel een significant verschil (Z = -2.264, p = 0,024*) 

gevonden tussen beide condities. Personen met EMB stelden meer responding to joint 

attention behavior in de interactie met de ongekende proefleider dan in de interactie met de 

vertrouwde begeleider.  

 

3.2.2. Onderzoeksvraag 1b 

Met deze onderzoeksvraag wordt nagegaan of de ontwikkelingsleeftijd van personen 

met EMB een invloed heeft op de relatie tussen de vertrouwdheid van de interactiepartner 

en de frequentie van joint attention behaviors bij personen met EMB. Het uitvoeren van 

repeated-measures ANCOVA’s met vertrouwdheid met de interactiepartner en de 
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ontwikkelingsleeftijd (van de persoon met EMB) als onafhankelijke variabelen en de 

frequentie van (initiating en responding to) joint attention behaviors als afhankelijke 

variabelen leek ons een geschikte analysemethode. De (1) normaliteit van de afhankelijke 

variabelen, (2) de homoscedasticiteit van de afhankelijke variabelen (3) en de afwezigheid 

van een interactie tussen de onafhankelijke variabelen, alsook (4) de aanwezigheid van 

uitschieters werden nagegaan (zie bijlage D). Vermits aan de meeste van deze assumpties 

(Huitema, 2011) voldaan werd, besloten we drie repeated-measures ANCOVA’s uit te 

voeren. 

 Uit de repeated-measures ANCOVA met joint attention behaviors als afhankelijke 

variabele bleek dat zowel het hoofdeffect van ontwikkelingsleeftijd (F = 0,001; p = 0,980), 

het hoofdeffect van vertrouwdheid met de interactiepartner (F = 1,157; p = 0,290) en het 

interactie-effect tussen beide variabelen (F = 0,965; p = 0,333) niet significant was. Uit de 

analyse met initiating joint attention behaviors als afhankelijke variabele bleek ook dat zowel 

het hoofdeffect van ontwikkelingsleeftijd (F = 0,008; p = 0,929), het hoofdeffect van 

vertrouwdheid met de interactiepartner (F = 1,424; p = 0,241) en het interactie-effect tussen 

beide variabelen (F = 1,685; p = 0,203) niet significant was. De analyse met responding to 

joint attention behaviors als afhankelijke variabele gaf dezelfde resultaten: zowel het 

hoofdeffect van ontwikkelingsleeftijd (F = 0,081; p = 0,778), het hoofdeffect van 

vertrouwdheid met de interactiepartner (F = 0,010; p = 0,923) en het interactie-effect tussen 

beide variabelen (F = 0,793; p = 0,380) was niet significant.  

 

3.2.3. Onderzoeksvraag 2a 

Met deze onderzoeksvraag wordt nagegaan welke invloed de mate van sensitieve 

responsiviteit van de persoonlijke begeleider heeft op de frequentie van joint attention 

behaviors bij personen met EMB. Het uitvoeren van enkelvoudige regressieanalyses met 

sensitieve responsiviteit als onafhankelijke variabele en de frequentie van (initiating en 

responding to) joint attention behaviors als afhankelijke variabelen leek ons een geschikte 

analysemethode. Hiervoor beschouwden we de score van de begeleiders op sensitieve 

responsiviteit als een intervalvariabele. 

De (1) onafhankelijkheid van de waarnemingen, (2) de lineariteit van het verband 

tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele, (3) de normaliteit van de residuen, (4) de 

homoscedasticiteit van de residuen, alsook (5) de aanwezigheid van uitschieters werden 
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nagegaan (zie bijlage E). Vermits aan de meeste van deze assumpties (Siero, Huisman, & 

Kiers, 2009) voldaan werd, besloten we drie enkelvoudige lineaire regressieanalyses uit te 

voeren. 

De enkelvoudige lineaire regressieanalyse met joint attention behaviors als 

afhankelijke variabele gaf een gestandaardiseerde regressiecoëfficient van 0,087 (t(33) = 

0,500; p = 0,620) en een R²-waarde van 0,008 (F(1, 33) = 0,250; p = 0,620) aan. De analyse 

met initiating joint attention behaviors als afhankelijke variabele gaf een gestandaardiseerde 

regressiecoëfficient van 0,138 (t(33) = 0,801; p = 0,429) en een R²-waarde van 0,019 (F(1, 33) 

= 0,642; p = 0,429) aan, terwijl de analyse met responding to joint attention behaviors als 

afhankelijke variabele een gestandaardiseerde regressiecoëfficient van -0,140 (t(33) =  

-0,814; p = 0,422) en een R²-waarde van 0,02 (F(1, 33) = 0,662, p = 0,422) aangaf. We kunnen 

dus besluiten dat de sensitieve responsiviteit van de begeleider geen significante invloed had 

op de frequentie van (initiating en responding to) joint attention behaviors door de persoon 

met EMB.  

 

3.2.4. Onderzoeksvraag 2b 

Met deze onderzoeksvraag wordt nagegaan of de ontwikkelingsleeftijd van personen 

met EMB een invloed heeft op de relatie tussen de sensitieve responsiviteit van de 

persoonlijke begeleider en de frequentie van joint attention behaviors bij de personen met 

EMB. Het uitvoeren van meervoudige regressieanalyses met sensitieve responsiviteit (van de 

begeleider) en ontwikkelingsleeftijd (van de persoon met EMB) als onafhankelijke variabelen 

en de frequentie van (initiating en responding to) joint attention behaviors als afhankelijke 

variabelen leek ons een geschikte analysemethode. 

De (1) onafhankelijkheid van de waarnemingen, (2) de lineariteit van het verband 

tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen, (3) de normaliteit van de residuen, (4) 

de homoscedasticiteit van de residuen, (5) de multicollineariteit van de onafhankelijke 

variabelen alsook (6) de aanwezigheid van uitschieters werden nagegaan (zie bijlage F). 

Vermits aan de meeste van de assumpties (Siero, Huisman, & Kiers, 2009) voldaan werd, 

besloten we om drie meervoudige regressieanalyses uit te voeren. 

De meervoudige lineaire regressieanalyse met joint attention behaviors als 

afhankelijke variabele gaf een R²-waarde van 0,019 (F(3, 31) = 0,205; p = 0,892) aan. Dit 

regressiemodel in zijn geheel was dus niet significant. De gestandaardiseerde 
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regressiecoëfficiënten van de sensitieve responsiviteit van de begeleider, de 

ontwikkelingsleeftijd van de cliënt en de interactieterm van beide onafhankelijke variabelen, 

bedroegen respectievelijk 0,095 (t(33) = 0,514; p = 0,611); 0,108 (t(33) = 0,580; p = 0,566) en 

0,005 (t(33) = 0,024; p = 0,981). Hieruit besluiten we dat er geen hoofdeffecten van 

sensitieve responsiviteit en ontwikkelingsleeftijd op joint attention behaviors vastgesteld 

werden alsook dat geen interactie-effect tussen beide onafhankelijke variabelen aanwezig 

was.  

