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meervoudige beperkingen

(EMB)

communiceren

op

pre-intentioneel of

protosymbolisch niveau. Een beperkte groep bevindt zich reeds in de symbolische fase. Bovendien zijn hun
communicatieve mogelijkheden te karakteriseren als idiosyncratisch en contextgebonden. Hierdoor is het voor
‘onbekende’ communicatiepartners niet evident om de communicatieve signalen van een persoon met EMB op
te merken en deze vervolgens correct te interpreteren. Een communicatiepaspoort kan een hulpmiddel zijn om
de communicatie en sociale interactie van personen met EMB en diegenen die hen niet goed kennen te
ondersteunen en draagt op deze manier bij aan de kwaliteit van leven van personen met EMB. Deze
masterproef is een vervolg op de ontwikkeling van een format en protocol voor het opmaken van
communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen (Samaey, 2010).
In deze masterproef wordt de vraag gesteld hoe het proces van het ontwikkelen van communicatiepaspoorten
optimaal kan verlopen. Daarnaast wordt nagegaan of het ‘ideale’ communicatiepaspoort bestaat en hoe dit
dan vormgegeven wordt. Tot slot pogen we met dit onderzoek mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van
een communicatiepaspoort bij personen met EMB te inventariseren.
Naar aanleiding van de masterproef van Samaey (2010) en een literatuuronderzoek omtrent personen met
EMB en communicatiepaspoorten werd er beslist om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Er werden
vooreerst bijeenkomsten gepland met drie cliëntsystemen en betrokken professionals om samen het proces
van het opstellen van een communicatiepaspoort te doorlopen en het communicatiepaspoort vorm te geven.
Hierdoor verkregen we zowel vanuit participerende observaties als vanuit interviews en vragenlijsten
informatie omtrent het proces en product van het communicatiepaspoort. Na implementatie van het
communicatiepaspoort werden de ouders en een ‘nieuwe persoon’ in het leven van de persoon met EMB
geïnterviewd en vulden de overige betrokkenen (van de bijeenkomsten) vragenlijsten in. Op deze manier
kregen we informatie over het gebruik van de communicatiepaspoorten en de effecten hiervan.
Zowel ouders als andere betrokkenen hebben het proces van het opstellen van de communicatiepaspoorten
als bevorderend ervaren. De samenstelling van het kernteam, een goede voorbereiding van de bijeenkomsten
en voldoende sturing van het proces worden als noodzakelijk aanschouwd. Het uiteindelijke
communicatiepaspoort is een resultaat van het samenkomen van diverse betrokkenen. Het gebruik van een
algemeen format als vertrekpunt is wenselijk indien men dit met voldoende flexibiliteit aanwendt om de
uniciteit van de persoon met EMB te waarborgen. Het gebruik van het communicatiepaspoort heeft zowel een
meerwaarde voor de persoon met EMB en naaste betrokkenen als voor personen die de persoon met EMB niet
zo goed kennen.
De student verklaart hierbij dat de masterproef voor de komende examenzittijd zal worden ingediend.
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uitgewerkt. Het hoofdstuk omtrent de onderzoeksopzet werd hoofdzakelijk door Stephy geschreven;
het gedeelte over het onderzoeksverloop werd grotendeels door Inge vormgegeven. De uitwerking
van de bijeenkomsten en teksten voor de betrokkenen gebeurde door Inge. De contacten via email
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onderling verdeeld. Inge nam hiervan twee analyses op zich en schreef hoofdstuk 3 uit. De
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Inleiding
Personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) communiceren voornamelijk op preintentioneel of protosymbolisch niveau (De Bal, 2011; Van der Maat, 1992). Een beperkte groep
bevindt zich in de symbolische fase (Van der Maat, 1992). Een gemeenschappelijke eigenschap van
de communicatieve mogelijkheden van personen met EMB is dat deze als idiosyncratisch en
contextgebonden gekarakteriseerd kunnen worden (De Bal, 2011; Van der Maat, 1992; Vlaskamp &
Oxener, 2002). Voor onbekende communicatiepartners is het hierdoor niet evident om de
communicatieve signalen van personen met EMB te herkennen, ze correct te interpreteren en er
vervolgens adequaat op te reageren. Zowel voor personen met EMB als hun onbekende
communicatiepartners kan dit voor de nodige problemen en frustraties zorgen (De Bal, 2011).
Vandaar dat het belangrijk is om hulpmiddelen te ontwikkelen die deze communicatieve
moeilijkheden verminderen waardoor personen met EMB betrokken kunnen worden in sociale
interacties, hetgeen een positieve invloed kan uitoefenen op hun kwaliteit van leven. Vanuit deze
optiek rondde Inge Samaey in 2010 de masterproef waarin onderzoek gedaan werd naar de
ontwikkeling van communicatiepaspoorten voor personen met EMB af. Hierop verder bouwend zal in
deze masterproef onderzocht worden hoe communicatiepaspoorten geïmplementeerd kunnen
worden. Bovendien zullen zowel deze implementatie als het eigenlijke communicatiepaspoort en het
gebruik ervan geëvalueerd worden.

In het eerste hoofdstuk wordt een toelichting gegeven van de doelgroep, namelijk personen met
EMB. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan hun communicatieve mogelijkheden en sociale
interacties.

In

de

volgende

paragraaf

wordt

meer

informatie

gegeven

omtrent

communicatiepaspoorten. Er volgt een omschrijving van communicatiepaspoorten en er wordt
aangegeven welke personen er gebruik van kunnen maken. Bovendien wordt er stilgestaan bij de
mogelijke functies van communicatiepaspoorten en het belang ervan voor personen met EMB. Tot
slot besteden we aandacht aan de manier waarop communicatiepaspoorten opgesteld, geüpdatet en
geëvalueerd kunnen worden.
In hoofdstuk 2 schetsen we de opzet van dit onderzoek omtrent de implementatie en evaluatie van
communicatiepaspoorten voor personen met EMB. Vooreerst wordt de probleemstelling
weergegeven, waarna het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen volgen. In dit onderzoek willen
we achterhalen welke factoren het proces van het opstellen van een communicatiepaspoort
bevorderen en/of belemmeren (onderzoeksvraag 1). Daarnaast willen we nagaan of het proces
verloopt volgens de door ons vooropgestelde criteria (onderzoeksvraag 2). De derde
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onderzoeksvraag handelt over de uiteindelijke communicatiepaspoorten, waarbij we ons de vraag
stellen of deze voldoen aan de door ons vooropgestelde criteria. Vervolgens trachten we na te gaan
op welke manier (onderzoeksvraag 4) en in welke situaties (onderzoeksvraag 5) de
communicatiepaspoorten gebruikt worden. Ook willen we te weten komen welke factoren bij het
gebruik

van

de

communicatiepaspoorten

bevorderend

en/of

belemmerend

werken

(onderzoeksvraag 6). Tot slot gaan we na of het gebruik van communicatiepaspoorten een
meerwaarde is voor de personen met EMB zelf (onderzoeksvraag 7). Verder volgt er in dit hoofdstuk
een beschrijving van de onderzoeksgroep, het soort onderzoek, het onderzoeksdesign, het
onderzoeksverloop, de onderzoeksmethoden en de data-analyse.
Het derde hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de verticale analyse van één van de drie
casussen. Hiermee geven we aan op welke manier de verticale analyses vorm werden gegeven.
In hoofdstuk 4 wordt de horizontale analyse van de drie casussen weergegeven. Hierbij wordt de link
gelegd naar de onderzoeksvragen, die in hoofdstuk 2 gepresenteerd worden.
In het laatste hoofdstuk volgt het besluit van dit onderzoek. Dit hoofdstuk werd uitgewerkt in
artikelvorm waardoor het zowel een beschrijving van de probleemstelling en de methode als de
voornaamste conclusies en een discussie bevat.
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Hoofdstuk 1: Literatuurstudie
In dit hoofdstuk zal enerzijds de doelgroep van deze masterproef voorgesteld worden, namelijk
personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Hierbij wordt er specifiek aandacht besteed
aan de communicatie en sociale interactie van deze personen. Daarnaast wordt er uitgebreid
stilgestaan bij communicatiepaspoorten.

1. Personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
1.1. Definitie
Personen met EMB ondervinden op meerdere domeinen van hun functioneren ernstige beperkingen.
Er zijn verschillende oorzaken zoals genetische afwijkingen, aangeboren hersenbeschadigingen en
problemen tijdens de zwangerschap of geboorte die hiertoe kunnen leiden. Personen met EMB
hebben

enerzijds

meervoudige,

elkaar

onderling

beïnvloedende,

stoornissen

die

hun

ondersteuningsnoden vergroten. Anderzijds wordt er gesproken van ‘ernstige’ beperkingen wat
aangeeft in welke mate de stoornissen een impact hebben op het begrijpen van het gedrag van deze
personen door anderen (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Het is belangrijk op te merken dat de
groep van personen met EMB zeer heterogeen is (Poppes & Vlaskamp, 2001). Een component die elk
van deze personen gemeen heeft, is hun afhankelijkheid van anderen in hun dagelijks leven (Maes,
Lambrechts, Hostyn & Petry, 2007; Nakken & Vlaskamp, 2002; Petry, Maes & Demuynck, 2004).
In deze masterproef zal de definitie die door Multiplus1 (2012a) gehanteerd wordt, gebruikt worden.
Hierin wordt gesteld dat er bij personen met EMB minimaal sprake is van een combinatie van
ernstige cognitieve beperkingen, ernstige tekorten op het vlak van sensorisch en/of motorisch
functioneren en ernstige tekorten in sociaal aanpassingsgedrag. Onder ernstige cognitieve
beperkingen wordt een IQ2 lager dan 20 bedoeld en/of een ontwikkelingsleeftijd beneden twee jaar.
Een inschatting van de cognitieve mogelijkheden wordt gemaakt met behulp van gestandaardiseerde
intelligentietests of ontwikkelingsschalen. Nakken en Vlaskamp (2002) geven aan dat het bij deze
doelgroep echter niet steeds mogelijk is om hun cognitieve mogelijkheden op basis van
gestandaardiseerde tests vast te stellen. In deze gevallen dient men een kwalitatieve inschatting te
maken van de mogelijkheden van deze personen. Op sensorisch vlak kunnen de beperkingen zich

1
2
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zowel op het zicht en het gehoor als op de reuk, smaak, tast en propriocepsis3 voordoen (Forney &
Heller, 2004). De motorische beperkingen kunnen zich uiten in het niet zonder ondersteuning
kunnen zitten, staan en/of zich verplaatsen, maar ook in bijvoorbeeld het niet of moeilijk kunnen
wijzen naar of vasthouden van voorwerpen. Binnen het sociaal aanpassingsgedrag kaderen
verschillende belangrijke domeinen zoals communicatie, socialisatie, redzaamheid en motoriek.
Personen met EMB zijn voor alle activiteiten van hun dagelijks leven (ADL) zoals eten, drinken, zich
wassen en zich verplaatsen afhankelijk van de zorg van anderen. Op het vlak van communicatie
maken zij zelden gebruik van gesproken taal, maar trachten ze zichzelf duidelijk te maken door
middel van gebaren, lichaamshouding, spierspanning, geluiden, e.d. Men tracht de tekorten in het
sociaal aanpassingsgedrag vast te stellen op basis van gestandaardiseerde observatieschalen of
vragenlijsten en hierbij richt men zich op het functioneren in dagelijkse leefsituaties.

1.2. Communicatie en sociale interactie
Het citaat “De onmogelijkheid om niet te communiceren” (Watzlawick e.a., 1975 in Mertens &
Vandebroek, 2006, p.59) geeft aan dat personen met EMB communiceren, ook al maken ze zelden
gebruik van gesproken taal (Petry, Maes & Demuynck, 2004). Personen met EMB communiceren op
een bijzondere, subtiele en unieke manier; ze maken hun wensen en gevoelens duidelijk door middel
van gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, geluiden, enz. (Vlaskamp & Oxener, 2002). Het vraagt dus
alertheid en kennis van de communicatiepartner over de persoon met EMB om enerzijds zijn/haar
communicatieve intenties te registreren en ze anderzijds correct te interpreteren. De communicatie
wordt bovendien extra bemoeilijkt door bijkomende sensorische en motorische beperkingen. De
combinatie van deze beperkingen, maakt het moeilijk om het begripsvermogen en de intentionaliteit
van hun uitdrukkingen in te schatten. Dit maakt onder meer dat de hypotheses en interpretaties die
eruit afgeleid worden vaak niet met de werkelijkheid overeenstemmen (De Bal, 2011).

De communicatieve mogelijkheden van personen met EMB kunnen meestal gesitueerd worden op
een pre-intentioneel of protosymbolisch niveau. Communicatie op pre-intentioneel niveau houdt in
dat de persoon bewegingen, geluiden, enz. maakt zonder een bewuste communicatieve intentie; de
communicatie loopt met andere woorden niet of weinig doelgericht (De Bal, 2011). Desondanks
reageert de omgeving hier wel op alsof de persoon met EMB communicatieve intenties heeft. Van
der Maat (1992) onderscheidt drie, elkaar opvolgende, niveaus binnen dit pre-intentionele niveau;
het reflexieve, het reactieve en het pro-actieve niveau. Het reflexieve niveau houdt de reflexmatige
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Keeken & van Hemert – van der Poel, 2010, p.83)

Implementatie en evaluatie van communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen

5

reacties, de wisselende niveaus van waakzaamheid en activiteit en de gewaarwordingen in. Binnen
deze fase kennen opvoeders een signaalwaarde toe aan elke verandering in gedrag. Binnen het
reactieve niveau nemen de reflex-reacties af en beschikt men over bewegingen met de ledematen.
Bovendien is er sprake van vocaliseren, worden geluiden en gelaatsuitdrukkingen van anderen
herkend en wordt erop gereageerd waardoor de interactie actief mee staande wordt gehouden.
Opvoeders gaan nu meer selectief betekenissen toekennen aan de gedragingen. Wanneer men zich
op het pro-actieve niveau bevindt, ontwikkelt men naast interesse in mensen ook interesse in
voorwerpen, wat samenhangt met de uitbreidende motorische mogelijkheden. In deze fase variëren
de geluiden in sterkte, luidheid, kwaliteit en toonhoogte waardoor men beter uiting kan geven aan
gevoelens.
In

tegenstelling

tot

het

pre-intentioneel

communicatieniveau

worden

gedragingen

op

protosymbolisch niveau geleidelijk aan meer intentioneel. In deze fase kunnen personen met EMB
zelf voorwerpen in de interactie brengen en ontstaat er wederzijdsheid in de interactie (Van der
Maat, 1992). Er is sprake van een rechtstreeks verband tussen datgene waarnaar verwezen wordt en
de verwijzer zelf (bv. de mixer verwijst naar pannenkoeken maken). De koppeling tussen voorwerpen
en handelingen is individueel verschillend en sterk contextgebonden. Hierdoor is de betekenis ervan
voor buitenstaanders vaak onduidelijk (Van der Maat, 1992).
Sommige personen met EMB bevinden zich reeds in een volgend stadium, namelijk in de
symbolische fase waarin referentieel signalen gebruikt worden en deze ook steeds meer
conventioneel worden (bv. het gebruik van woorden).