De meervoudige lineaire regressieanalyse met initiating joint attention behaviors als 

afhankelijke variabele gaf een R²-waarde van 0,042 (F(3, 31) = 0,448; p = 0,720) aan. Dit 

regressiemodel in zijn geheel was dus niet significant. De gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten van de sensitieve responsiviteit van de begeleider, de 

ontwikkelingsleeftijd van de cliënt en de interactieterm van beide onafhankelijke variabelen, 

bedroegen respectievelijk 0,158 (t(33) = 0,862; p = 0,395); 0,135 ( t(33) = 0,735; p = 0,468) en 

0,038 (t(33) = 0,199; p = 0,843). Hieruit besluiten we dat er geen hoofdeffecten van 

sensitieve responsiviteit en ontwikkelingsleeftijd op initiating joint attention behaviors 

vastgesteld werden, alsook dat geen interactie-effect tussen beide onafhankelijke variabelen 

aanwezig was. 

De meervoudige lineaire regressieanalyse met responding to joint attention behaviors 

als afhankelijke variabele gaf een R²-waarde van 0,037 (F(3, 31) = 0,400; p = 0,754) aan. Dit 

regressiemodel in zijn geheel was dus niet significant. De gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten van de sensitieve responsiviteit van de begeleider, de 

ontwikkelingsleeftijd van de cliënt en de interactieterm van beide onafhankelijke variabelen, 

bedroegen respectievelijk -0,178 (t(33) = -0,964; p = 0,342); -0,042 (t(33) = -0,225; p = 0,824) 

en -0,120 (t(33) = -0,622; p = 0,539). Hieruit besluiten we dat er geen hoofdeffecten van 

sensitieve responsiviteit en ontwikkelingsleeftijd op responding to joint attention behaviors 

vastgesteld werden, alsook dat geen interactie-effect tussen beide onafhankelijke variabelen 

aanwezig was.  
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4. Hoofdstuk 4: Discussie 
 

In dit hoofdstuk worden de bekomen resultaten eerst kritisch besproken. Verder 

worden beperkingen van de onderzoeksopzet weergegeven, alsook gerichte suggesties voor 

toekomstig onderzoek geformuleerd met betrekking tot ons onderzoeksthema. Tenslotte 

bespreken we kort enkele mogelijke implicaties van ons onderzoek voor de praktijk.  

 

4.1. Conclusies 

In het beschreven onderzoek brachten we initiating joint attention behaviors en 

responding to joint attention behaviors bij personen met EMB in interactie met de 

proefleider en de persoonlijke begeleider in kaart. Hiervoor werden gedragsobservaties 

uitgevoerd binnen het begeleider-cliëntsysteem en het proefleider-cliëntsysteem. Er werden 

video-observaties gemaakt die aan de hand van een codeerschema voor initiating joint 

attention behaviors en responding to joint attention behaviors gecodeerd werden. Hierbij 

bestudeerden we de invloed van de vertrouwdheid met en de sensitieve responsiviteit van 

de interactiepartner op de frequentie van joint attention behaviors bij personen met EMB 

alsook de invloed van de ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB op de relatie tussen 

deze variabelen. 

Over het algemeen worden weinig initiating joint attention behaviors en responding 

to joint attention behaviors gesteld door de cliënten. Cliënten stellen in de interactie 

voornamelijk, maar in beperkte mate, oogcontact en alternerend oogcontact. Andere 

initiating joint attention behaviors worden door de cliënt nauwelijks gesteld. Hetzelfde geldt 

voor de responding to joint attention behaviors. Het beperkte voorkomen van joint attention 

behaviors is niet verrassend, aangezien we ervan uitgaan dat de ontwikkeling ervan bij 

personen met EMB bemoeilijkt wordt door hun beperkte cognitieve mogelijkheden en in 

recent onderzoek (Hostyn et al., 2011) dezelfde conclusies getrokken werden. Het 

frequenter voorkomen van (alternerend) oogcontact in vergelijking met andere initiating 

joint attention behaviors zou kunnen verklaard worden door de motorische beperkingen die 

aanwezig waren bij het merendeel van die cliënten, waardoor bijvoorbeeld wijzen en tactiel 

gedrag bemoeilijkt werden. 

In vergelijking met de cliënt stellen begeleiders en proefleiders opvallend vaker 

initiating joint attention behaviors. Deze bevinding komt overeen met onze verwachtingen, 
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gezien de afwezigheid van cognitieve en communicatieve beperkingen bij deze 

interactiepartners, alsook de expliciete vraag om binnen het kader van het onderzoek in 

interactie te treden met de cliënt. De begeleiders en de proefleider stellen vooral initiating 

joint attention behaviors via het tonen van objecten, tactiel gedrag en aandachtsrichtende 

vocalisaties. Oogcontact, alternerend oogcontact en wijzen naar voorwerpen worden minder 

gebruikt als initiërende gedragingen. Wanneer we deze bevindingen vergelijken met 

voorgaand onderzoek, zijn ze enigszins verrassend. In een studie van Déak, Flom en Pick 

(2000) worden wijzen en het actief zoeken naar oogcontact net als belangrijke componenten 

van het uitlokken van joint attention behaviors beschouwd. Anderzijds is de bevinding dat 

tactiel gedrag (in verhouding met oogcontact, alternerend oogcontact en wijzen) relatief 

vaak gebruikt wordt als initiërend gedrag door de begeleiders en proefleider in lijn met de 

resultaten uit bijvoorbeeld het onderzoek van Forster en Iacono (2008). In deze 

interviewstudie rapporteerden persoonlijke begeleiders immers dat tactiel gedrag een 

belangrijke en vaak verkozen strategie is om de aandacht van personen met EMB te richten. 

Naast de vaststelling dat bepaalde initiating joint attention behaviors meer voorkomen in 

vergelijking met andere, merken we op dat bepaalde initiating joint behaviors in sommige 

fragmenten geen enkele keer gesteld worden. Zes van de 35 begeleiders maken geen 

oogcontact, 17 begeleiders maken geen alternerend oogcontact, 13 begeleiders wijzen geen 

enkele keer en één begeleider maakt geen enkele aandachtsrichtende vocalisatie. De 

proefleider maakt drie keer geen enkele maal oogcontact, 13 keer geen alternerend 

oogcontact en wijst in acht van de fragmenten geen enkele keer. Dit vinden we een 

verrassende bevinding. Het is mogelijk dat begeleiders bewust enkele initiating joint 

behaviors niet stellen in de interactie, aangezien ze er op basis van eerdere ervaringen met 

de persoon met EMB van uitgaan dat deze gedragingen niet effectief zijn in het richten van 

zijn/haar aandacht. Deze verklaring is echter niet van toepassing op het gedrag van de 

proefleider. Verder merken we een grote variatie op in het aantal initiating joint attention 