Aangezien communicatie een belangrijke component vormt binnen sociale interacties, zal het
duidelijk zijn dat personen met EMB hier moeilijkheden in ondervinden. Bovendien hebben ze
moeite om hun aandacht te richten en vast te houden; iets wat belangrijk is in de interactie met
anderen. De Bal (2011) geeft aan dat het soms lijkt alsof ze een specifieke aanloop nodig hebben
voor de sociale interactie aangezien ze gedragingen vertonen zoals de ogen sluiten, wegkijken, enz.
Hierdoor kunnen ze zich afschermen van stimuli in functie van de concentratie. Dit is belangrijk
aangezien personen met EMB waarschijnlijk veel moeite hebben met het verwerken van de
hoeveelheid prikkels die gelijktijdig op hun afkomen. Bovendien zijn de interacties meestal van korte
duur, namelijk minder dan 10 seconden (De Bal, 2011). Personen met EMB slagen er vaak niet in om
gebruik te maken van functionele communicatie waardoor ze, wat sociale interacties betreft, sterk
afhankelijk zijn van hun communicatiepartner. Aangezien het moeilijk is om een juiste interpretatie
te geven aan (communicatieve) gedragingen van personen met EMB, hebben zij nood aan
communicatiepartners die hen willen begrijpen en samen met hen betekenis aan het leven willen

6 Hoofdstuk 1: Literatuurstudie
geven (Hostyn & Daelman, 2011). De communicatiepartners van personen met EMB dienen over
voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om sensitief responsief te zijn ten aanzien van
personen met EMB. Dit heeft een positieve invloed op het socio-emotioneel welbevinden en
daarmee samenhangend op de kwaliteit van leven van de persoon met EMB (Petry, Maes &
Vlaskamp, 2005; Janssen, z.d.).

2. Communicatiepaspoorten
Binnen dit onderdeel wordt er meer informatie gegeven over communicatiepaspoorten. Er wordt
vooreerst aandacht besteed aan ‘wat is een communicatiepaspoort?’. Daarnaast wordt er stilgestaan
bij welke personen gebruik kunnen maken van een communicatiepaspoort. Vervolgens komen de
mogelijke functies van communicatiepaspoorten en het belang ervan voor de doelgroep ‘personen
met EMB’ aan bod. Tot slot wordt er stilgestaan bij hoe een communicatiepaspoort kan opgesteld
worden, het updaten en de evaluatie ervan.

2.1. Wat is een communicatiepaspoort?
2.1.1.Omschrijving
Een communicatiepaspoort is een praktisch hulpmiddel voor personen om belangrijke informatie
over zichzelf te delen met andere personen (Coakes, Little & Drysdale, 2004). Het is een manier om
personen met communicatieproblemen, die niet voor zichzelf kunnen spreken, te ondersteunen
doorheen hun interacties met anderen (Millar & Caldwell, 1997).
Een communicatiepaspoort is persoonlijk en bevat dus enkel informatie die gebaseerd is op de
noden van de persoon. Het kan informatie bevatten over familie, vrienden, interesses,
communicatieve vaardigheden, enz. (Coakes et al., 2004). Daarnaast duidt het ook de eigenaar van
het communicatiepaspoort aan, namelijk de persoon waarover het communicatiepaspoort gaat. Ook
wanneer familie of professionelen het communicatiepaspoort vormgeven, updaten en/of het gebruik
van het communicatiepaspoort mogelijk maken, blijft de persoon met EMB eigenaar van het
communicatiepaspoort (Millar & Aitken, n.d.).
2.1.2.Vormgeving
Communicatiepaspoorten kunnen vooreerst variëren wat het formaat betreft. Luiken, Hagen, van
Balkom en van Balkom (2010) geven aan dat er gebruik gemaakt kan worden van spiraalboekjes,
boekjes in A4- of A5-formaat, fotoalbums, sleutelhangers of waaiers. Daarnaast kan het
communicatiepaspoort ook de vorm van een placemat aannemen (Crocker, 2004).
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Ten tweede kunnen communicatiepaspoorten verschillen qua lay-out. Millar en Caldwell (1997)
geven aan dat het belangrijk is dat communicatiepaspoorten aantrekkelijk zijn zodat ze de aandacht
trekken en mensen het communicatiepaspoort willen lezen. Daarnaast moeten ze de persoon
representeren als menselijk, uniek en herkenbaar. Hiervoor kan er een mix van geschreven tekst,
symbolen, foto’s, prenten, enz. gebruikt worden, rekening houdend met de eigenheid en leeftijd van
de persoon.
Tot slot kunnen er omtrent de schrijfwijze verschillende keuzes gemaakt worden. Enerzijds kan het
perspectief van waaruit men schrijft verschillen. Er kan gekozen worden om in de ‘ik-vorm’ te
schrijven, maar het is ook mogelijk om vanuit de derde persoon te schrijven. Anderzijds dient men
een keuze te maken omtrent de zinslengte: kernwoorden, korte of lange zinnen. Het is bovendien
belangrijk om vakjargon en vertrouwelijke informatie te vermijden (Scope, 2008).
2.1.3.Inhoud
Communicatiepaspoorten verschillen inhoudelijk van elkaar aangezien in een communicatiepaspoort
enkel informatie dient opgenomen te worden die specifiek voor deze persoon geldig is. Uiteraard
komt het thema ‘communicatie’ terug in ieder communicatiepaspoort zodat de omgeving op de
hoogte gesteld wordt van de manier waarop de persoon communiceert. Daarnaast zijn onderwerpen
zoals ‘belangrijke personen’, ‘eten en drinken’ en ‘interesses’ regelmatig terugkomende
onderwerpen in de beschikbare voorbeelden op het internet. Een communicatiepaspoort dient
bovendien niet alle informatie over een persoon te bevatten. De personen die het
communicatiepaspoort opstellen, dienen keuzes te maken met betrekking tot wat anderen moeten
weten over de persoon (‘need to know’ in plaats van ‘nice to know’).
2.1.4.Conclusie
Bij het opstellen van communicatiepaspoorten bestaat er dus een grote vrijheid omtrent het
formaat, de vormgeving, de schrijfwijze en de inhoud. Het is echter wel belangrijk dat men ervoor
zorgt dat het opgestelde communicatiepaspoort toegankelijk, beknopt, accuraat en eerlijk is (Millar
& Caldwell, 1997).

2.2. Wie kan een communicatiepaspoort gebruiken?
Het gebruik van communicatiepaspoorten is niet vastgelegd voor één bepaalde doelgroep. Voor
iedereen met sensorische en communicatieve beperkingen kan een communicatiepaspoort een
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hulpmiddel zijn (Millar & Caldwell, 1997). Denk bijvoorbeeld aan personen met ASS 4, personen met
een auditieve en/of visuele handicap, personen met EMB, enz. (Caldwell, Calder, Aitken & Millar,
1995; Luiken et al., 2010). Afhankelijk van de problematiek en de uniciteit van de persoon krijgt het
communicatiepaspoort een andere inhoud en functie.
In deze masterproef wordt, in navolging van de masterproef van Inge Samaey (2010), een onderzoek
uitgevoerd naar het opstellen en het gebruik van communicatiepaspoorten bij personen met EMB.

2.3. Functies
2.3.1.Algemeen
Vooreerst is een communicatiepaspoort een hulpmiddel voor het eerste contact. Het kan mensen
(bijvoorbeeld een babysit, een stagiair of een verpleger) handvaten bieden om de persoon die
moeilijk voor zichzelf kan spreken op een zo adequaat mogelijke manier te benaderen aangezien het
communicatiepaspoort informatie weergeeft over de manier van communiceren, belangrijke
personen in zijn/haar leven, slaap- en eetgewoonten, enz. Een communicatiepaspoort kan ook een
handig middel zijn bij de oriëntatie van nieuw personeel binnen de voorziening of school waar de
persoon verblijft. Het geeft nieuw personeel bovendien meer vertrouwen in de omgang met de
persoon en handvaten om een positieve relatie op te bouwen (Millar & Caldwell, 1997).
Daarnaast is een communicatiepaspoort een manier van ondersteuning tijdens veranderingen
(bijvoorbeeld de overgang van thuis naar een voorziening) aangezien het continuïteit verzekert in de
aanpak van de persoon doorheen de tijd (Millar & Caldwell, 1997).
Een derde functie van een communicatiepaspoort is dat het de sociale interactie tussen de persoon
en anderen bevordert (Coakes et al., 2004; Millar & Caldwell, 1997). De inhoud van het
communicatiepaspoort kan helpen bij het initiëren en onderhouden van een conversatie aangezien
het ideeën geeft over mogelijke onderwerpen.
Vervolgens is het communicatiepaspoort voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken een
handig hulpmiddel. Brotherson et al. (1992 in Coakes et al., 2004) geven aan dat ouders het
frustrerend en tijdinefficiënt vinden om steeds informatie te herhalen. Het communicatiepaspoort
kan hen hierin tegemoet komen aangezien alle relevante informatie erin aanwezig is. Bovendien kan
het ouders een geruststellend gevoel geven wanneer ze hun kind bij iemand achterlaten.
Een vijfde functie van een communicatiepaspoort is dat het (opstellen ervan) een manier kan zijn om
personen te trainen om nauwkeuriger te observeren (Millar & Caldwell, 1997). Doorheen het proces
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van het maken van het communicatiepaspoort kunnen eventuele noden van de persoon ontdekt
worden waar men voordien nog niet bij had stilgestaan (Millar & Aitken, n.d.).
Een andere belangrijke functie is dat het de relatie tussen de verschillende betrokkenen (bv. ouders,
school, voorziening, …) kan bevorderen. Doordat verschillende personen betrokken zijn bij het
opstellen van het communicatieproces, wordt een dieper begrijpen van de persoon mogelijk.
Bovendien worden ouders meer als de ‘experts’ aanschouwd en vragen professionals vaker iets over
hun kind in plaats van er zelf iets over te vertellen (Millar & Caldwell, 1997).
2.3.2.Waarom is een communicatiepaspoort belangrijk voor personen met EMB?
In de bovenstaande paragraaf werden de functies van een communicatiepaspoort beschreven; deze
zijn uiteraard ook van toepassing op personen met EMB. Vandaar dat we in het onderstaande
voornamelijk de nadruk leggen op drie belangrijke ‘voordelen’ van een communicatiepaspoort bij
personen met EMB.
Vooreerst kan een communicatiepaspoort de interactie- en communicatiekwaliteit tussen personen
met EMB en hun communicatiepartners verhogen. Hiervoor is het essentieel om kennis te
ontwikkelen over de relevante elementen van het interactieproces (Hostyn & Maes, 2009). Een
communicatiepaspoort kan hierbij een hulpmiddel zijn aangezien het belangrijke informatie omtrent
de interactie- en communicatiemogelijkheden van de persoon met EMB omvat. Deze kennis geeft
nieuwe communicatiepartners de mogelijkheid om sneller de communicatieve signalen op te vangen
en er responsief op te reageren. In het onderzoek van Petry, Maes en Vlaskamp (2005) omtrent de
kwaliteit van leven van personen met EMB wordt aangegeven dat communicatie een cruciaal
subdomein is. Communicatieve mogelijkheden geven de persoon de kans om keuzes te maken en
invloed en controle uit te oefenen op zijn/haar omgeving. Ook oefent het een positieve invloed uit
op het hebben van sociale relaties, een ander subdomein met betrekking tot de kwaliteit van leven.
Daarnaast heeft een communicatiepaspoort een emancipatorische waarde aangezien de persoon
een hulpmiddel aangereikt krijgt waardoor hij/zij in staat gesteld wordt om greep uit te oefenen op
zijn/haar leven (Scope, 2008). Het geeft de ‘gebruikers’ bovendien een beeld over de mogelijkheden
van de persoon en het biedt hen ondersteuning in de omgang met zowel de mogelijkheden als de
beperkingen van de persoon. Dit brengt met zich mee dat personen met EMB gestimuleerd worden
in hun verdere ontwikkeling en dat ze kansen krijgen om hun krachten te benutten.
Tot slot kan een communicatiepaspoort belangrijk zijn voor de basisveiligheid van personen met
EMB. Aangezien stabiliteit voor veiligheid zorgt (Petry, Maes & Demuynck, 2004), kan een
communicatiepaspoort een cruciale rol spelen in bijvoorbeeld een voorziening aangezien het de
continuïteit van zorg en aanpak kan garanderen. Het geeft nieuwe collega’s, vrijwilligers, stagiairs,
enz. handvaten om sensitief responsief te zijn en rekening te houden met de structuur en de
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gewoontes om zo optimaal tegemoet te komen aan de noden en wensen van de persoon met EMB
(Multiplus, 2012b).

2.4. Hoe wordt het communicatiepaspoort opgesteld?
2.4.1.Door wie?
Scope (2008) stelt dat iedereen die de persoon goed kent het communicatiepaspoort kan
vormgeven. Bij het opstellen van een communicatiepaspoort is het belangrijk om de ouders (familie)
te betrekken aangezien zij de meest intieme kennis van de persoon hebben. Bovendien hebben zij
een overzicht van de verschillende betrokkenen bij de persoon (Coakes et al., 2004). Daarnaast
kunnen ook professionals zoals begeleiders, therapeuten, orthopedagogen, enz. een rol spelen. Tot
slot halen verschillende auteurs aan (Scope, 2008; Luiken et al., 2010) dat het belangrijk is om ook de
persoon zelf te betrekken bij het opstellen van zijn/haar communicatiepaspoort. Samaey (2010)
haalt in haar masterproef echter aan dat het moeilijk is om personen met EMB te betrekken bij het
proces en dat dit voor andere doelgroepen beter te verwezenlijken is.
Luiken et al. (2010) geven aan dat er uit eerdergenoemde personen een team kan worden gevormd
om het communicatiepaspoort samen te stellen. Dit kan de discussie bevorderen en verhindert dat
het communicatiepaspoort teveel bepaald wordt door de inbreng en visie van één persoon.
Bovendien stellen deze auteurs dat er binnen het team een procesbegeleider aanwezig dient te zijn
die de informatieverzameling kan coördineren.
2.4.2.Proces
Alvorens het proces omtrent het opstellen van een communicatiepaspoort te starten, is het
noodzakelijk om toestemming te vragen aan de persoon en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)
(Luiken et al.,2010), wanneer het initiatief niet van henzelf komt. Na toestemming verkregen te
hebben,

dient

relevante

informatie

verzameld

te

worden

over

de

persoon

met

communicatieproblemen.
Zowel Millar en Aitken (2003 in Samaey, 2010) als Luiken et al. (2010) stellen dat er verschillende
manieren zijn om informatie te verzamelen. Vooreerst kan men ‘face to face’-discussies houden met
de betrokkenen die willen meewerken aan het communicatiepaspoort en die in het team
opgenomen zijn. Het voordeel hiervan is dat iedereen zijn inbreng kan doen en er doorgevraagd kan
worden om zo bijkomende gegevens te verzamelen. Bovendien is deze methode vrij informeel. De
keerzijde hiervan is echter dat het gevaar bestaat dat bepaalde onderwerpen niet aan bod komen.
Het gebruik van checklists komt hieraan tegemoet. Deze voorziet namelijk een lijst met onderwerpen
die systematisch overlopen kunnen worden. Het gevaar bestaat er echter in dat er slechts één
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perspectief vertegenwoordigd wordt wanneer deze checklist door één persoon overlopen wordt.
Vandaar dat een combinatie tussen een discussie en het gebruik van een checklist het meeste
rendement oplevert (Luiken et al., 2010). Een andere mogelijkheid is om een vragenlijst te versturen
naar de wettelijk vertegenwoordiger(s) en begeleiders zodat de informatie hieruit in een
communicatiepaspoort gegoten kan worden.
Wanneer men alle relevante informatie verzameld heeft, is het belangrijk om een ‘draft passport’ op
te stellen; een eerste versie van het communicatiepaspoort. Deze versie wordt verspreid en
doorgenomen door de betrokkenen. Dit geeft ieder van hen de mogelijkheid om feedback te geven
en op basis hiervan kunnen aanpassingen doorgevoerd worden. Vooraleer het definitieve
communicatiepaspoort uitgewerkt wordt, is het mogelijk dat er reeds verschillende ‘draft passports’
gemaakt werden (Millar & Aitken, 2003 in Samaey, 2010).

Het proces van het opstellen van een communicatiepaspoort is een tijdrovend engagement (Millar &
Aitken, 2003 in Samaey, 2010). Er wordt aangegeven dat men met het hele team ongeveer zes dagen
de tijd nodig heeft om het communicatiepaspoort vorm te geven.

2.5. Updaten van het communicatiepaspoort
Wanneer een communicatiepaspoort functioneel wil zijn, is het belangrijk dat het steeds up to date
gehouden wordt (Luiken et al., 2010; Oxfordshire Total Communication, 2007; Scope, 2008). Scope
(2008) stelt dat een communicatiepaspoort van een (erg) jong kind minstens één keer per jaar of om
de zes maanden herzien zou moeten worden.
Er kunnen zowel formele als informele updates plaatsvinden omtrent de veranderingen bij de
persoon en/of diens context (Luiken et al., 2010). Formele updates vinden plaats op regelmatige
tijdstippen (bijvoorbeeld om de zes maanden of minstens één keer per jaar). Informele updates
kunnen belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld een verandering van medicatie is. Dit kan
aangegeven worden door bijvoorbeeld een memovelletje op deze bladzijde te hangen. Luiken et al.
(2010) stellen dat updates steeds dienen te verlopen via de procesbegeleider van het
‘paspoortteam’.
Er kunnen verschillende soorten aanpassingen onderscheiden worden. Zo kan er informatie
toegevoegd, verwijderd of gewijzigd worden en/of de lay-out van het communicatiepaspoort kan
aangepast worden.

Millar en Aitken (2003, in Samaey, 2010) stellen dat het updaten van een communicatiepaspoort
ongeveer twee dagen per jaar in beslag neemt.
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2.6. Evaluatie
Millar (2006) heeft een checklist ontworpen om communicatiepaspoorten te evalueren. Hierbij
wordt er aandacht besteed aan zowel het proces als het uiteindelijke resultaat en de
effecten/uitkomsten van het communicatiepaspoort. Idealiter evalueert men reeds tijdens het
proces (bijvoorbeeld wanneer het eerste ‘draft passport’ gemaakt wordt) zodat de evaluatie bijna
afgerond is wanneer het communicatiepaspoort zijn laatste vorm aanneemt.

We nemen dit document (Millar, 2006) als leidraad voor de uitwerking van dit onderdeel.
2.6.1.Wie evalueert er?
De zelfevaluatie is het eerste en meest belangrijke stadium in de evaluatie. Het team neemt de
checklist, zowel voor als tijdens het proces van het opstellen van het communicatiepaspoort, door
zodat domeinen die genegeerd werden toch aandacht kunnen krijgen en kansen gecreëerd worden
ter verbetering.
Het volgende stadium bestaat eruit dat een externe evaluator de checklist doorneemt. Deze persoon
dient aanwezig en betrokken te zijn geweest doorheen het gehele proces. Het is echter niet mogelijk
om een externe evaluator te selecteren voor wie zowel de persoon met EMB als zijn/haar situatie en
het proces onbekend zijn. Zo’n evaluator kan namelijk niets zeggen over de accuraatheid, relevantie,
e.d. van het proces en het uiteindelijke communicatiepaspoort.
2.6.2.De drie hoofddomeinen voor het evaluatieproces
2.6.2.1.

Het proces van het opstellen van het communicatiepaspoort

De evaluatie van het proces gaat over de manier waarop de ontwikkeling van het
communicatiepaspoort verlopen is; ‘Is de beste praktijk gevolgd?’. Er wordt hier aandacht besteed
aan een aantal belangrijke aspecten. Vooreerst gaat men na of bepaalde waarden, ethieken en de
vertrouwelijkheid in acht genomen werden. Ten tweede evalueert men de relaties en de
samenwerking binnen het team. Als derde aspect beoordeelt men de kennis die het team heeft van
de persoon waarover het communicatiepaspoort gaat en de kwaliteit van de verzamelde informatie.
Tot slot wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid van de persoon met EMB en zijn/haar ouders,
familie en/of vrienden en heeft men oog voor discussies omtrent het eigenaarschap van het
communicatiepaspoort.
2.6.2.2.
Het

uiteindelijke

Product: het uiteindelijke communicatiepaspoort
communicatiepaspoort

wordt

beoordeeld

op

‘hoe

goed

is

dit

communicatiepaspoort?’. De aspecten die men hierbij in acht neemt, zijn onder andere de structuur
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en het format. Ook het uitzicht van het communicatiepaspoort en de relevantie, accuraatheid en
interactiviteit van de inhoud worden geëvalueerd. Tot slot besteedt men ook aandacht aan de
efficiëntie en effectiviteit van de afwerking van het uiteindelijke communicatiepaspoort.
2.6.2.3.
De

evaluatie

Effecten/uitkomsten van het communicatiepaspoort

hieromtrent

gaat

over

de

mate

waarin

de

voorziening/school

het

communicatiepaspoort ondersteunt om te verzekeren dat het gebruikt, geüpdatet en ontwikkeld
wordt. Daarnaast wordt er ook nagegaan of er verdere communicatiepaspoorten gemaakt zullen
worden wanneer dit voor cliënten nodig blijkt te zijn. Onder dit hoofddomein behoren vier aspecten.
Ten eerste wordt nagegaan of er strategieën ingezet worden om het bewustzijn van anderen, de
functies van het communicatiepaspoort en de motivatie voor het gebruik ervan te verhogen. Ook
wordt beoordeeld of het eigenlijke communicatiepaspoort erkend wordt als een valide element
binnen de zorg. Als derde aspect worden de mechanismen voor het updaten geëvalueerd en tot slot
tracht men na te gaan of het maken van communicatiepaspoorten en het gebruik ervan ingericht
wordt binnen het beleid en de praktijk van een voorziening.

3. Besluit
In dit hoofdstuk werd de doelgroep ‘personen met EMB’ voorgesteld. Hierbij werd aandacht besteed
aan de moeilijkheid om te communiceren en sociale interacties aan te gaan met personen met EMB.
De communicatieve mogelijkheden van deze doelgroep situeren zich op pre-intentioneel of
protosymbolisch niveau. Bovendien zijn ze idiosyncratisch en contextgebonden. Hierdoor vraagt het
van communicatiepartners alertheid en kennis van de persoon met EMB om de communicatieve
signalen op te vangen en correct te interpreteren. Het communicatiepaspoort kan een belangrijk
hulpmiddel zijn om tegemoet te komen aan bepaalde communicatieve en sociaal interactionele
problemen waarmee personen met EMB geconfronteerd worden wanneer ze in contact komen met
(relatief) onbekende personen. Bovendien draagt het communicatiepaspoort bij aan de
basisveiligheid en geeft het de persoon met EMB mee greep op zijn/haar leven. Aangezien het
communicatiepaspoort belangrijke functies heeft, worden er enkele verwachtingen gesteld omtrent
het proces en de vormgeving ervan en is het belangrijk om het communicatiepaspoort up-to-date te
houden.
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk schetsen we de opzet van dit onderzoek. We gaan eerst dieper in op de
probleemstelling van waaruit we het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen presenteren.
Vervolgens bespreken we de onderzoeksgroep, het soort onderzoek en het onderzoeksdesign. Dit
wordt gevolgd door een beschrijving van het onderzoeksverloop. Tot slot lichten we de
onderzoeksmethoden en de data-analyse toe.

1. Probleemstelling
Uit de literatuur (zie hoofdstuk 1) konden we afleiden dat de communicatie en sociale interactie met
personen met EMB niet altijd eenvoudig verloopt. De communicatie van personen met EMB is
idiosyncratisch en gebeurt voornamelijk via lichaamstaal (Petry & Maes, 2006). Een
communicatiepaspoort zou de nodige ondersteuning kunnen bieden in de communicatie en sociale
interactie tussen personen met EMB en hun communicatiepartners. Echter, omtrent het opstellen en
de effectiviteit van communicatiepaspoorten bij deze doelgroep is nog nauwelijks onderzoek
gebeurd (Samaey, 2010).

1.1. Onderzoeksdoel
De doelstelling van een onderzoek gaat om de ‘waartoe-vraag’ van het hele onderzoek (’t Hart, van
Dijk, de Goede, Jansen & Teunissen, 1996). In dit onderzoek is de doelstelling drieledig. Vooreerst
willen de onderzoekers handvaten geven voor het proces van het ontwikkelen van
communicatiepaspoorten. Daarnaast trachten de onderzoekers na te gaan hoe een ‘ideaal’
communicatiepaspoort eruit ziet. Tot slot willen de onderzoekers met dit onderzoek de mogelijke
voor- en nadelen van het gebruik van communicatiepaspoorten bij personen met EMB
inventariseren.
Dit onderzoek is een vervolg op de masterproef van Inge Samaey (2010), die in haar masterproef
enerzijds een literatuuronderzoek uitvoerde omtrent personen met EMB en het gebruik van
communicatiepaspoorten bij deze doelgroep. Anderzijds ontwikkelde ze een protocol en format voor
het opstellen van communicatiepaspoorten.

1.2. Onderzoeksvragen
Aangezien de vraagstelling niet losstaat van de doelstelling zijn de onderzoekers vanuit de
onderzoeksdoelen tot de volgende onderzoeksvragen gekomen (‘t Hart et al.,1996):
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Omtrent het proces:
-

Welke factoren bevorderen en/of belemmeren het proces van het opstellen van een
communicatiepaspoort?

-

Verloopt het proces van het opstellen van de communicatiepaspoorten volgens de door ons
vooropgestelde criteria?

Omtrent het product:
-

Voldoen de communicatiepaspoorten aan de door ons vooropgestelde criteria?

Omtrent het gebruik:
-

Op welke manier wordt het communicatiepaspoort gebruikt?

-

In welke situaties wordt het communicatiepaspoort gebruikt?

-

Wat zijn bevorderende en/of belemmerende factoren bij het gebruik van het
communicatiepaspoort?

Omtrent het effect:
-

Heeft het communicatiepaspoort een meerwaarde voor de persoon met EMB?

In het onderstaande schematisch overzicht worden de onderzoeksvragen verder geconcretiseerd op
basis van de literatuur (zie hoofdstuk 1), de checklist van Millar (2006) en Samaey (2010). Deze
concretisering biedt handvaten voor het opstellen van de vragenlijsten, het interview en het logboek.
Bovendien zal het ondersteuning bieden bij het verwerken van de resultaten en het beantwoorden
van de onderzoeksvragen.
Het schematisch overzicht verduidelijkt hoe de onderzoeksvragen, de concretisering en de
onderzoeksmethoden (zie paragraaf 6) zich onderling verhouden.

Onderzoeksvragen

Concretisering

Onderzoeksmethode

Welke factoren bevorderen We besteden aandacht aan volgende - Vragenlijst
en/of

belemmeren

het factoren:

proces van het opstellen van
een communicatiepaspoort?

- De relaties tussen de leden van het
kernteam
- De grootte van het kernteam
- Het werken met verantwoordelijken
- De inbreng van procesbegeleiders

- Participerende
observatie
- Logboek
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Verloopt het proces van het De vooropgestelde criteria zijn:

- Vragenlijst

opstellen

- Participerende

van

de

communicatiepaspoorten
volgens

de

door

ons

vooropgestelde criteria?

- Ouders sturen het proces
- Elke persoon uit het kernteam heeft een

observatie

actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten - Logboek
- De verantwoordelijken bundelen alle
relevante informatie
- ‘Derden’ weten wie de leden van het
kernteam zijn en kunnen met hun
informatie, vragen, … terecht bij de
leden van het kernteam
- Het

communicatiepaspoort

afgewerkt

binnen

de

wordt
geplande

bijeenkomsten
- De

verantwoordelijken

maken

het

communicatiepaspoort
- Het resultaat is een product van het

kernteam
Voldoen de communicatie- De vooropgestelde criteria zijn:
paspoorten aan de door ons
vooropgestelde criteria?

- Vragenlijst

- Het communicatiepaspoort is ‘op maat’ - Participerende
van de persoon met EMB
- Het

communicatiepaspoort

observatie
is - Logboek

toegankelijk

- Interview

- Het communicatiepaspoort is eenvoudig
‘up-to-date’ te houden
Op welke manier wordt het We besteden aandacht aan de volgende - Interview
communicatiepaspoort

factoren:

gebruikt?

- Het communicatiepaspoort wordt door

- Vragenlijst

de persoon met EMB in de interactie
gebracht
- Het communicatiepaspoort wordt aan
derden gegeven wanneer zij vragen
stellen omtrent de persoon met EMB
In welke situaties wordt het We besteden aandacht aan de volgende - Interview
communicatiepaspoort

factoren:

- Vragenlijst
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gebruikt?