behaviors, zowel van de begeleiders als de proefleider, in de verschillende fragmenten. Zo 

stellen de begeleiders en proefleiders in bepaalde fragmenten beduidend meer of minder 

initiating joint attention behaviors dan in andere fragmenten. Dit is mogelijk een gevolg van 

een (wederzijdse) invloed van het specifieke gedragspatroon van de persoon met EMB op 

het gedragspatroon van de interactiepartner. 
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Verder stellen de begeleiders en de proefleider weinig responding to joint attention 

behaviors. Dit kan verklaard worden door de beperkte aanwezigheid van initiating joint 

attention behaviors door de cliënt. Anderzijds, aangezien we in respectievelijk 23 en 26 van 

de fragmenten meer initiating joint attention behaviors van de persoon met EMB dan 

responding to joint attention behaviors van hun interactiepartners gecodeerd hebben, kan 

het niet opmerken van de initiating joint attention behaviors van de cliënt door de 

begeleider en proefleider (en er bijgevolg niet op reageren) een andere mogelijke verklaring 

bieden (Grove et al., 1999).  

Daarnaast stelt de proefleider in totaal meer initiating joint attention behaviors en 

responding to joint attention behaviors dan de begeleiders. Mogelijk was de proefleider zich 

meer bewust van het doel van het onderzoek en werd het handelingsrepertoire niet 

beïnvloed door eerdere ervaringen met de cliënt. Wanneer we kijken naar de specifieke 

gedragingen, maakt de proefleider namelijk vaker oogcontact, kijkt meer afwisselend van 

een voorwerp naar de ogen van de cliënt, wijst vaker naar een object, stelt meer 

aandachtsrichtende vocalisaties en volgt vaker het wijzen alsook de blik van de cliënt. De 

begeleiders tonen vaker de objecten, raken de cliënt vaker aan met een voorwerp en stellen 

meer aandachtsvolgende vocalisaties. Dit specifiek patroon kan het gevolg zijn van vele 

factoren: individuele voorkeur voor en/of neiging tot het stellen van bepaalde gedragingen, 

eerdere ervaringen met de persoon met EMB, de interactie tussen het specifieke 

gedragspatroon van de persoon met EMB en het gedragspatroon van de interactiepartner,  

enzovoort. 

 Op basis van statistische analyse, blijkt de vertrouwdheid met de interactiepartner 

geen invloed te hebben op de frequentie van (initiating) joint attention behaviors bij 

personen met EMB in ons onderzoek. De vertrouwdheid van de interactiepartner blijkt 

daarentegen wel een invloed te hebben op het aantal gestelde responding to joint attention 

behaviors door de personen met EMB en dit in het voordeel van de ongekende proefleider. 

Dit betekent dat de personen met EMB meer responding to joint attention behaviors stellen 

in interactie met een onvertrouwde interactiepartner dan in interactie met een vertrouwde 

interactiepartner. We hadden reeds vastgesteld dat in de literatuur tegengestelde resultaten 

worden gerapporteerd over de invloed van de vertrouwdheid met de interactiepartner. Zo 

rapporteerden Bakeman en Adamson (1984) een hogere mate van joint attention behaviors 

bij kinderen in interactie met een vertrouwde persoon (namelijk de moeder) dan met 
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leeftijdsgenoten, terwijl Striano en Bertin (2005) een hogere mate van joint attention 

behaviors vaststelden bij jonge kinderen in interactie met een vreemde dan in interactie met 

de moeder. Het is onduidelijk op basis van welke factoren het specifiek patroon in dit 

onderzoek kan verklaard worden. Verder blijkt de ontwikkelingsleeftijd van de persoon met 

EMB geen invloed te hebben op de relatie tussen de vertrouwdheid met de interactiepartner 

en het aantal gestelde (initiating en responding to) joint attention behaviors door de persoon 

met EMB in dit onderzoek.  

Vervolgens blijkt de mate van sensitieve responsiviteit van de persoonlijke begeleider 

in ons onderzoek ook geen invloed te hebben op de frequentie van (initiating en responding 

to) joint attention behaviors bij de persoon met EMB. Dit komt niet overeen met onze 

hypothese, aangezien we een positief verband tussen de sensitieve responsiviteit van de 

begeleider en de frequentie van joint attention behaviors bij de cliënt hadden verwacht 

(Gaffan et al., 2010). Tot slot blijkt de ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB geen 

invloed te hebben op de relatie tussen sensitieve responsiviteit van de begeleider en de 

frequentie van (intitiating en responding to) joint attention behaviors.  

 

4.2. Beperkingen van het onderzoek 

Vooreerst dient voorzichtig omgesprongen te worden met de conclusies van dit 

onderzoek, wegens de kleine onderzoeksgroep en de steekproef die niet op een aselecte 

manier getrokken is. Hierdoor kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de 

gehele populatie van personen met EMB. We vermelden hierbij wel dat gezien de 

tijdsintensieve dataverzameling en -analyse, alsook de beperkte omvang van de totale 

doelpopulatie al een redelijk groot aantal respondenten werd bereikt. Daarnaast heeft de 

beperkte variatie in de deelnemerskarakteristieken mogelijk een invloed gehad op de 

bekomen resultaten. De waarden van de ontwikkelingsleeftijd van de personen met EMB 

vertoonden namelijk minder spreiding (   = 6,46; SD = 4,70) dan verwacht op basis van de 

definitie van de doelgroep. Het is mogelijk dat een sampling bias aan de oorzaak ligt van 

deze beperkte spreiding. We kunnen ons namelijk de vraag stellen of personen met een 

ontwikkelingsleeftijd tussen de één en twee jaar minder vaak in een voorziening verblijven 

en daardoor geen betrouwbare afspiegeling van de werkelijke doelpopulatie werd bekomen 

voor de variabele ‘ontwikkelingsleeftijd’.  



55 

Verder kunnen de resultaten van dit onderzoek vertekend zijn wegens de 

afwezigheid van het contrabalanceren tussen de episode met de begeleider en de episode 

met de proefleider. Doordat de episode met de proefleider telkens na de episode met de 

begeleider plaatsvond, werd niet gecontroleerd voor factoren zoals uitputting bij de cliënten 

en verlies van het uitdagend karakter van de interacties voor de cliënten. Dit vormen toch 

belangrijke factoren, gezien de gelimiteerde aandachtscapaciteiten van personen met EMB. 