- Het

communicatiepaspoort

wordt

gebruikt in de voorziening, op school,
thuis… (afhankelijk van de situatie van de
persoon met EMB)
- Het

communicatiepaspoort

wordt

gebruikt wanneer de persoon met EMB
zich bevindt op een plaats waar hij/zij
niet ‘gekend’ is (bv. ziekenhuis, dokter,
…)
Wat

zijn

en/of

bevorderende We besteden aandacht aan de volgende - Interview
belemmerende factoren:

factoren bij het gebruik van
het communicatiepaspoort?

- Vragenlijst

- Het communicatiepaspoort bevindt zich
op een zichtbare plaats
- Het communicatiepaspoort bevindt zich
steeds bij de persoon met EMB
- Ouders, opvoeders, … laten weten aan
derden dat het communicatiepaspoort
bestaat
- Het communicatiepaspoort is altijd in
goede staat zodat het uitnodigend is om
te lezen

Heeft

het

communicatie- Mogelijke effecten zijn:

paspoort een meerwaarde
voor de persoon met EMB?

- Vragenlijst

- Het communicatiepaspoort zorgt ervoor - Interview
dat ‘vreemden’ beter weten hoe ze met
de persoon met EMB moeten omgaan
- Het communicatiepaspoort geeft een
aanzet tot interactie met de persoon met
EMB
- Het communicatiepaspoort ondersteunt
de omgang tussen de persoon met EMB
en de nieuwe begeleider, leerkracht, …
- Het

maken

communicatiepaspoort

van
bevordert

het
de

relatie en communicatie tussen de
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betrokkenen van het kernteam

2. Onderzoeksgroep
De onderzoekers wensten voor dit onderzoek personen met EMB die voldoen aan de definitie (zie
hoofdstuk 1) en bovendien in de nabije toekomst een overgangssituatie zouden meemaken, te
selecteren. Met een overgangssituatie wordt bedoeld dat de persoon bijvoorbeeld van het lager naar
het secundair buitengewoon onderwijs gaat, van de jongerenwerking naar de volwassenwerking gaat
in een voorziening, de persoon een nieuwe begeleider/leerkracht/babysit/… krijgt, enz. De
onderzoekers hebben deze voorkeur, omdat deze situaties een beter beeld geven over de mogelijke
voor- en nadelen van een communicatiepaspoort. Deze personen komen omwille van deze
overgangssituatie namelijk in contact met ‘vreemden’ waardoor het gebruik en effect van het
communicatiepaspoort beter in kaart kan worden gebracht. We lichten de drie casussen hieronder
kort toe.

A. is een elfjarige jongen met EMB en zit in een rolstoel. Hij woont thuis en gaat overdag naar een
Medisch Pedagogisch Instituut (MPI). Hij heeft een persoonlijk assistente met wie hij leuke
activiteiten doet.
De tweede casus bestaat uit een tweeling, L. en L. Het zijn twee viertienjarige meisjes met EMB, die
aanvankelijk overdag naar school gingen en nadien naar een voorziening gaan. In de weekends
verblijven ze thuis. Ze zullen in de loop van ons onderzoek de overgang maken van de school naar
een voltijds verblijf in de voorziening.
K. is een negenjarig meisje met EMB dat thuis verblijft en overdag naar school gaat. Ze zit in een
rolstoel en is communicatief gezien erg gericht op het stemgeluid. Ze neemt vaak deel aan
activiteiten waardoor ze regelmatig in contact komt met nieuwe mensen.

Aangezien er weinig kandidaat-deelnemers waren voor dit onderzoek hebben we het
overgangscriterium laten vallen.

3. Soort onderzoek
3.1. Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek dat hier uitgevoerd werd, is een beschrijvend, kwalitatief onderzoek. Het heeft dan
ook een aantal kenmerken, eigen aan kwalitatief onderzoek (Merriam, 1997). Eerst en vooral waren
de onderzoekers geïnteresseerd in het begrijpen van de betekenissen die de betrokkenen ontwikkeld
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hebben omtrent de persoon met EMB en een communicatiepaspoort. Daarnaast waren de
onderzoekers een belangrijk instrument voor de dataverzameling en –analyse, aangezien ze zelf
participeerden aan het opstellen van de communicatiepaspoorten. Een derde kenmerk is dat
kwalitatief onderzoek veldwerk met zich meebrengt. Er werden bovendien verschillende
dataverzamelingsmethoden (zoals vragenlijsten, interviews en observaties) gebruikt (zie paragraaf 6).
Tot slot resulteerde dit onderzoek in rijke beschrijvingen van de onderzochte situaties.

3.2. Praktijk- en actieonderzoek
In praktijkgericht onderzoek staat het ontwikkelen en beoordelen van oplossingen of plannen voor
praktijkproblemen centraal. In dit onderzoek stond het communicatieprobleem met personen met
EMB centraal en hebben de onderzoekers getracht om hier samen met de betrokkenen aan
tegemoet te komen en dit door het opstellen van een communicatiepaspoort.
De cyclus voor praktijkgericht onderzoek bestaat uit vijf fasen. Eerst wordt het praktijkprobleem
geformuleerd, wat tevens ook het uitgangspunt van het onderzoek is. Daarna volgt de fase van de
diagnose, waarin de probleemsituatie volledig onderzocht wordt en de oorzaken van het probleem
achterhaald worden. De derde fase houdt plan- en besluitvorming in, waaruit de ingreep (fase 4)
volgt; het actieonderzoek. Tot slot wordt het plan geëvalueerd en nagegaan of het praktische
probleem opgelost is (Susman, 1983 in O’Brien 2001; ‘t Hart et al.,1996).

Aangezien dit onderzoek verder bouwde op de masterproef van Inge Samaey (2010), begonnen de
onderzoekers in de derde fase van deze cyclus. Het protocol dat ontwikkeld werd door Inge Samaey
(2010) werd aangepast en in de praktijk uitgevoerd. In fase 4 (het actieonderzoek) onderzochten de
onderzoekers samen met de direct betrokkenen de situatie om de kwaliteit van het handelen te
verbeteren vanuit een meer gefundeerd inzicht in en kennis van de situatie (Kelchtermans, 2007a).
Hierin was het belangrijk om recht te doen aan twee hoofdcriteria voor actieonderzoek, namelijk
empowerment en wederzijdse adequaatheid om een toename van de zelfbeschikkingsruimte van
mensen te verwezenlijken, zodat ze zelf aan de slag kunnen gaan met het opstellen en
implementeren van een communicatiepaspoort in hun dagdagelijkse praktijk (Boog, 2007). In dit
onderzoek hebben de onderzoekers dit trachten te doen door de expertise van elk van de
betrokkenen te erkennen en te waarderen zodat er een samenwerking tot stand kon komen.
Bovendien zijn we steeds vertrokken vanuit de krachten van de betrokkenen en hebben we
ondersteuning geboden waar dit wenselijk was zodat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de
betrokkenen lag.
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Zowel voor als na de implementatie van het communicatiepaspoort werden data verzameld aan de
hand van vragenlijsten, een participerende observatie en interviews. Hierna werden de data
geanalyseerd en tot slot werden de bevindingen uit deze data-analyse beschreven en geëvalueerd
om zo handvaten aan de praktijk te bieden (fase 5).

3.3. Evaluatieonderzoek
Dit onderzoek kan ook beschreven worden als een evaluatieonderzoek. De onderzoekers
ontwikkelden samen met de betrokkenen het communicatiepaspoort waarna dit in de praktijk werd
geïmplementeerd. Zowel het proces (het opstellen van het communicatiepaspoort) als het resultaat
(het communicatiepaspoort), het latere gebruik en het effect ervan werden geëvalueerd.

De belangrijkste functie van evaluatieonderzoek is het bijdragen aan de verbetering van de situatie
van doelgroepen (Swanborn, 1999). Zo wilden de onderzoekers door middel van dit onderzoek de
communicatieproblemen tussen personen met EMB en ‘vreemden’ verminderen. Aangezien dit
onderzoek in nauwe samenwerking met de betrokkenen werd uitgevoerd, had het zeker ook een
emancipatorische functie (Swanborn, 1999).

4. Onderzoeksdesign
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een gevalsstudie. De definitie van Stake (1995), “the
study of the particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity within
important circumstances” (p.xi), sluit aan bij dit onderzoek. In dit onderzoek werd de ontwikkeling en
implementatie van een communicatiepaspoort bij een specifieke persoon met EMB bestudeerd. Er
werden drie gevallen/casussen op verschillende momenten, zowel tijdens als na het proces, en met
verschillende methoden (zie paragraaf 7) onderzocht waardoor dit onderzoek meer specifiek
gedefinieerd kan worden als een meervoudige gevalsstudie. Elk geval werd eerst verticaal
geanalyseerd (within analysis), wat inhoudt dat ze in de diepte uitgewerkt werd waardoor er ‘rijke
beschrijvingen’ (thick descriptions) ontstonden. Daarna werd een horizontale analyse (cross-site
analysis) uitgevoerd die resulteerde in een beschrijving van de gelijkenissen en verschillen van de
drie gevallen (Ghesquière & Staessens, 2007).
Merriam (1997) beschrijft drie types van kwalitatieve gevalsstudie, namelijk de particuliere,
beschrijvende en heuristische gevalsstudie. Waar een beschrijvende gevalsstudie resulteert in een
rijke beschrijving van het onderzochte, verbreedt een heuristische gevalsstudie het verstaan hiervan.
Dit onderzoek karakteriseert zich voornamelijk als een particuliere gevalsstudie, aangezien dit een
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geschikt design is om praktische problemen, vragen en/of situaties uit de dagelijkse praktijk, zoals
een communicatieprobleem van personen met EMB, te onderzoeken.
Er werd voor een gevalsstudie met een participerende observatie gekozen om zo dicht mogelijk aan
te sluiten bij het onderzoekssubject. Hierdoor kunnen volgens Bromley (1986 in Merriam, 1997)
aanknopingspunten, zoals de manier waarop het opstellen van een communicatiepaspoort vorm kan
krijgen, gegeven worden aan de dagelijkse praktijk.

5. Het onderzoeksverloop
In haar masterproef heeft Samaey (2010) zowel een format als een protocol ontwikkeld voor het
opstellen van communicatiepaspoorten in de praktijk. Tijdens het opstellen van het format en het
protocol heeft ze een implementatie uitgevoerd aan de hand van een voorlopig format. Op basis van
deze implementatie heeft ze het format herwerkt. In

dit vervolgonderzoek werden

communicatiepaspoorten geïmplementeerd die op haar uiteindelijke format gebaseerd zijn. Haar
protocol werd gedeeltelijk gevolgd en gedeeltelijk aangepast naar eigen inzicht van de onderzoekers.
We zullen aangeven wanneer er van haar protocol werd afgeweken.

5.1. Contactname
De contactname gebeurde door het plaatsen van een oproep in de nieuwsbrief van het
expertisecentrum

Multiplus

(bijlage

1).

In

deze

oproep

verzochten

de

onderzoekers

woonvoorzieningen, dagcentra , scholen, ouders, enz. om deel te nemen aan dit onderzoek. Het doel
van het onderzoek, de wederzijdse verwachtingen en de populatie die de onderzoekers voor ogen
hadden in dit onderzoek, stonden hierin beschreven. Daarnaast werden voorzieningen die reeds
interesse toonden in een ander project van Multiplus omtrent communicatiepaspoorten opnieuw
gecontacteerd. Ten slotte werd Multiplus gecontacteerd door ‘Inclusie Vlaanderen, vereniging voor
personen met verstandelijke handicap’ met de vraag of zij deze oproep ook op hun website mochten
plaatsen. Op deze vraag werd positief gereageerd door de onderzoekers en Multiplus. Deze inbreng
paste dan ook uitstekend bij de bedoeling om een project op te zetten, waarbij zowel ouders als de
professionele omgeving van de persoon met EMB actief deelnemen, om zo tot een goed en compleet
communicatiepaspoort te komen met informatie vanuit verschillende invalshoeken.
De ouders en voorzieningen die reageerden op de oproep en waarbij de persoon voldeed aan de in
dit onderzoek gehanteerde definitie van EMB, werden gecontacteerd door middel van een e-mail
waarin nogmaals de definitie EMB werd beschreven en het verdere verloop van dit onderzoek werd
toegelicht.
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5.2. Kennismaking
De doelstelling van de kennismaking was vooreerst kennismaken met de ouders, de persoon met
EMB en eventueel andere betrokkenen zoals een voorziening, school of persoonlijk assistent.
Daarnaast werd nogmaals nagegaan of de persoon voldeed aan de gehanteerde definitie van EMB en
of men nog steeds wilde deelnemen aan dit onderzoek. Wanneer dit positief beantwoord werd,
werden verdere afspraken gemaakt omtrent de samenstelling van het kernteam en de planning van
de

bijeenkomsten.

Indien

er

vragen

waren,

werden

deze

beantwoord

tijdens

dit

kennismakingsgesprek.

5.3. Informatiesessie
De belangrijkste doelen van deze sessie waren: kennismaken met alle leden van het kernteam, een
korte herhaling of kennismaking met het onderwerp ‘communicatiepaspoorten’ en informatie geven
omtrent het verloop van het onderzoek. Ook werden de concrete wederzijdse verwachtingen en de
rollen van de leden van het kernteam toegelicht. De leden van het kernteam kregen bovendien ruim
de tijd om vragen te stellen. Voor meer informatieomtrent deze sessie wordt verwezen naar bijlage
2.

5.4. Bijeenkomsten
Hieronder wordt een algemene beschrijving gegeven omtrent de bijeenkomsten. In bijlage 3 vindt u
de concrete uitwerking van iedere bijeenkomst terug.
5.4.1.Wie
In dit onderzoek werd aangesloten bij Samaey (2010) in die zin dat vooral de ouders en de persoon
met EMB betrokken werden bij dit proces aangezien zij het cliëntsysteem zijn.
De persoon met EMB werd daarnaast ook vertegenwoordigd door de overige personen in het
kernteam. Dit bestond uit mensen die in het dagelijkse leven dicht bij de persoon staan. Ze zijn
betrokken bij en zijn in staat belangrijke informatie te geven voor het communicatiepaspoort over de
persoon met EMB. Naast ouders en persoonlijk assistenten werd er ook samengewerkt met het
multidisciplinair team binnen de voorziening en/of school. Binnen het kernteam werden
verantwoordelijken aangeduid. Hun belangrijkste taak bestaat erin de continuïteit van het gebruik
van het communicatiepaspoort te garanderen. Ter aanvulling op het protocol van Samaey (2010)
leek het de onderzoekers gewenst dat wanneer één ouder of beide ouders de taak van
‘verantwoordelijke’ op zich wilde(n) nemen, er ondersteuning was vanuit de voorziening en/of
school. Dit is onder meer belangrijk vanwege het praktische aspect, zoals afspraken maken binnen de
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voorziening/school, contact leggen met andere begeleiders, enz. Hierbij dient te worden vermeld dat
de ouders de ‘eerste’ verantwoordelijken blijven en dat de voorziening en/of school eerder een
ondersteunende rol hebben.