Ook vonden de observaties niet systematisch op een gelijk moment in het dagverloop plaats, 

zodat niet gecontroleerd werd voor factoren zoals vermoeidheid van de cliënten (sommige 

observaties werden bijvoorbeeld ’s morgens afgenomen, andere net voordat de cliënten 

normaal gingen slapen) en hongergevoel (sommige observaties vonden vlak voor het 

middagmaal plaats, andere erna). Voor personen met EMB kunnen deze basale factoren een 

beïnvloedende rol spelen in hoe ze zich voelen en gedragen. Hierbij aansluitend geeft Wilder 

(2008) aan dat de interactievaardigheden van personen die communiceren op een 

presymbolisch niveau fluctueren over de tijd, context en personen. Dit onderzoek is met 

andere woorden slechts een momentopname. Onderzoek in verschillende situaties en op 

verschillende momenten zou een meer objectief beeld kunnen geven van de werkelijke 

interactieve mogelijkheden van de cliënten. Doordat de observaties plaats vonden in de 

natuurlijke omgeving van de cliënten, zijn de resultaten waarschijnlijk wel meer 

betrouwbaar dan wanneer het onderzoek zich in een, voor de cliënt, onbekende situatie zou 

afspelen.  

Ook bestaat de mogelijkheid dat het gedrag van de persoonlijke begeleiders 

beïnvloed werd door de aanwezige camera’s enerzijds en de kennis over het doel van het 

onderzoek anderzijds. Het besef gefilmd te worden, kan ervoor gezorgd hebben dat 

begeleiders minder spontaan in interactie traden met de cliënt of net extra hard hun best 

deden om interactie uit te lokken. Hierdoor bestaat het risico dat de werkelijke, 

dagdagelijkse omgang tussen de begeleider en de cliënt niet helemaal correct werd 

weergegeven. Om deze storende invloed tegen te gaan, kunnen testopnames gemaakt 

worden om zo de begeleiders te laten wennen aan de aanwezigheid van een camera. 

Wegens tijdsgebrek was dit echter niet mogelijk in ons onderzoek. Daarnaast werden de 

persoonlijke begeleiders voor de start van het onderzoek geïnformeerd over het doel van 

het onderzoek. Er werd hen daarbij expliciet gevraagd om aandacht bij de cliënt te 

ontlokken. Het is mogelijk dat de begeleiders zich hierdoor anders gedroegen dan in 
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dagelijkse situaties, wat dus eveneens een invloed kan gehad hebben op het vaststellen van 

de werkelijke interactiepatronen tussen de begeleider en de cliënt.  

In dit onderzoek hanteerden we, zowel voor de cliënten als hun interactiepartners, 

een algemeen codeerschema met dezelfde codes. Dit betekent echter niet dat de cliënten, 

naast deze gecodeerde gedragingen, geen andere communicatieve signalen stelden. Zoals 

reeds vermeld, gebruiken personen met EMB immers vaak idiosyncratische signalen die 

moeilijk door de interactiepartner worden opgemerkt, maar die toch een 

aandachtsrichtende- of volgende functie kunnen hebben (Hostyn, 2011; Olsson, 2005; Petry 

& Maes, 2007). Dit onderzoek beperkt zich dus enkel tot de specifiek gecodeerde joint 

attention behaviors. 

Hierbij aansluitend wijzen we op een andere onvermijdelijke beperking van ons 

onderzoek. De coderingen van de verschillende gedragingen werden, zoals reeds vermeld, 

uitgevoerd door onafhankelijke beoordelaars. Wanneer men echter niet vertrouwd is met de 

geobserveerde persoon kan men moeilijk inschatten of de persoon al dan niet een bepaalde 

gedraging stelt met een bepaald doel (Hostyn, 2011). Zeker bij de beoordeling van 

gedragingen van personen met EMB bestaat hierdoor het risico op overinterpretatie van het 

gedrag (Grove et al., 1999).  

Tot slot wijzen we op twee suggesties uit vorig onderzoek (o.a. Hostyn et al., 2011) 

waar we in dit onderzoek aan tegemoet zijn gekomen, namelijk het gebruik van gekende 

voorwerpen en de aandacht voor de ontwikkelingsleeftijd van de participanten. 

Daartegenover staat dat we geen kwalitatieve informatie hebben verzameld (bijvoorbeeld 

om een gedetailleerder beeld te krijgen van waarop de aandacht van beide 

interactiepartners gericht is), terwijl dit in voorgaand onderzoek wel als een meerwaarde 

werd beschreven. 

 

4.3. Suggesties voor toekomstig onderzoek 

In dit onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen een ongekende proefleider 

en een gekende individuele begeleider. Deze begeleiders zijn echter professionelen, die de 

begeleiding van een cliënt vanuit een personeelsfunctie opnemen. Deze personen zijn dus 

niet direct vergelijkbaar met ouders, familie en vrienden, die de cliënt al veel langer en 

waarschijnlijk ook beter kennen op vlak van onder andere idiosyncratische signalen (Forster 



57 

& Ianco, 2008; Hostyn, 2011). Het zou interessant zijn om ook deze interactiepartners te 

betrekken in toekomstig onderzoek.  

Verder werd in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen de begeleiders op 

basis van hoelang ze reeds werkten met de cliënt, er werd enkel een ondergrens (van één 

jaar) gesteld. Door verschillende gradaties van vertrouwdheid van begeleiders te 

onderscheiden, kan de invloed van deze variabele op de frequentie van joint attention 

behaviors bij de cliënten specifieker onderzocht worden. 

Daarnaast zou toekomstig onderzoek een meer gedifferentieerd onderscheid kunnen 

maken op het vlak van motorische beperkingen. De meeste personen in ons onderzoek 

waren niet in staat zelfstandig te wandelen, maar er werd geen verder onderscheid (bv. 

diplegie, triplegie, paraplegie, hemiplegie, hemiparase,…) gehanteerd. Nochtans zou men 

aan de hand van zulke onderscheidingen kunnen onderzoeken of motorische vaardigheden 

een invloed hebben op de (frequentie van) verschillende joint attention behaviors. Zo zou 

het interessant zijn om te onderzoeken of personen met hemiplegie meer gebruik maken 

van oogcontact in plaats van wijzen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld personen met diplegie.  

Zoals in de vorige paragraaf reeds aangehaald, zouden meerdere observaties van de 

persoon met EMB in verschillende situaties nuttig kunnen zijn om een representatiever 

beeld te krijgen van het werkelijk aandachtsgerelateerd gedrag, alsook om te achterhalen 

welke situaties en welke moment van de dag voor de cliënten optimaal zijn om in interactie 

te treden en joint attention behaviors te stellen. Op basis van experimenteel onderzoek zou 

vervolgens gecontroleerd kunnen worden voor verschillende mogelijke beïnvloedende 

variabelen (zoals vermoeidheid en hongergevoel van de cliënten). Deze observaties zouden 

dan in toekomstig onderzoek kunnen aangevuld worden met kwalitatieve gegevens. Zo 

zouden interviews meer duidelijkheid kunnen bieden over de opvattingen van de 

begeleiders over welke de meest effectieve gedragingen zijn om joint attention behaviors bij 

de cliënten uit te lokken. Het gebruik van kwalitatieve methoden zou volgens Hostyn (2011) 

ook toelaten om joint attention niet enkel te beschrijven op gedragsniveau, maar ook op het 

niveau van gevoelens en emoties. Joint attention vindt volgens Neerincxk (2011) immers niet 

alleen plaats ten opzichte van een object, maar kan ook gefocust zijn op een andere derde 

entiteit.  