Er zijn, naast de leden van het kernteam, weliswaar nog veel meer mensen betrokken bij de persoon
met EMB. Om goede discussies mogelijk te maken, mag het kernteam echter niet te groot zijn. Om
deze andere betrokkenen toch een stem te geven, werden de leden van het kernteam gestimuleerd
om anderen aan te spreken over het communicatiepaspoort. Op deze manier konden zij hun kennis
over de persoon met EMB meedelen en een plaats geven binnen het communicatiepaspoort.
De onderzoekers hebben tijdens de bijeenkomsten de rol van procesbegeleiders op zich genomen.
Deze rol bestond eruit het proces te begeleiden en te faciliteren. Bovendien ondersteunden ze de
verantwoordelijken in hun rol. In de toekomst is deze rol wellicht geschikt voor teamleiders of
orthopedagogen aangezien zij reeds een coördinerende functie hebben.
Tot slot was een medewerkster van het expertisecentrum Multiplus, Anneleen Penne, bij een aantal
bijeenkomsten aanwezig. Zij observeerde het proces en verzamelde beeldmateriaal om dit
onderzoek in de toekomst verder op te volgen.
5.4.2.Inhoud
De bijeenkomsten werden zo ingericht dat ze een duur hadden van maximaal negentig minuten per
bijeenkomst. Zo werd de extra werklast ‘draaglijk’ gehouden en bleef de aandachtsspanne optimaal.
Er werden naast de kennismaking en de algemene informatiesessie nog vier bijeenkomsten gepland.
Aangezien vooraf niet goed ingeschat kon worden hoe lang het proces in werkelijkheid zou duren,
werd de mogelijkheid voorzien om de tijdsplanning in te korten of uit te breiden.
Tijdens de bijeenkomsten werden een aantal thema’s besproken aan de hand van een checklist
(bijlage 4), opgesteld door Samaey (2010). Het kernteam mocht echter thema’s toevoegen of
verwijderen, zodat het communicatiepaspoort persoonsgebonden werd. Ook de vormgeving, de layout, de praktische bruikbaarheid, de introductie bij de persoon met EMB en derden en het up-todate houden van het communicatiepaspoort kwamen aan bod.

5.5. Informatie integreren in het communicatiepaspoort
5.5.1.Wie en wat
In dit onderzoek weken de onderzoekers af van het protocol, zoals door Samaey (2010) beschreven
werd, omtrent het integreren van informatie in het communicatiepaspoort. Zij beschrijft dat de
onderzoeker een ‘draft passport’ maakt en dit laat evalueren door het kernteam. De onderzoekers
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kozen er echter voor om vanaf de start van het proces de verantwoordelijkheid voor het
communicatiepaspoort bij de aangestelde verantwoordelijken te leggen. Aanvankelijk stelden de
onderzoekers voor dat de verantwoordelijken het communicatiepaspoort zouden maken. De
onderzoekers kozen voor deze verandering van het protocol, zodat ook dit deel van het proces
geëvalueerd kon worden. Wanneer de verantwoordelijken er voor zouden kiezen om het
communicatiepaspoort zelf te maken werd getracht te achterhalen waar knelpunten zouden liggen
bij het maken van een communicatiepaspoort, aangezien de onderzoekers handvaten wilden bieden
aan de praktijk. Er werd echter in de eerste bijeenkomst door de ouders (van de betrokken casus)
aangegeven dat dit voor hen niet haalbaar was. De onderzoekers hebben het protocol hierdoor
opnieuw aangepast en besloten dat de verantwoordelijken de keuze kregen in hoeverre ze het
communicatiepaspoort zelf wilden maken. Daarbij konden ze ondersteuning van het kernteam en de
procesbegeleiders vragen of het communicatiepaspoort in zijn geheel door de procesbegeleiders
laten vormgeven.
Daarnaast waren de onderzoekers van mening dat de verantwoordelijken meer betrokken zouden
zijn en het communicatiepaspoort beter up-to-date zouden houden wanneer ze al eens ervaren
hadden hoe een communicatiepaspoort gemaakt werd. Vandaar dat de communicatiepaspoorten
door de procesbegeleiders gemaakt werden in nauwe samenwerking met de ouders en de overige
leden van het kernteam.
5.5.2.Wanneer
De informatie werd na iedere bijeenkomst ingegeven en doorgestuurd naar de leden van het
kernteam zodat zij dit nog konden aanvullen of bijwerken. Idealiter werd alle informatie na de derde
bijeenkomst geïntegreerd in het communicatiepaspoort. Er werd geprobeerd om tussen de derde en
vierde bijeenkomst een periode van minstens twee weken te voorzien, zodat er voldoende tijd was
om het communicatiepaspoort te vervolledigen. Dit was echter niet steeds mogelijk.

5.6. Introductie van het communicatiepaspoort bij de betrokkenen
5.6.1.Wie en wat
De verantwoordelijken en onderzoekers presenteerden het volledige communicatiepaspoort tijdens
de vierde bijeenkomst aan het kernteam. Het kernteam besprak het communicatiepaspoort en gaf
aan welke aanpassingen nog nodig waren. De verantwoordelijke van de voorziening/school en
eventueel de ouders introduceerden het communicatiepaspoort bij de overige betrokkenen binnen
de voorziening/school. In laatste bijeenkomst werd besproken hoe het communicatiepaspoort
gebruikt kon worden wanneer zich een overgangssituatie voordeed. De tips (bijlage 6) die hieruit
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voortvloeiden, werden overgedragen aan de overige betrokkenen zodat ook zij hiermee konden
werken.
5.6.2.Wanneer
Dit vond zo spoedig mogelijk plaats na het voltooien van het communicatiepaspoort.

5.7. Het proces, product en gebruik/effect evalueren
Zowel het proces als het product, gebruik en effect van het communicatiepaspoort werden
geëvalueerd door onder andere gebruik te maken van vragenlijsten, participerende observaties en
interviews. Zowel de vragenlijsten als het onderzoekslogboek en de interviews werden door de
onderzoekers opgesteld. In de volgende paragraaf wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

6. Onderzoeksmethode
Een gevalsstudie stelt geen eisen omtrent het gebruik van specifieke methoden van dataverzameling
of –analyse. Het is belangrijk om methoden te selecteren die helpen bij het beantwoorden van de
onderzoeksvragen (Bassey, 1999; Stake, 1995). Hierbij moet er rekening gehouden worden met twee
aandachtspunten. Ten eerste is het belangrijk om de data systematisch te verzamelen. Daarnaast
moet men niet meer data verzamelen dan men kan verwerken, rekening houdend met de
beschikbare tijd en energie (Bassey, 1999). Voor dit onderzoek maakten de onderzoekers telkens
gebruik van verschillende soorten methoden om een onderzoeksvraag te beantwoorden; er was dus
sprake van datatriangulatie (Kelchtermans, 2007b; Patton, 1987). Enerzijds wilden ze zo de
betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten trachten te verhogen. Anderzijds was dit belangrijk
om voldoende informatie te hebben om adequate verticale analyses uit te voeren.

6.1. Vragenlijsten
Aan de hand van schriftelijke vragenlijsten (bijlage 5) wilden de onderzoekers iedere betrokkene van
het kernteam de kans geven om betekenis en zijn/haar mening te geven over het doorlopen proces
en het product van het communicatiepaspoort. In de vragenlijsten werden vragen gesteld omtrent
deze twee invalshoeken, waarin men kon antwoorden op een likertschaal. Daarnaast werd er ook de
gelegenheid gegeven om bedenkingen te formuleren omtrent het proces en product. Tot slot werden
enkele open vragen in de vragenlijsten opgenomen om het voor de respondenten mogelijk te maken
bemerkingen aan te brengen die niet in het ‘gesloten’ gedeelte van de vragenlijsten werden
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opgenomen. De onderzoekers trachtten de respons te verhogen door in de laatste bijeenkomst tijd
te maken voor het invullen van de vragenlijsten omtrent het proces en het product.
In februari 2012 werden de vragenlijsten omtrent het gebruik en effect (bijlage 7) van het
communicatiepaspoort opgestuurd naar de respondenten waarvan geen interview werd afgenomen
(zie paragraaf 6.3.). Hierin werden ook enkele vragen gesteld over het doorlopen proces en het
communicatiepaspoort als resultaat hiervan. Er werden een enveloppe en postzegel toegevoegd om
het invullen van de vragenlijsten door de respondenten te faciliteren.

De onderzoekers hebben voor het gebruik van vragenlijsten gekozen omdat het een aantal
belangrijke voordelen heeft. Eerst en vooral wilden we door middel van het gebruik van vragenlijsten
alle respondenten de mogelijkheid geven om hun mening te geven omtrent het proces en product.
Een tweede voordeel was dat er, door het gebruik van vragenlijsten, binnen een kort tijdsbestek
informatie van verschillende informanten verkregen werd. Tot slot konden de data gemakkelijk
geanalyseerd en geïnterpreteerd worden om ze daarna met de observaties van de onderzoekers en
de interviews te vergelijken. Het nadeel van het gebruik van vragenlijsten is dat de onderzoekers niet
dieper konden doorvragen op de antwoorden die er gegeven werden. Dit trachtten ze voor een deel
op te vangen door bij iedere vraag de kans te geven om een bemerking toe te voegen (Henerson,
Morris, & Fitz-Gibbon, 1978) en door een interview dat in februari/maart 2012 werd afgenomen (zie
paragraaf 6.3.).

6.2. Participerende observatie
Zoals reeds vermeld was er sprake van een actieonderzoek, waarin de onderzoekers samenwerkten
met de betrokkenen. Dit nam in het onderzoek de vorm aan van een participerende observatie.
Enerzijds leidde

één van de

onderzoekers

het

proces van het

opstellen van het

communicatiepaspoort aan de hand van een variant van het protocol (zie paragraaf 5) van Samaey
(2010). Anderzijds observeerde deze persoon ook wat er zich tijdens dit proces allemaal afspeelde.
De andere onderzoeker observeerde ook nauwlettend en maakte zorgvuldige notities van de
gebeurtenissen tijdens het proces. Daarnaast noteerde deze persoon ook hetgeen er gezegd werd
omtrent de inhoud van het communicatiepaspoort. De rolverdeling was in de verschillende
gevalsstudies verschillend, aangezien het in de praktijk ook verschillende personen zijn die de leiding
op zich kunnen nemen. De onderzoekers dienden voor deze participerende observatie bepaalde
vaardigheden te bezitten, zoals leiding geven, sensitief luisteren en het maken van notities omtrent
hun observaties en omtrent de inhoud van het gesprek (Merriam, 1997).
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Het opnemen van de rol van participerende observator was geen gemakkelijke taak en er moest
voldaan worden aan een aantal belangrijke ‘vuistregels’. Het was belangrijk dat er een evenwicht
werd gevonden tussen familiariteit en vreemdheid oftewel dat men de positie van een relatieve
buitenstaander innam (Kelchtermans, 2007b). De onderzoekers moesten dus enerzijds vertrouwd
zijn met personen met EMB en met het communicatiepaspoort. Anderzijds dienden ze duidelijk te
stellen dat de leden van het kernteam de spilfiguren zijn; zij kenden de persoon het best, zij waren
diegenen die het communicatiepaspoort vorm gaven en implementeerden.

Hieruit blijkt dat de onderzoekers één van de deskundigen in het onderzoek waren en dat alle
betrokkenen een stem moesten krijgen omtrent het communicatiepaspoort (Smeyers, 2007). Het
werd duidelijk dat de expertise van alle betrokkenen en de uitwisseling ervan belangrijk waren voor
het bekomen van een goed resultaat. Dit zowel omtrent het proces en het product als omtrent het
gebruik en effect van het communicatiepaspoort.
6.2.1.Het onderzoekslogboek
De onderzoekers hielden gedurende het onderzoek een onderzoekslogboek (bijlage 8) bij en
maakten hierin persoonlijke aantekeningen tijdens en na iedere bijeenkomst. Hierdoor konden de
gedachten, gevoelens en gedragingen tijdens het onderzoek in kaart worden gebracht. Het logboek
was het verhaal van de onderzoekers omtrent het onderzoeksproces (Kelchtermans, 2007b).
Daarnaast wilden de onderzoekers hierin bedenkingen formuleren omtrent de inhoud, het proces en
het resultaat van het opstellen van het communicatiepaspoort. Ook overliepen ze na iedere
bijeenkomst samen het onderzoekslogboek en formuleerden ze, zowel samen als individueel, enkele
bevindingen. Tot slot beoogden de onderzoekers hiermee de intersubjectieve navolgbaarheid te
verhogen, doordat anderen op deze manier de mogelijkheid krijgen om het onderzoeksproces na te
volgen. Hiervoor zijn zowel het onderzoeksdraaiboek als het onderzoekslogboek belangrijke
instrumenten (Kelchtermans, 2007b).

6.3. Interview
Aan de hand van twee semi-gestructureerde interviewleidraden (bijlage 9) werden in februari-maart
2012 enkele interviews afgenomen. Vooreerst hebben de onderzoekers een nieuwe persoon in het
leven van de persoon met EMB bevraagd. Dit interview richtte zich voornamelijk op het product,
gebruik en effect van het communicatiepaspoort. Daarnaast hebben de onderzoekers de ouders van
de personen met EMB geïnterviewd omtrent het doorlopen proces, het resultaat, het gebruik en het
effect

van

het

communicatiepaspoort.

Er

werden

enkele

‘standaardvragen’

in

beide
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interviewleidraden opgenomen. Deze ‘standaardvragen werden qua bewoordingen en volgorde
telkens aangepast aan de respondent om ruimte te creëren voor zijn/haar inbreng (Merriam, 1988).
De onderzoekers achtten het belangrijk enkele standaardvragen te hanteren, aangezien bepaalde
informatie belangrijk was om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden (Kvale, 1996).

De interviews waren exploratief van aard. De onderzoekers trachtten het gebruik van het
communicatiepaspoort bij personen met EMB in kaart te brengen door ruimte te laten voor de
inbreng van de respondenten.