In dit onderzoek hebben we (buiten op beschrijvend niveau) geen onderzoek gedaan 

naar de specifieke joint attention behaviors, maar enkel naar de totaalscores. Deze beslissing 
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werd genomen wegens de kleine onderzoeksgroep en de lage frequentie van deze 

geobserveerde gedragingen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de invloed 

van individuele- en begeleiderskenmerken op deze specifieke joint attention behaviors. 

Tot slot zou toekomstig onderzoek zich ook kunnen richten op symmetrische 

interacties, namelijk de interactie tussen twee personen met EMB. Dit wordt slechts 

sporadisch vernoemd in de literatuur (Arthur-Kelly et al., 2008).  

 

4.4. Implicaties voor de praktijk 

Wegens de beperkte cognitieve en fysieke mogelijkheden van personen met EMB is 

de stimulering van joint attention behaviors belangrijk voor hun kwaliteit van leven, 

aangezien deze een belangrijke vaardigheid vormen binnen de sociale, communicatieve en 

cognitieve ontwikkeling (Morales et al., 2005). Hierbij is het gedrag van de begeleiders in 

interactie met de personen met EMB zeer belangrijk, aangezien we kunnen stellen dat 

sociale partners een verantwoordelijkheid dragen om minder vaardige individuen in staat te 

stellen hun potentiële bijdrage in interacties te verwezenlijken (Olsson, 2004). Dit onderzoek 

kan de begeleiders helpen om zich meer bewust te worden van en inzicht te verwerven in 

hun eigen gedrag, zowel in hun zwaktes als in hun sterktes (Hostyn, 2011). Het 

codeerschema is daarbij een handig instrument omdat het een begrijpbare, theoretische 

achtergrond over joint attention behaviors en een kader voor het analyseren van eigen 

gedrag kan aanbieden aan de begeleiders.  
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6. Bijlagen 
 

Bijlage A: Overzicht van gehanteerde definities en terminologie betreffende joint attention (behaviors) 

 

Auteur(s), datum Omschrijving van joint attention (behaviors) 

Adamson, Deckner, & Bakeman, 2010 Het coördineren van aandacht tussen zowel sociale partners als een gedeeld onderwerp tijdens 

sociale interacties 

Amano, Kezuka, & Yamamoto, 2004 Een triadische sociale interactie waarbij het kind en de volwassene gezamenlijk de aandacht richten 

op hetzelfde object én op elkaars aandacht voor dat object 

Barton & Tomasselo, 1991 Sociale interacties tussen twee of drie participanten die een gemeenschappelijke aandachtsfocus 

hebben (meestal ten opzichte van een object) 

Bedford, Elsabbagh, Gliga, Pickles, Senju, 

Charman, & Johnson, 2012 

Mogelijkheid om tot een gedeelde focus van aandacht met een ander individu te komen, meestal 

via oogblikken en protodeclaratief wijzen 

Bruinsma, Koegel, & Koegel, 2004 Een reactie van een kind op de blik of de verschuiving van de blik van de ouder of het zelf op zoek 

gaan van het kind naar een reactie van de ander 

Carpenter, Nagell, & Tomasselo, 1998 Verzameling sociale vaardigheden en interacties, zoals blikrichting van volwassenen volgen, 

volwassenen als sociale referentiepunten gebruiken, imiteren van handelingen van volwassenen, 

alsook via intentionele communicatieve gebaren volwassenen hun aandacht richten op externe 

entiteiten 
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Charman, 2003 Triadische coördinatie of het delen van aandacht tussen het kind, een andere persoon en een 

object/gebeurtenis 

Colombi, Liebal, Tomasello, Young, 

Warneken, & Rogers, 2009 

Een triadische interactie die de gecoördineerde visuele aandacht tussen twee personen en een 

object/gebeurtenis inhoudt 

Daelman, 2003 Een triadische relatie binnen de sociale interactie waarbij het kind gecoördineerde aandacht kan 

opbrengen voor een persoon én voor een derde entiteit, gedrag dat er op gericht is een ervaring te 

delen door de aandacht van de andere te richten op een externe entiteit. 

Delgado, Mundy, Crowson, Markus, Yale, 

& Schwartz, 2002 

Visuele blikrichting van anderen volgen 

Dice & Dove, 2011 Het kunnen coördineren van aandacht voor een object met een andere persoon 

Flom & Pick, 2003 Gecoördineerd kijken, gecombineerd met een mate van gedeeld begrijpen of gedeeld bewustzijn 

rond een bepaald object of gebeurtenis 

Gaffan, Martins, Healy, & Murray, 2010 Triade van kind, volwassene en object 

Gavrilov, Rotem, Ofek, & Geva, 2012 De mogelijkheid om aandacht te coördineren naar een derde object in een dyadische interactie 

Hostyn & Maes, 2009 Delen van een focus van aandacht (over object, onderwerp,…) tussen twee partners 

Hostyn, Neerinckx, & Maes, 2011 Een interactie waarin twee personen tegelijkertijd gefocust zijn op hetzelfde object of dezelfde actie 

of gebeurtenis, terwijl ze ook elkaars aandacht delen en een gerichtheid naar het element van 

mutuele interesse 

Kaplan & Hafner, 2006 Een actief bilateraal proces van het wisselen van aandacht, uitgevoerd door intentionele personen 
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Kasari, Gulsrud, Wong, Kwon, & Locke, 

2010 

De ontwikkeling van specifieke vaardigheden waaronder het delen van aandacht met anderen door 

middel van wijzen, tonen en het coördineren van blikken tussen objecten en personen 

Lawton & Kasari, 2012 Een sociaal-communicatieve vaardigheid inzake het delen van interesse in een object, persoon of 

gebeurtenis met een sociale partner 

Leekam, Lopez, & Moore, 2000 Een triadische relatie tussen zichzelf, een ander en een object 

MacDonald, Anderson, Dube, Geckeler, 

Green, Holcomb, … & Shachez, 2006 

Gebruik van gebaren en oogcontact om aandacht te coördineren met een andere persoon, om zo de 

ervaring met betrekking tot een interessant object of een gebeurtenis te delen 

Markus, Mundy, Morales, Delgado, & 

Yale, 2000 

Focus van beide leden van een dyade op een object/reeks van objecten, terwijl ze zich bewustzijn 

van de parallelle focus van de andere persoon 

Meindl & Cannella-Malone, 2011 Een vaardigheid, namelijk het coördineren van de aandacht van minstens twee individuen voor een 

object of gebeurtenis 

Morales, Mundy, Delgado, Yale, 

Messinger, Neal, & Schwartz, 2006 

Capaciteit van een kind om zijn/haar aandacht voor een object/gebeurtenis af te stemmen op een 

sociale partner, waaronder de capaciteit van een kind om de blik van een sociale partner te volgen, 

het hoofd te draaien, wijsgebaren te maken of een combinatie daarvan 

Morales, Mundy, Crowson, Neal, & 

Delgado, 2005 

Capaciteit tot het volgen van de richting van een blik 

Mundy & Jarrold, 2010 Capaciteit om de eigen visuele aandacht af te stemmen op dat van een andere persoon 
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Mundy & Newell, 2007 Expressie van de menselijke capaciteit om de aandacht te coördineren met een sociale partner, 

waaronder de mogelijkheid van kinderen om de richting van de blik en gebaren van anderen te 

volgen om zo te komen tot een gedeeld referentiepunt en het gebruik van oogcontact en gebaren 

door het kind zelf om de aandacht van anderen te trekken op objecten, gebeurtenissen en zichzelf 