7. Data-analyse
De data-analyse in dit onderzoek was kwalitatief van aard. De onderzoekers hebben verschillende
stappen doorlopen bij het analyseren van de data. Vooreerst werd alle informatie, zowel uit de
vragenlijsten als uit het logboek en de interviews, klaargemaakt voor de analyse. De vragenlijsten
omtrent het proces en product, die werden afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst met het
kernteam, werden in een overzichtelijk schema ingegeven zodat de antwoorden en bemerkingen van
alle respondenten naast elkaar weergegeven werden (bijlage 5). De vragenlijsten omtrent het proces,
product, gebruik en effect, die werden ingevuld in februari en/of maart 2012, werden niet in een
overzichtsschema geplaatst aangezien het voornamelijk om open vragen ging en de onderzoekers
het niet noodzakelijk vonden om deze gegevens eerst in een apart document in te geven. De
interviews werden wel opgenomen, maar niet getranscribeerd door de onderzoekers. Eén van de
onderzoekers noteerde tijdens de afname van het interview terwijl de andere onderzoeker het
interview leidde. Nadien werd het interview beluisterd en werd er per minuut nagegaan of het ging
over het proces, product, gebruik of effect en werd met een kernwoord de inhoud kort omvat. Op
deze manier konden de onderzoekers tijdens de analyse omtrent het proces, product, gebruik of
effect de interviews zorgvuldig beluisteren. De hoofdreden hiervoor was het tijdsgebrek aangezien
de interviews pas afgenomen konden worden in februari, maart en april 2012. Het
communicatiepaspoort diende namelijk reeds enige tijd in gebruik te zijn en bovendien was het niet
eenvoudig om de interviews in te plannen omwille van verschillende omstandigheden. Het
onderzoekslogboek werd na iedere bijeenkomst ingevuld door beide onderzoekers, er vond een
nabespreking plaats en alle informatie werd in het voorziene document ingegeven. Tijdens de
analyses werd het onderzoekslogboek naast de gegevens uit de vragenlijsten en interviews gelegd en
werden de bevindingen van de onderzoekers toegevoegd. Een tweede stap in het analyseproces was
het grondig doornemen van en nadenken over de data waarna de verzamelde data gecodeerd
werden. Aangezien in de vragenlijsten reeds de codes ‘proces’, ‘product’, ‘gebruik’ en ‘effect’
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gebruikt werden, werden deze codes ook gehanteerd voor de indeling van de interviews. Het
onderzoekslogboek handelde enkel over het proces van het opstellen van het communicatiepaspoort
waardoor codering hierbij niet nodig was. Tot slot werden de resultaten van de data-analyse
neergeschreven (Shaw, 2010).

Het voorgaande geeft weer dat het analyseren in kwalitatief onderzoek een aanhoudend proces is;
het komt namelijk niet alleen op het einde van de studie voor zoals in de meeste kwantitatieve
studies (Mertens, 2010). Bovendien werden de vragenlijsten omtrent het proces en product een
eerste keer doorgenomen en geanalyseerd alvorens de interviews van de ouders werden
afgenomen. Dit zorgde ervoor dat het mogelijk was om enkele elementen verder te verduidelijken
en/of uit te diepen. Daarnaast maakt het bovenstaande ook duidelijk dat de onderzoekers een
belangrijke rol speelden in de data-analyse aangezien de betekenis van de verzamelde informatie
mede door hen gegenereerd werd (van der Zee, 1979).
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Hoofdstuk 3: Een gevalsbeschrijving
1. Inleiding
In dit onderzoek werd er van iedere casus een kwalitatieve verticale analyse gemaakt. De
onderzoekers kozen ervoor om slechts één casus in dit hoofdstuk te beschrijven. De uitwerking van
de andere casussen is hiermee vergelijkbaar. Er werd specifiek voor deze casus gekozen omwille van
de beschikbare informatie. Het is immers de enige casus waarbij we de informatie verkregen volgens
de methoden die beschreven werden in hoofdstuk 2. Zoals in het vorige hoofdstuk uitgelegd, werd er
gebruik gemaakt van diverse methoden om de mening van de betrokkenen te achterhalen. Voor dit
hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van informatie verkregen uit de bijeenkomsten met het kernteam,
e-mails, notities van de onderzoekers, de vragenlijsten omtrent proces, product en gebruik/effect, de
interviews met de ouders en een nieuwe persoon in het leven van de persoon met EMB en het
onderzoekslogboek.

Vooreerst wordt bij casus A. een globaal beeld geschetst van het kind. Vervolgens wordt er een
kwalitatieve analyse weergegeven waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de informatie
die verkregen werd direct na de bijeenkomsten (paragraaf 2.2. tot en met paragraaf 2.3.) en de
informatie die verkregen werd na een aantal maanden gebruik gemaakt te hebben van het
communicatiepaspoort (paragraaf 2.4. tot en met paragraaf 2.6.). In dit laatste onderdeel wordt de
nieuwe persoon in het leven van de persoon met EMB geïntroduceerd. Ter info werd in bijlage 5 een
tabel opgenomen waarin de resultaten van de vragenlijsten omtrent het proces en product, die
afgenomen werden tijdens de laatste bijeenkomst, vermeld worden.
Er wordt per onderdeel zowel een algemene beschrijving als de mening van het kernteam en de
onderzoekers gegeven.

2. Casus A.
2.1. De persoon met EMB
A. is een elfjarige jongen die vaak vrolijk is en goed weet wat hij wil. Hij zwemt graag en heeft nog
veel andere hobby’s zoals trampoline springen, door boekjes bladeren en zwemmen. A. heeft
ernstige meervoudige beperkingen en zit in een rolstoel. Op communicatief vlak is hij beperkt,
waardoor kennis van zijn unieke manier van communiceren onontbeerlijk is in het contact met A. Hij
wijst bijvoorbeeld vaak met zijn vinger naar een voorwerp om duidelijk te maken wat hij wil; deze
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kennis is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op de communicatieve signalen die A.
uitzendt. Tijdens de bijeenkomsten met het kernteam was hij telkens aanwezig, waardoor de
onderzoekers een goed beeld van hem kregen.

2.2. Kwalitatieve analyse van de resultaten omtrent het proces
2.2.1.Het kernteam
2.2.1.1.

Grootte en samenstelling

Het kernteam dat werd samengesteld voor het communicatiepaspoort van A. bestond uit zijn ouders
en zijn persoonlijk assistente. Aanvankelijk werden ook personeelsleden van het MPI waar A. overdag
verblijft, uitgenodigd om deel te nemen. Dit was echter niet mogelijk vanwege tijdsgebrek. Tijdens de
eerste bijeenkomst waren enkel de moeder en de persoonlijk assistente van A. aanwezig. De vader
was verhinderd omwille van een afspraak. Bij de tweede en derde bijeenkomst was de vader van A.
wél aanwezig.

De meeste leden van het kernteam gaven aan dat ze de grootte van het kernteam goed vonden. De
moeder van A. maakte wel de bemerking dat ze het kernteam beperkt vond waardoor ook het aantal
invalshoeken beperkt was.
Op de vraag of andere mensen, die nu niet in het kernteam zaten, een meerwaarde hadden kunnen
betekenen voor het tot stand komen van het communicatiepaspoort, antwoordden de ouders:

We denken dat een goede 90% van het paspoort onveranderd zou blijven. Waarschijnlijk
zullen er wel kleine aanvullingen/bemerkingen van de therapeuten en verzorgenden komen.
Maar ondertussen hebben zij ook al laten weten dat ze A. daar volledig in herkennen.

Het kernteam bevatte ‘maar’ twee verschillende invalshoeken (de ouders en de persoonlijk
assistente) waardoor er volgens de onderzoekers niet vanuit verschillende disciplines naar A.
gekeken kon worden. De verschillende disciplines (opvoeders, therapeuten, …) van het MPI
ontbraken immers. Volgens de onderzoekers zijn de ouders van A. echter goed op de hoogte van wat
er zich allemaal afspeelt binnen de muren van de voorziening (bijvoorbeeld bij de logopedist of
kinesist). Ze probeerden ‘de stem’ van deze personen toch te verwoorden, zodat ook deze informatie
opgenomen kon worden in het communicatiepaspoort. De ouders gaven dikwijls voorbeelden van
situaties die in de voorziening gebeurden en dit maakte het enigszins mogelijk om deze invalshoek
toch in het communicatiepaspoort op te nemen. Zo gaven ze gedetailleerd weer hoe de eetsituatie
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van A. verloopt in het MPI. Op het MPI krijgt hij een plateau met daarop zowel zijn soep,
hoofdgerecht en dessert als zijn drinken dat hij tijdens die maaltijd krijgt. Dit zorgt ervoor dat hij beter
eet en hij niet zoveel afgeleid wordt door de vraag wat er in een volgende gang zal komen. Hij eet
alles wat op het plateau staat door elkaar. Een hapje soep, dan een hapje dessert, enz5. Een ander
voorbeeld dat door hen werd gegeven: Op het MPI gebruikt de logopedist drie foto’s met activiteiten.
Hij moet hier dan uit kiezen wat hij wil doen (hij kiest bijna altijd de foto met de blokken, want dit
doet hij het liefste). Toch is dit uiteraard niet hetzelfde als een ‘echte’ deelname van het MPI aan het
kernteam.
2.2.1.2.

Samenwerking

Het kernteam werkte samen en formuleerde op een gezamenlijke manier wat er in het
communicatiepaspoort moest komen. De ouders namen echter de uiteindelijke beslissingen.

De leden van het kernteam gaven aan dat de manier waarop ze binnen het kernteam met elkaar
omgingen, bevorderend werkte. Er was volgens hen voldoende respect, er werd goed naar elkaar
geluisterd en elkaars inbreng werd gewaardeerd.

De onderzoekers zijn van mening dat de leden van het kernteam respectvol met elkaar omgingen.
Iedereen luisterde naar elkaar, ze lieten elkaar goed uitspreken en vulden elkaars ervaringen aan met
eigen voorbeelden. Hier en daar leerden ze iets bij van elkaar en dit lieten ze ook blijken; hetgeen uit
het volgende voorbeeld blijkt. Vanaf de tweede bijeenkomst was de vader van A. aanwezig. Hij ging
goed mee in het proces. Hij gaf veel voorbeelden en vulde de moeder en persoonlijk assistente goed
aan. Hij gaf aan dat als A. iets doet wat hij eigenlijk niet mag doen, afleiden de beste optie is. Dit kun
je doen door hem een leuk speelgoed aan te bieden, maar het kan ook door hem aan iets leuks te
laten denken, zoals “K. (de persoonlijk assistente) komt straks”. Soms helpt het ook om met een
zwaardere stem tegen hem te praten.
De onderzoekers hebben de samenwerking met het kernteam als aangenaam ervaren, omdat er
sprake was van wederzijds respect en vertrouwen. De onderzoekers vroegen iedere bijeenkomst hoe
het kernteam de vorige bijeenkomst ervaren had, zodat eventuele misverstanden direct opgelost
konden worden. Hier was echter geen sprake van.

5

Voorbeelden die doorheen de tekst aangehaald worden, zullen cursief weergegeven worden om zo het
onderscheid met de citaten voldoende duidelijk te maken.
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2.2.1.3.

Verantwoordelijken

Tijdens de eerste bijeenkomst werd afgesproken dat alle leden van het kernteam ‘verantwoordelijke’
waren. De ouders namen het voortouw en werden, waar nodig, ondersteund door de persoonlijk
assistente.
De leden van het kernteam gaven allen aan dat het werken met verantwoordelijken voor hen
bevorderend werkte.

De onderzoekers zijn van mening dat de stelling ‘De verantwoordelijken waren bereikbaar en
beschikbaar voor het kernteam’ in deze casus niet van toepassing was, aangezien de drie leden van
het kernteam allen verantwoordelijken waren en daardoor ook altijd bereikbaar en beschikbaar
waren. Alle drie de verantwoordelijken beschikten over voldoende kennis over A. Ze legden ieder
hun eigen accenten. De persoonlijk assistente gaf bijvoorbeeld voornamelijk voorbeelden over de
activiteiten (bv. zwemmen) die zij met A. onderneemt.
2.2.1.4.

Inbreng van de leden van het kernteam

Zoals reeds vermeld, waren tijdens de eerste bijeenkomst enkel de moeder en de persoonlijk
assistente van A. aanwezig. Bij de tweede en derde bijeenkomst was de vader van A. wel aanwezig.

Zowel de ouders als de persoonlijk assistente gaven aan dat de mate waarin ieder lid van het
kernteam inbreng had, bevorderend werkte. Ze kregen voldoende tijd en ruimte om aan het woord
te komen en iedereen gaf zijn mening tijdens de discussies.

Volgens de onderzoekers was de inbreng van de moeder het grootst. Zij was iedere bijeenkomst
aanwezig en gaf de meeste voorbeelden. De inbreng van de persoonlijk assistente was tijdens de
eerste bijeenkomst groter dan tijdens de tweede aangezien ze toen meer voorbeelden gaf. Tijdens
deze eerste bijeenkomst toetste moeder datgene wat ze zei af bij de persoonlijk assistente. De vader
nam deze rol gedurende de tweede bijeenkomst over; een mogelijke verklaring voor de verminderde
inbreng van de persoonlijk assistente.
2.2.2.Procesbegeleiders
Tijdens het proces van het ontwikkelen van de communicatiepaspoorten, namen de onderzoekers de
rol van procesbegeleider op zich. Deze rol bestond uit het begeleiden en faciliteren van het proces.
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Het kernteam gaf unaniem aan dat de inbreng van de procesbegeleiders bevorderend werkte. Er
werd niet van het onderwerp afgeweken en de onderzoekers zorgden er volgens hen voor dat er
dieper werd ingegaan op het onderwerp door het stellen van vragen.
De moeder van A. gaf als bijkomende opmerking in de vragenlijst “Prima gedaan! De vergaderingen
werden goed gestuurd door Stephy en Inge (de onderzoekers)”. De vader gaf als opmerking “Heel
leuke en vlotte gesprekken met twee enthousiaste studentes”.

De onderzoekers zijn van mening dat er nauwelijks van het onderwerp werd afgeweken. Indien dit
gebeurde ging het over een thema dat nauw verwant was aan het thema dat besproken werd. Een
voorbeeld hiervan zijn de verwante thema’s ‘communicatie’, ‘woordjes die niet uitgesproken mogen
worden’ en ‘interesses’.
De afwisseling tussen de moeder, vader en persoonlijk assistente gebeurde meestal spontaan. Een
enkele keer werd nog eens extra de mening van de persoonlijk assistente gevraagd. De gesprekken
verliepen naar ons aanvoelen erg vlot en natuurlijk.
2.2.3.De rol van de ouders
De ouders maakten deel uit van het kernteam en alle communicatie met de persoonlijk assistente en
het MPI verliep via hen. Bovendien vonden de bijeenkomsten bij de ouders thuis plaats.