Mundy, Block, Delgado, Pomares, Van 

Hecke, & Parlade, 2007 

Menselijke capaciteit tot sociale aandachtscoördinatie, waaronder de mogelijkheid om de richting 

van een blik en gebaren van anderen te volgen en met behulp van blikken en gebaren de aandacht 

van anderen te trekken naar spontaan gedeelde ervaringen 

Naber, Bakermans-Kranenburg, 

Ijzendoom, Dietz, van Daalen, Swinkels, 

... & Van Engeland, 2008 

Capaciteit om aandacht te coördineren met een sociale partner in relatie tot een object/gebeurtenis 

in een triadische relatie 

Olsson, 2005 Gedrag dat is gericht op een gedeelde ervaring; een dyadische interactie waarbij het delen van 

ervaringen ten aanzien van een object of gebeurtenis de focus van de interactie vormt 

Schietecatte, Roeyers, & Warreyn, 2012 Triadische coördinatie tussen het kind, een andere persoon en een object of een gebeurtenis 

Striano & Bertin, 2005 Het actief betrokken zijn van het kind bij en het coördineren van zijn/haar aandacht, zowel naar de 

andere persoon als naar het object waarop de persoon betrokken is 

Tasker & Schmidt, 2008 Het gebruik van communicatieve handelingen zoals oogcontact, blikverandering van persoon naar 

object naar persoon, affectieve expressie en gebaren. Dit met het doel om de aandacht van een 

sociale partner te trekken in de richting van een object of gebeurtenis met de communicatieve 

intentie om (1) een ervaring te delen, (2) uitleg, verduidelijking of informatie te bieden of (3) in 

functie van affectief contact 
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Tomasselo & Haberl, 2003 De verzameling van een aantal sociale gedragingen zoals blikvolgen, wijzen en imitatie (van 

handelingen ten opzichte van objecten) 

Van Hecke, Mundy, Block, Delgado, 

Parlade, Pomares, & Hobson, 2012 

Capaciteit om de draaibewegingen van het hoofd van anderen te volgen, te kijken waar andere 

mensen naar kijken en/of wijsgebaren te maken naar een sociale partner 

White, O’Reilly, Streusand, Levine, 

Sigafoos, Lancioni, ... & Aguilar, 2011 

Bekwaamheid om aandacht te coördineren tussen een sociale partner en een object/gebeurtenis 
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Bijlage B: Brief met Oproep tot Medewerking aan het Onderzoek  

 
2012-10-31 

Medewerking aan onderzoek 

Geachte Heer, Mevrouw 
 
Aan de onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven wordt onderzoek gevoerd 

rond gedeelde aandacht bij personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Dit onderzoek 

wordt gevoerd door Heleen Neerinckx in het kader van een doctoraatsbeurs onder leiding van Prof. 

Dr. B. Maes (KU Leuven).  

 

Gedeelde aandacht is een cruciale factor voor kwaliteitsvolle interacties en houdt in dat beide 

personen aandacht hebben voor een object, actie of gebeurtenis en zich tegelijkertijd bewust zijn 

van de aanwezigheid van (de aandacht van) de andere persoon en aandacht hebben voor deze 

persoon. Gedeelde aandacht is één van de basisprocessen voor leren en ontwikkeling en daarom lijkt 

het ons belangrijk om dit concept diepgaand te bekijken. 

 
Wij zijn op zoek naar volwassen personen (kalenderleeftijd > 18 jaar) met een diep verstandelijke 

beperking in combinatie met ernstige motorische en/of sensorische beperkingen. In verband met dit 

laatste hebben we besloten om blinde en dove personen uit te sluiten. Het is niet nodig te weten dat 

de personen tot gedeelde aandacht komen. Het doel van het onderzoek is immers om dit bij hen na 

te gaan. 

 
De studie bestaat uit twee grote delen: 

(1) Nagaan in welke mate personen met EMB gedeelde aandacht kunnen vertonen 

(2) Nagaan wel factoren gedeelde aandacht beïnvloeden 

 

Hoe gaat het onderzoek praktisch in zijn werk?  

Het onderzoek zal ongeveer 1 uur duren en zal opgedeeld worden in 2 sessies van een half uur. 

Volgende zaken zullen binnen dit uur gebeuren: 

 

(1) Nagaan in welke mate personen met EMB gedeelde aandacht kunnen vertonen 

- Afname van een onderdeel van de “Early Social Communication Scale” 

Dit instrument wordt vaak gebruikt om de capaciteit tot gedeelde aandacht van babies 

en jonge kinderen met autisme te meten. De onderzoeker (Heleen Neerinckx) neemt bij 

de persoon één onderdeel van deze schaal af dat in totaal ongeveer 15 minuten duren.  

(2) De voorlopers van gedeelde aandacht bestuderen 

- Afname van “Uzigiris-Hunt”  

Dit instrument wordt gebruikt om de ontwikkelingsleeftijd van personen met EMB te 

meten. De test is gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Piaget en bestaat uit 

verschillende testjes die de onderzoeker afneemt bij een persoon met EMB (bv. Een ring 
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voor de persoon leggen en gedeeltelijk bedekken en vervolgens kijken of de persoon de 

ring probeert te nemen). De test duurt ongeveer 15 minuten.  

(3) Nagaan welke factoren gedeelde aandacht beïnvloeden 

Hiervoor worden 2 verschillende situaties gecreëerd waarin de begeleider, die minstens 1 

jaar intensief met de persoon met EMB werkt, met meerdere objecten speelt, samen met de 

persoon met EMB. Deze procedure zal in totaal ongeveer 20 tot 30 minuten duren.  

 
Bij het eerste en het tweede deel dient de begeleider niet aanwezig te zijn. 

 

Om het verloop van het onderzoek praktisch haalbaar te maken is het handig om binnen één 

voorziening meerdere personen in dezelfde tijdspanne te kunnen testen. Daarom vragen we om, 

indien mogelijk, met minstens 4 personen deel te nemen aan het onderzoek.  