Alle leden van het kernteam stelden dat de wijze waarop de ouders in het proces betrokken werden,
bevorderend werkte. Ze waren betrokken bij de bijeenkomsten, kregen voldoende de kans om
informatie over hun kind in te brengen en deze informatie werd vervolgens verwerkt in het
communicatiepaspoort.

Aangezien de ouders de grootste plaats innamen in het kernteam en zeer betrokken waren tijdens de
bijeenkomsten, kregen zij naar onze mening ruim voldoende de kans om informatie over hun kind
aan te brengen. Zij keken telkens de notities van de vergadering nauwgezet na en gaven aan welke
veranderingen of aanvullingen wenselijk/nodig waren. Een voorbeeld: De moeder van A. gaf tijdens
de tweede bijeenkomst aan dat er nog twee ‘codewoorden’ (woorden die je niet hardop tegen A. mag
uitspreken, omdat hij dit dan direct verwacht te krijgen of te doen) toegevoegd moesten worden
namelijk ‘cola’ en ‘winkel’. Deze informatie werd verwerkt in het communicatiepaspoort. De
onderzoekers vonden dat het perspectief van de ouders centraal stond binnen deze casus, aangezien
informatie over het MPI ook via de ouders verkregen werd. De persoonlijk assistente vulde de ouders
vanuit haar invalshoek, namelijk vrijetijdsbesteding, aan.
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2.2.4.Betrokkenheid van ‘derden’
Naast de ouders en de persoonlijk assistente werd, na overleg met de ouders, ook het MPI
gecontacteerd door middel van een brief en informatie over het te volgen proces. Hoewel het MPI
niet deelnam aan de bijeenkomsten, hadden de ouders wel het gevoel dat het MPI met het
communicatiepaspoort zou willen werken wanneer het ‘af’ was, omdat ze het MPI zeer betrokken
vinden rond het welzijn van de kinderen die er verblijven. De onderzoekers hebben na het opstellen
van het communicatiepaspoort in overleg met de ouders besloten om het MPI nogmaals te
contacteren en informatie te geven over het onderzoek. Daarnaast kregen ze een handleiding over
het gebruik van het communicatiepaspoort. In deze brief werd eveneens gevraagd of het mogelijk
zou zijn om een nieuwe medewerker of stagiair(e) die met A. ging werken en het
communicatiepaspoort zou gebruiken, te mogen interviewen. Het MPI heeft hier positief op
gereageerd en bezorgde de onderzoekers, via de moeder van A., de contactgegevens van een nieuwe
medewerkster binnen de groep van A. Zij werd uiteindelijk geïnterviewd (zie paragraaf 2.5.3. en
2.6.3.).

De ouders gaven aan dat andere begeleiders niet wisten wie de leden van het kernteam zijn, omdat
er naast de persoonlijk assistente niemand betrokken was. Bij de stelling in de vragenlijst gaf de
moeder als opmerking: “Niet van toepassing. Er was niemand erbuiten bij betrokken”. De vader van
A. stelde: “Niemand anders was betrokken (denk ik)”. De ouders van A. gaven aan dat de mate
waarin ‘derden’ terecht konden bij de leden van het kernteam bevorderend werkte. De persoonlijk
assistente gaf aan dat de mate waarin ‘derden’ terecht konden bij de leden van het kernteam noch
bevorderend, noch belemmerend werkte.

De onderzoekers vonden het enerzijds spijtig dat het kernteam enkel uit de ouders en de persoonlijk
assistente van A. bestond vanwege de beperkte invalshoeken. Anderzijds vonden ze dit een
interessante casus om te zien in hoeverre ouders zelf een communicatiepaspoort kunnen opstellen,
zonder inbreng van een voorziening. Het was vooral interessant om nadien na te gaan in hoeverre dit
communicatiepaspoort dat opgesteld werd door de ouders, op het MPI gebruikt kon worden. In een
volgend onderdeel van deze casus wordt dit resultaat beschreven.
2.2.5.Het verwerken van de informatie in het communicatiepaspoort
De onderzoekers hebben tijdens de eerste bijeenkomst aan de ouders van A. en de persoonlijk
assistente gevraagd of zij het communicatiepaspoort zelf wilden maken of dat ze liever wilden dat de
onderzoekers dit deden. De ouders gaven aan dat ze liever wilden dat de onderzoekers dit zouden
doen, aangezien zij nog geen duidelijk beeld hadden van hoe een communicatiepaspoort er
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uiteindelijk zou uitzien. Het communicatiepaspoort werd in nauwe samenwerking met de ouders
uitgewerkt; de ouders bezorgden foto’s via email, deelden richtlijnen omtrent de lay-out mee en
gaven uitgebreide feedback omtrent de inhoud en de vormgeving van het communicatiepaspoort.

Zowel de ouders als de persoonlijk assistente van A. gaven aan dat de wijze waarop de
verantwoordelijken de informatie verwerkten, bevorderend werkte. Daarnaast werkte het feit dat de
verantwoordelijken het communicatiepaspoort gemaakt hebben bevorderend, volgens de ouders. De
persoonlijk assistente vond dit noch bevorderend, noch belemmerend.

De onderzoekers zijn van mening dat de vraagstelling voor het kernteam op dat moment
waarschijnlijk niet duidelijk was. Er werd namelijk beslist dat de procesbegeleiders het
communicatiepaspoort

zouden

uitwerken

en

dit

in

nauwe

samenwerking

met

de

verantwoordelijken. Wellicht werden de ‘procesbegeleiders’ in deze stellingen verward met de
‘verantwoordelijken’, aangezien de onderzoekers ‘verantwoordelijk’ waren voor het verwerken van
de informatie.
Ondanks het feit dat de onderzoekers de informatie verwerkten, werd er voor alle onderdelen
toestemming of feedback gevraagd aan de ouders. De ouders keken het communicatiepaspoort
nauwgezet na via het programma Microsoft Powerpoint, zodat er verbeteringen aangebracht konden
worden. Volgens de onderzoekers hadden de ouders een duidelijke inbreng, zodat het
communicatiepaspoort echt een resultaat van hen werd.
2.2.6.Tijdsplanning en thema’s
Voor het eerste bezoek aan de ouders en de persoonlijk assistente, waren enkel de kennismaking en
de infosessie gepland. De onderzoekers hadden hier drie uur voor ingepland. Aangezien het
kernteam klein was en er niet veel vragen werden gesteld over de infosessie, was het mogelijk om
reeds de thema’s van de eerste bijeenkomst te bespreken. Na het overlopen van de checklist, werd
aan het kernteam gevraagd of zij nog thema’s wilden weglaten en/of toevoegen. Zij stelden de
thema’s ‘emoties’ en ‘weekstructuur’ voor. Deze thema’s werden aanvullend in het
communicatiepaspoort opgenomen.
Tijdens de tweede ontmoeting werd drie uur voorzien om bijeenkomsten twee en drie te bespreken.
Na twee en een half uur kon er echter worden afgerond. De onderzoekers merkten op dat de ouders
en de persoonlijk assistente niet vaak afweken van het thema dat op dat moment besproken werd.
Wanneer dit wel gebeurde, kwam dat vooral voor op de momenten dat het ene thema voldoende
besproken was of het thema nauw verwant was aan het thema dat besproken werd. Wanneer de
onderzoekers opmerkten dat er naar een ander thema werd afgeweken, vroegen ze eerst
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nadrukkelijk of het vorige thema voldoende besproken was. Indien dit zo was, werd verder gegaan
met een volgend thema.
Er werd afgesproken dat de volgende bijeenkomst een week later plaats zou vinden. Tijdens die
bijeenkomst werd het communicatiepaspoort gepresenteerd. Er was aanvankelijk nog een moment
voorzien om af te spreken. Aangezien de bijeenkomsten reeds afgerond waren, werd deze laatste
bijeenkomst geannuleerd. Samenvattend werd het communicatiepaspoort ruim binnen de
vooropgestelde tijdspanne gemaakt. Het kernteam had hier een bijeenkomst van bijna twee uur en
een bijeenkomst van ongeveer twee en een half uur voor nodig. De laatste ‘presentatie-’bijeenkomst
duurde één uur.

De leden van het kernteam gaven aan dat de voorziene tijd voor de bijeenkomsten en de opmaak
van het communicatiepaspoort bevorderend werkte. Alle thema’s werden binnen de geplande
bijeenkomsten besproken, waardoor ook het communicatiepaspoort binnen de vooropgestelde
tijdspanne voltooid kon worden.

De onderzoekers zijn van mening dat het proces voorspoedig verliep met dit kernteam. Hoewel er
thema’s toegevoegd werden en de leden van het kernteam veel concrete voorbeelden gaven, was de
vooropgestelde tijdspanne ruim voldoende.
2.2.7.Belemmerende en/of bevorderende factoren
Binnen dit onderdeel werd er gepeild naar bijkomende belemmerende en/of bevorderende factoren
die de leden van het kernteam tijdens het proces ervaren hebben.

Er werden geen extra belemmerende en/of bevorderende factoren gegeven door het kernteam.

De onderzoekers vonden het belemmerend voor het aantal invalshoeken dat het kernteam maar uit
drie personen bestond. Om de benodigde tijd voor het opmaken van een communicatiepaspoort
beperkt te houden, leek een beperkt kernteam juist een bevorderende factor. Door dit beperkte
kernteam was het risico aanwezig dat er niet voldoende voorbeelden gegeven werden, er weinig
discussies waren en dat het communicatiepaspoort enkel geschikt zou zijn voor gebruik in de
thuissfeer. De onderzoekers probeerden deze risico’s te verkleinen door naar concrete voorbeelden
te vragen en door te vragen hoe deze situaties op het MPI verliepen. Doordat de ouders het meeste
aan het woord waren, en de inbreng van de persoonlijk assistente tijdens de tweede bijeenkomst
kleiner was, werd de mening van de persoonlijk assistente soms expliciet gevraagd “Herken jij dit
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voorbeeld van de ouders?“ of “Hoe verloopt dat bij jou?”. Hierdoor werden de verschillende
invalshoeken zoveel mogelijk verkend.

2.3. Kwalitatieve analyse van de resultaten omtrent het product
2.3.1.Inhoud van het communicatiepaspoort
Gedurende het proces werd samen met het kernteam getracht voldoende informatie te verzamelen
over A. Het doel was om de persoonlijkheid en aspecten uit het leven van A. juist weer te geven in
het communicatiepaspoort.
Er werd aan het kernteam gevraagd om correcte, concrete en noodzakelijke informatie over het kind
te geven. Om het zo concreet mogelijk te maken, werden er voorbeelden gevraagd. Tevens werd er
samen met het kernteam besloten om het communicatiepaspoort niet te veel pagina’s te laten
bevatten, omdat het dan waarschijnlijk minder frequent gelezen wordt. Het kernteam was daardoor
voortdurend bezig met het vinden van een balans tussen noodzakelijke en minder noodzakelijke
informatie. Tijdens het proces werd besloten dat de tekst vanuit het ik-perspectief geschreven zou
worden.

Zowel de ouders als de persoonlijk assistente van A. vonden de inhoud van het
communicatiepaspoort correct, concreet en noodzakelijk.
Tijdens de bijeenkomsten merkten de ouders, na het lezen van het communicatiepaspoort, op dat
het communicatiepaspoort goed past bij het karakter en de persoonlijkheid van A. Ze benoemden
dat ze het mooi vonden dat het in het ik-perspectief geschreven werd.

De onderzoekers zijn van mening dat de noodzakelijke informatie die door het kernteam gegeven
werd, ook daadwerkelijk opgenomen werd in het communicatiepaspoort. Niet alleen werden de
thema’s uit de checklist opgenomen, ook werden de notulen en ‘draft passports’ telkens nauwgezet
gecontroleerd door het kernteam. De onderzoekers hebben een aantal voorbeelden geselecteerd die
in het communicatiepaspoort geplaatst werden. Nadien werd aan de ouders gevraagd of ze akkoord
gingen met deze voorbeelden, of dat ze liever andere voorbeelden in het communicatiepaspoort
wilden plaatsen. De correctheid werd nagegaan door de ouders telkens het communicatiepaspoort
te laten lezen. De mate waarin de informatie die het kernteam gaf over het MPI correct was, kon niet
nagegaan worden aangezien er geen medewerkers van het MPI betrokken waren bij het opstellen
van het communicatiepaspoort. Nadat het communicatiepaspoort een aantal maanden op het MPI
gebruikt werd, vond er een gesprek plaats met een medewerkster van het MPI. Tijdens dit interview
werd wél nagegaan of de informatie correct was.
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2.3.2.Vorm/lay-out van het communicatiepaspoort
De vorm en lay-out van het communicatiepaspoort waren een agendapunt tijdens de bijeenkomsten.
Het kernteam vroeg aan de onderzoekers om het communicatiepaspoort in de vorm van een boekje
te maken. Daarnaast wilden ze er een aantal foto’s in plaatsen van belangrijke personen voor A. Deze
foto’s dienden groot genoeg te zijn, zodat A. deze belangrijke personen ook zou kunnen herkennen.
Uit praktisch oogpunt besloot het kernteam dat het handig zou zijn om het boekje te lamineren.
Vervolgens verwerkten de onderzoekers de informatie uit de eerste bijeenkomst met het programma
Microsoft PowerPoint. Ze kozen een lettertype en verwerkten de foto’s van familieleden en
hulpmiddelen die ze van de ouders kregen. Deze versie werd via e-mail naar het kernteam verstuurd.
De onderzoekers kregen feedback over de eerste versie. De moeder van A. gaf enkele toevoegingen
en wijzigingen over onder andere ‘codewoorden’ en de naam van de broer van A. Ook werd aan hen
gevraagd of ze akkoord gingen met het lettertype, of dat ze een ander lettertype verkozen. Ze gaven
aan dat ze dit lettertype goed bij A. vonden passen, aangezien het ‘ietwat speels was’. Vervolgens
werd specifiek ingegaan op de wensen rond de vorm en lay-out van het communicatiepaspoort. Het
kernteam gaf aan dat ze wilde dat het communicatiepaspoort met ringen aan elkaar werd gemaakt.
Deze ringen dienden open en dicht gemaakt te kunnen worden, zodat de bladzijden vernieuwd
kunnen worden. Om de dikte van het boekje te beperken werd ervoor gekozen om de pagina’s rectoverso te drukken. Ze vroegen of de foto’s in kleur afgedrukt konden worden, zodat ze herkenbaar
zouden zijn voor A. Daarnaast werd er aan hen gevraagd of ze graag gekleurde tabbladen in het
communicatiepaspoort wilden, om de verschillende rubrieken van elkaar te kunnen onderscheiden.
Aanvankelijk werd hierop geantwoord dat dit handig zou kunnen zijn in het gebruik. Echter een
nadeel zou zijn dat het boekje dikker zou worden. Het kernteam besloot uiteindelijk toch om gebruik
te maken van tabbladen. Bij de inhoudsopgave werd gebruik gemaakt van gekleurde blokken om de
afzonderlijke rubrieken te benadrukken. Belangrijke woorden of zinnen werden vet gedrukt of
onderlijnd, zodat de personen die het boekje gebruiken de informatie die ze nodig hebben snel
kunnen terugvinden. Om het gebruik te verhogen werd aan de onderzoekers gevraagd om twee
exemplaren van het communicatiepaspoort te maken, zodat het zowel thuis als op het MPI gebruikt
zou kunnen worden. De onderzoekers vroegen aan het kernteam op welke manier ze wilden dat
‘onbekende mensen’ er alert op gemaakt zouden kunnen worden dat A. een communicatiepaspoort
bij zich heeft. Het kernteam had hier geen concrete ideeën over. De onderzoekers stelden daarop
voor om bijvoorbeeld op de rolstoel een sticker te plakken of de persoon met EMB een armbandje
om te doen waarop een tekst zou komen te staan om de mensen hierop alert te maken. Ook meer
technische mogelijkheden zoals een ‘Personal Talker’ werden voorgesteld. De ouders kozen
uiteindelijk voor een witte sticker met zwarte letters. De tekst die hierop stond luidde: ‘Kijk eens in
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mijn communicatiepaspoort dan leer je me beter kennen! Het zit in mijn tas.’ Deze sticker werd
geplakt op de rolstoel van A. Onder de sticker hing zijn tas met daarin het communicatiepaspoort.
Het lettertype van de sticker was bij de eerste versie moeilijk leesbaar waardoor de onderzoekers, op
vraag van het kernteam, het lettertype hebben aangepast.