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. U kan me 

steeds bereiken via onderstaande gegevens: 

 
Heleen Neerinckx 
Leopold Vanderkelenstraat 32 – bus 3765 
3000 Leuven 
Tel. 016/ 37.38.83 
Heleen.neerinckx@ppw.kuleuven.be  
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Heleen Neerinckx  
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Bijlage C: Controle van de Assumpties van T-toets bij Onderzoeksvraag 1a 
 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag maakten we gebruik van de 

frequenties van (initiating and responding to) joint attention behaviors bij de personen met 

EMB binnen het begeleider-cliëntsysteem en binnen het proefleider-cliëntsysteem. De (1) 

normaliteit van de variabelen, (2) normaliteit van de verschilscores, (3) homoscedasticiteit 

van de variabelen en de aanwezigheid van uitschieters (4) werden nagegaan. 

(1) Twee histogrammen werden opgevraagd, met het totale aantal joint attention 

behaviors gesteld door de cliënt op de X-as en de frequentie van deze aantallen op de Y-as. 

Op basis van visuele inspectie, leek het aantal joint attention behaviors van de cliënt zowel 

binnen het begeleider-cliëntsysteem als het proefleider-cliëntsysteem niet normaal verdeeld 

te zijn. Beide histogrammen tonen eerder een rechtsscheve verdeling aan, wat bevestigd 

wordt door de positieve scheefheidwaarden van 1,964 voor de gegevens binnen het 

begeleider-cliëntsysteem en 1,613 binnen het proefleider-cliëntsysteem. De Shapiro-Wilk test 

bevestigt ons vermoeden van niet-normaliteit, aangezien de nulhypothese van normaliteit 

verworpen wordt met een p-waarde van 0,000 voor beide variabelen (W = 0,769 binnen 

begeleider-cliëntsysteem en W = 0,809 binnen proefleider-cliëntsysteem). Ook de specifieke 

verdelingen van de initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors van de cliënt waren rechtsscheef, met een positieve scheefheidswaarde van 

respectievelijk 1,674 en 4,033 binnen het begeleider-cliëntsysteem en 1,949 en 1,546 binnen 

het proefleider-cliëntsysteem). De Shapiro-Wilk test bevestigt voor elk van de variabelen de 

hypothese van niet-normaliteit (respectievelijk: W = 0,776; W = 0,770; W = 0,412 en W = 

0,786), telkens met een p-waarde van 0,000. 

(2) Om de normale verdeeldheid van de verschilscores van het aantal joint attention 

behaviors van de cliënt in interactie met begeleider en proefleider na te gaan, werd 

eveneens een visuele inspectie van een histogram en een Shapiro-Wilk test uitgevoerd. Op 

basis van het histogram verwachtten we een linksscheve verdeling, die bevestigd wordt door 

een negatieve scheefheidswaarde van -0,713. De Shapiro-Wilk test bevestigt ons vermoeden 

van niet-normaliteit, aangezien de nulhypothese van normaliteit verworpen wordt met een 

p-waarde van 0,001 (W = 0,866). De verschilscores van de initiating joint attention behaviors 

vertonen een rechtsscheve verdeling met een positieve scheefheidswaarde van 0,230 (W = 

0,879; p = 0,001) De verschilscores van de responding to joint attention behaviors vertonen 
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een linksscheve verdeling met een negatieve scheefheidswaarde van -2,360 (W = 0,731; p = 

0,000). 

(3) De standaarddeviaties van de joint attention behaviors van de cliënt binnen het 

begeleider-cliëntsysteem en proefleider-cliëntsysteem zijn respectievelijk gelijk aan 14,05 en 

13,89. Deze waarden liggen zeer dicht bij elkaar, wat ons doet besluiten dat aan de 

assumptie van homoscedasticiteit voldaan is. De Levene-test bevestigt dit besluit, aangezien 

de nulhypothese dat de standaarddeviaties gelijk zijn aan elkaar niet verworpen wordt (F = 

0,063, p-waarde = 0,803). De standaarddeviaties van de initiating joint attention behaviors 

zijn respectievelijk gelijk aan 12,25 binnen het begeleider-cliëntsysteem en 13,40 binnen het 

proefleider-cliëntsysteem en voldoen daarmee niet aan de assumptie van homoscedasticiteit 

(F = 3,294; p = 0,031). De standaarddeviaties van de responding to joint attention behaviors 

zijn respectievelijk gelijk aan 3,38 binnen het begeleider-cliëntsysteem en 2,54 binnen het 

proefleider-cliëntsysteem en voldoen daarmee aan de assumptie van homoscedasticiteit (F = 

0,030; p = 0,970). 

(4) Op basis van een boxplotanalyse wordt vastgesteld dat drie uitschieters (waarden 

40, 45 en 61) van het aantal joint attention behaviors aanwezig waren binnen het begeleider-

cliëntsysteem en één uitschieter (waarde 59) binnen het proefleider-cliëntsysteem. Het 

aantal initiating joint attention behaviors vertoont drie uitschieters (waarden 40, 43 en 45) 

binnen het begeleider-cliëntsysteem en één uitschieter (waarde 42), alsook een extreme 

uitschieter (waarde 59) binnen het proefleider-cliëntsysteem. Het aantal responding to joint 

attention behaviors vertoont zeven extreme uitschieters (waarden 2, 2, 3, 5, 6, 6 en 18, 

waarbij de rest van de waarden gelijk was aan 0) binnen het begeleider-cliëntsysteem en 

twee uitschieters (waarden 8 en 10) binnen het proefleider-cliëntsysteem. 
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Bijlage D: Controle van de Assumpties van repeated-measures ANCOVA bij Onderzoeksvraag 
1b 
 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag maakten we gebruik van de 

ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB en de frequentie van joint attention 

behaviors bij personen met EMB in interactie met de persoonlijke begeleider en met de 

ongekende onderzoeker. De (1) normaliteit van de afhankelijke variabelen, (2) 

homoscedasticiteit van de afhankelijke variabelen (3) en afwezigheid van een interactie 

tussen de onafhankelijke variabelen, alsook (4) de aanwezigheid van uitschieters werden 

nagegaan (Huitema, 2011). 

(1) De normaliteit, alsook (2) de homoscedasticiteit van de afhankelijke variabelen 

(joint attention behaviors, initiating joint attention behaviors en responding to joint attention 

behaviors) werden reeds nagegaan in bijlage B.  

(3) De aanwezigheid van een interactie tussen de (categorische) onafhankelijke 

variabele ‘vertrouwdheid met de interactiepartner’ en de continue covariaat 

‘ontwikkelingsleeftijd’ is zeer onwaarschijnlijk, aangezien de status van de interactiepartner 

(‘vertrouwd’ vs ‘niet vertrouwd’) niet manipuleerbaar was en elke proefpersoon met beide 

soorten interactiepartners werd geobserveerd, volledig onafhankelijk van de 

ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB. 

(4) Op basis van een boxplotanalyse werd vastgesteld dat er één uitschieter (met een 

waarde van 27 maanden) aanwezig is bij de scores op de onafhankelijke variabele 

ontwikkelingsleeftijd. De aanwezigheid van uitschieters bij de variabelen (initiating en 

responding to) joint attention behaviors werd reeds in bijlage B besproken.  
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Bijlage E: Controle van de Assumpties van Enkelvoudige Regressieanalyse bij 
Onderzoeksvraag 2a 
 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag maakten we gebruik van de score van de 

persoonlijke begeleider op sensitieve responsiviteit en de frequenties van (initiating and 

responding to) joint attention behaviors bij de personen met EMB binnen het begeleider-

cliëntsysteem. De (1) onafhankelijkheid van de waarnemingen, (2) lineariteit van het verband 

tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele, (3) de normaliteit van de residuen en (4) 

de homoscedasticiteit van de residuen, alsook (5) de aanwezigheid van uitschieters werden 

nagegaan (Siero et al., 2009). 

(1) Een gerandomiseerde steekproeftrekking was praktisch niet haalbaar in ons 

onderzoek, gezien de beperktheid van de doelgroep en de overvraging van de voorzieningen 

voor personen met EMB. Daarom is het belangrijk om de onafhankelijkheid van de 

waarnemingen na te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de scores van personen binnen 

dezelfde voorziening correleren met elkaar. Wanneer er sprake is van groepen of clusters in 

de dataset, kan de intraklasse-correlatie worden berekend (Stevens, 2002). Deze bedraagt 

respectievelijk -0,117 (p = 0,753), -0,111 (p = 0,742) en -0.204 (p = 0,885) voor joint attention 

behaviors, initiating joint attention behaviors en responding to joint attention behaviors. Op 

basis hiervan besluiten we dat de waarnemingen binnen een voorziening als onafhankelijk 

van elkaar kunnen beschouwd worden.  

(2) De lineariteit van het verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele 

werd visueel nagegaan. De onafhankelijke variabele (sensitieve responsiviteit) werd uitgezet 

tegenover de afhankelijke variabelen (joint attention behaviors, initiating joint attention 

behaviors en responding to joint attention behaviors). Het is onduidelijk of een lineair (of een 

andersoortig) verband aanwezig is. 

(3) Om de normaliteit van de residuen na te gaan, werd een ‘Normal Probability-

Probability Plot’ van de gestandaardiseerde residuen opgevraagd. De waarden van de 

residuen vallen (zowel voor joint attention behaviors als initiating joint attention behaviors) 

dicht bij de diagonale lijn, waardoor we besluiten dat voor deze variabelen voldaan werd aan 

de assumptie (Montgomery, Peck, & Vining, 2012). Voor de responding to joint attention 

behaviors vallen de waarden verder van de diagonale lijn, waardoor we vermoeden dat de 

assumptie van normaliteit van de residuen geschonden is voor deze specifieke variabele.  
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(4) Om de homoscedasticiteit van de residuen na te gaan, werden de 

gestandaardiseerde voorspelde waarden uitgezet tegenover de gestandaardiseerde residuen 

van de drie afhankelijke variabelen. Bij elk van deze afhankelijke variabelen was de spreiding 

van de residuen ongeveer gelijk, waardoor we kunnen besluiten dat voldaan werd aan de 

assumptie van homoscedasticiteit (Schützenmeister, Jensen, & Piepho, 2012). 

(5) Op basis van een boxplotanalyse werd vastgesteld dat geen uitschieters aanwezig 

zijn bij de scores op de onafhankelijke variabele (sensitieve responsiviteit). De uitschieters 

van de drie afhankelijke variabalen werden reeds besproken in bijlage B.  
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Bijlage F: Controle van de Assumpties van Meervoudige Regressieanalyse bij 

Onderzoeksvraag 2b 

 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag maakten we gebruik van de score 

van de persoonlijke begeleider op sensitieve responsiviteit, de ontwikkelingsleeftijd van de 

persoon met EMB en de frequenties van (initiating and responding to) joint attention 

behaviors bij de personen met EMB binnen het begeleider-cliëntsysteem. De (1) 

onafhankelijkheid van de waarnemingen, (2) lineariteit van het verband tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen, (3) de normaliteit van de residuen, (4) de 

homoscedasticiteit van de residuen, (5) multicollineariteit van de onafhankelijke variabelen 

alsook (6) de aanwezigheid van uitschieters werden nagegaan (Siero, Huisman, & Kiers, 

2009). 

(1) De onafhankelijkheid van de waarnemingen werd reeds besproken in bijlage E.  

(2) De lineariteit van het verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele 

werd visueel nagegaan. De onafhankelijke variabele (sensitieve responsiviteit) werd uitgezet 

tegenover de afhankelijke variabelen (joint attention behaviors, initiating joint attention 

behaviors en responding to joint attention behaviors), gecontroleerd voor de 

ontwikkelingsleeftijd van de persoon met EMB. Het is onduidelijk of een lineair (of 

andersoortig) verband aanwezig is. 

(3) Om de normaliteit van de residuen na te gaan, werd een ‘Normal Probability-

Probability Plot’ van de gestandaardiseerde residuen opgevraagd. De waarden van de 

residuen vallen (zowel voor joint attention behaviors als initiating joint attention behaviors) 

dicht bij de diagonale lijn, waardoor we besluiten dat voor deze variabelen voldaan werd aan 

de assumptie (Montgomery al., 2012). Voor de responding to joint attention behaviors vallen 

de waarden verder van de diagonale lijn, waardoor we vermoeden dat de assumptie van 

normaliteit van de residuen geschonden is voor deze specifieke variabele.  

(4) Om de homoscedasticiteit van de residuen na te gaan, werden de 

gestandaardiseerde voorspelde waarden uitgezet tegenover de gestandaardiseerde residuen 

van de drie afhankelijke variabelen, gecontroleerd voor de andere onafhankelijke variabele 

(ontwikkelingsleeftijd). Bij elk van deze afhankelijke variabelen was de spreiding van de 

residuen ongeveer gelijk, waardoor we kunnen besluiten dat voldaan werd aan de assumptie 

van homoscedasticiteit (Schützenmeister et al., 2012). 
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(5) Om de multicollineariteit van de onafhankelijke variabelen na te gaan, werd de 

‘Variance Inflation Factor’ opgevraagd. Deze bedroeg 1,0; wat wijst op een lage 

multicollineairiteit (Mansfield & Helms, 1982). De ontwikkelingsleeftijd van de persoon met 

EMB hangt dus niet samen met de sensitieve responsiviteit die de persoonlijke begeleider 

vertoont.  

(6) De aanwezigheid van uitschieters bij de variabelen (initiating en responding to) 

joint attention behaviors, ontwikkelingsleeftijd en sensitieve responsiviteit, werd reeds 

besproken in bijlage C, D en E respectievelijk.  

 



 

 
 
 

  



 

 