De leden van het kernteam waren van mening dat de lay-out en de vorm van het
communicatiepaspoort

aansluiten

bij

de

leeftijd

van

A.

Tevens

leek

hen

dat

het

communicatiepaspoort handig in gebruik zou zijn en dat het gemakkelijk aangepast zou kunnen
worden indien er iets gewijzigd moet worden, omdat ze bekend zijn met het computerprogramma
‘Microsoft PowerPoint’ en het communicatiepaspoort vastgemaakt is met ringen die open en dicht
gaan waardoor het vernieuwen van een blad vergemakkelijkt wordt.
De moeder van A. schreef in de vragenlijst over de vormgeving: “Heel toegankelijk, zowel qua taal als
vorm”. De vader van A. schreef hierover: “Vooraf had ik geen idee wat ik moest verwachten, maar ik
was zeer aangenaam verrast bij het zien van het resultaat”. Het resultaat ziet er mooi uit”.

De onderzoekers hebben tijdens het proces getracht om de beslissingen omtrent de vorm en lay-out
zoveel mogelijk door het kernteam te laten nemen. Toch hebben de onderzoekers keuzes moeten
maken in het selecteren van de informatie en het formuleren van zinnen. Zij hebben ook het
lettertype gekozen en besloten welke woorden en zinnen in het vet of onderlijnd werden. Het
kernteam nam echter de uiteindelijke beslissing en gaf goedkeuring voor het communicatiepaspoort.

2.4. Kwalitatieve analyse van de resultaten omtrent het proces gemeten na een aantal
maanden gebruik van het communicatiepaspoort
2.4.1.De ouders
Wanneer de ouders tijdens het interview terugblikten op het doorlopen proces gaven ze aan dat het
proces erg vlot verlopen is. Ze waren verrast door zowel het proces als het resultaat, aangezien ze
voordien geen idee hadden van hoe het proces zou verlopen en het communicatiepaspoort eruit zou
zien.
Het feit dat het kernteam een klein groepje was, werkte bevorderend volgens hen. De tijd werd
beperkt gehouden, doordat er minder discussies waren. De vader van A. gaf aan dat het een groot
voordeel was, dat de onderzoekers het communicatiepaspoort snel concreet gemaakt hebben: “En
dan weet je waarover het gaat. Het is gemakkelijker kritiek geven op iets dat er al is”.
Zowel de vader als de moeder van A. gaven aan dat de bijeenkomsten goed voorbereid waren. Als ze
het proces opnieuw mochten doen, dan zouden ze het weer op deze manier willen doen. De ouders
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vonden dat de tijdsinvestering voor hen beperkt was aangezien ze enkel informatie en foto’s
moesten voorzien en de notities en het ‘draft passport’ dienden na te kijken. Ze vonden het een
voordeel dat de onderzoekers een grotere rol op zich namen en de discussies stuurden.
2.4.2.De persoonlijk assistente
De persoonlijk assistente gaf aan dat het opstellen van het communicatiepaspoort vlot verlopen is.
Ze merkte op dat er tussen de betrokkenen niets veranderd is door het proces (zoals bijvoorbeeld
meer gerichte communicatie omtrent de persoon). Tips om het proces te verbeteren had ze niet.

2.5. Kwalitatieve analyse van de resultaten omtrent het product gemeten na een aantal
maanden gebruik van het communicatiepaspoort
2.5.1.De ouders
De ouders zijn na het communicatiepaspoort gebruikt te hebben, nog steeds tevreden over het
formaat. Ze zijn tevens van mening dat de informatie volledig en nog steeds up-to-date is. Ze
benoemden dat het een voordeel is dat A. niet veel veranderingen doormaakt. Indien dit wel het
geval zou zijn, dan zou het communicatiepaspoort vaker geüpdatet moeten worden.
2.5.2.De persoonlijk assistente
De persoonlijk assistente gaf aan dat het communicatiepaspoort een handig formaat heeft. “Klein
genoeg om mee te nemen en groot genoeg om voldoende informatie in op te nemen”. Ze vindt dat
het communicatiepaspoort een goede indeling heeft en dat de schrijfwijze past bij A. Alle belangrijke
informatie is erin opgenomen en is duidelijk voor iedereen die het wil lezen.
2.5.3.De nieuwe persoon
Deze nieuwe persoon is een begeleidster van A. op het MPI waar A. overdag verblijft. Aangezien ze
reeds een stage heeft gedaan op het MPI kende ze A. al enigszins. Toen ze echter in zijn groep ging
werken, heeft ze het handelingsplan en het individuele plan van A. niet gelezen. Ze heeft zich enkel
gebaseerd op de informatie uit het communicatiepaspoort en de informatie die ze kreeg van haar
collega’s omtrent de afspraken voor A., zijn dagstructuur, enz. De nieuwe begeleidster heeft een
aantal maanden deeltijds met A. gewerkt in zijn groep. Op het moment dat het interview werd
afgenomen, ging ze in een andere leefgroep van het MPI werken.
De begeleidster vindt het communicatiepaspoort handig en zowel de schrijfwijze als het formaat
spraken haar aan. Hetgeen blijkt uit het volgende citaat:
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Ik dacht eerst zo van, oei, zo veel tekst, maar ik las het toen en ik vond wel, het leest heel
gemakkelijk en vlot. Het is niet in therapeutische of typische termen van sociaal werk
geformuleerd, dus een beginner zou het ook gemakkelijk kunnen lezen en begrijpen.

Ze vindt het een pluspunt dat er veel tekst in het communicatiepaspoort staat, omdat dit nodig is om
A. voldoende te leren kennen. De lengte van de zinnen is volgens haar precies goed. De foto’s van de
belangrijke personen en de hulpmiddelen die in het communicatiepaspoort verwerkt zijn, vormen
volgens haar een meerwaarde. Een stagiair of nieuwe medewerker weet op die manier wie de familie
van A. is en kan hierover communiceren met A.
Ze gaf aan dat de informatie beschreven in het communicatiepaspoort volledig is voor het gebruik
thuis. Volgens haar heeft de moeder van A. veel kennis over de activiteiten die A. doet op het MPI,
maar is het niet volledig. Als het communicatiepaspoort als werkinstrument gebruikt zou worden
binnen het MPI, dan zou deze informatie meer uitgebreid moeten zijn. Er zou dan ook iemand van
het MPI deel moeten nemen aan het proces. Toch vroeg ze zich af of een uitbreiding van de
informatie van het MPI wel gewenst is, want dan is het communicatiepaspoort misschien té
informatief en is het minder leuk om het te lezen. Volgens haar is het doel van het
communicatiepaspoort de belangrijkste indicatie om te beslissen welke informatie in het
communicatiepaspoort moet staan. Ze gaf enkele aanvullingen vanuit het MPI omtrent de
dagstructuur en het keuzeboekje dat A. binnen het MPI heeft. Ze gaf aan dat de informatie die in het
communicatiepaspoort staat niet overbodig is. Het is volgens haar de basiskennis die je van A. moet
weten als je met hem werkt. Zo is het gebruik van het communicatiepaspoort zeker een meerwaarde
voor de stagiairs en nieuwe medewerkers.
Informatie rond de eetsituatie kon ze niet meteen vinden in het communicatiepaspoort. Dit kwam
pas later in het communicatiepaspoort aan bod. Ze gaf aan dat verwijzers daarin wellicht een
aanvullende

rol

kunnen

spelen

wanneer

informatie

op

meerdere

plaatsen

in

het

communicatiepaspoort kan staan.
2.5.4.De onderzoekers
De onderzoekers zijn van mening dat het communicatiepaspoort in grote lijnen voldoet aan de
verwachtingen en het een gebruiksvriendelijk instrument is. De hoeveelheid tekst, de foto’s en de
schrijfwijze worden volledig verantwoord vanuit het doel dat het kernteam met het
communicatiepaspoort voor ogen had, namelijk de persoonlijkheid en belangrijke aspecten uit het
leven van A. zo goed mogelijk in kaart brengen.
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Vanuit het MPI kwam echter de opmerking dat specifieke informatie over de werking van het MPI
ontbrak. De begeleidster gaf echter zelf aan, dat te veel informatie over het MPI het
communicatiepaspoort minder aantrekkelijk zou maken.
De onderzoekers begrijpen de opmerking van de begeleidster omtrent het gebruik van verwijzers in
het communicatiepaspoort aangezien dit volgens ons bevorderlijk is voor de gebruiksvriendelijkheid
van het communicatiepaspoort. Toen de ouders echter aangaven dat ze het gebruik van verwijzers
niet ondersteunden aangezien het volgens hen dan zou lijken op een woordenboek of een
encyclopedie, konden wij ons ook daarin vinden. Het gebruik van teveel verwijzingen zou de
leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid inderdaad kunnen ondermijnen.

2.6. Kwalitatieve analyse van de resultaten omtrent het gebruik en effect na een aantal
maanden gebruik van het communicatiepaspoort
2.6.1.De ouders
Er zijn twee exemplaren van het communicatiepaspoort in gebruik. Eén communicatiepaspoort zit in
zijn rugzakje aan de rolstoel en het andere exemplaar bevindt zich in het MPI waardoor A. het
communicatiepaspoort altijd bij zich heeft.
Het communicatiepaspoort wordt volgens de moeder van A. nog weinig gebruikt thuis. De ouders
waren telkens bij A. aanwezig en hij is nog niet naar een ziekenhuis geweest. Er is wel een babysit
geweest, maar dit was een familielid dat A. reeds vele jaren kent. De vader benoemde echter dat het
communicatiepaspoort wél regelmatig gebruikt wordt. Vaak zijn de ouders dan wel aanwezig, maar
als kennissen hen iets vragen over A. zijn ze nu geneigd om hen het communicatiepaspoort te
overhandigen, zodat ze niet telkens zelf hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. “Continue halen we
het boekje te voorschijn en maken we het onszelf eigenlijk gemakkelijk” (moeder van A.). De ouders
van A. gaven als voorbeeld een situatie waarin ze de ‘nieuwe’ vriend van hun nichtje het
communicatiepaspoort lieten lezen. Een aantal weken nadien zijn ze gezamenlijk een weekendje weg
geweest. De ‘nieuwe’ vriend had zo de mogelijkheid om A. te leren kennen. Hij merkte spontaan op
dat alles wat A. deed, in het communicatiepaspoort vermeld stond.
De vader van A. heeft nu meer het gevoel dan voordien dat A. zichzelf door middel van het
communicatiepaspoort kan voorstellen. Deze manier van gebruik vindt hij zeer waardevol. Benadrukt
werd dat ze het communicatiepaspoort ook zullen gebruiken als A. naar het ziekenhuis gaat. De
ouders gaven aan dat mensen het leuk vinden om het communicatiepaspoort te lezen en dat A. het
communicatiepaspoort ook zelf gebruikt. Wanneer hij het communicatiepaspoort ziet, maakt hij
duidelijk dat hij naar de foto’s wil kijken. Door samen naar de foto’s te kijken ontstaan interacties
met andere mensen. De ouders merkten op dat ze zien dat A. het weet als een gesprek over hem
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gaat. Hij staat volgens hen graag in de belangstelling en dat zien ze nu duidelijker terug dan
voorheen.
Hun verwachtingen ten aanzien van het communicatiepaspoort werden volgens hen ingelost.
Voorheen dachten ze dat het communicatiepaspoort vooral gebruikt zou worden voor nieuwe
stagiair(e)s op het MPI en bij een bezoek aan het ziekenhuis. Ze hadden niet gedacht dat dit ook een
goede manier was om A. voor te stellen en dat er op deze manier ook meer interesse zou zijn voor A.
Er worden veel vragen gesteld over A. aan de hand van het communicatiepaspoort. A. gaat iedere
week zwemmen en volgens de vader van A. hebben veel mensen binnen deze zwemvereniging
interesse in het communicatiepaspoort. “Hij is er wel iedere week, maar hij zegt niets tegen de
andere mensen en als het boekje rondgaat, zegt hij toch iets over zichzelf. Dit ben ik”. De moeder van
A. benadrukte dat het bovendien een soort zekerheid geeft: “Als A. in het ziekenhuis terecht komt en
de verpleging doet moeite om het boekje te lezen, dan weten ze al heel veel over A”. Volgens de
ouders is het een groot voordeel dat wanneer A. ooit naar een andere voorziening gaat, hij reeds een
‘houvast’ voor de begeleiders bij zich heeft.
De moeder van A. gaf als enige nadeel dat het communicatiepaspoort aangepast moet worden als er
iets verandert in de situatie van A. Dit is tot nu toe echter nog niet nodig geweest. De vader van A.
gaf als nadeel dat als je direct iets moet weten, het dan soms niet gemakkelijk is om dat specifieke
antwoord terug te vinden in het communicatiepaspoort. De moeder van A. maakte echter een
kanttekening, en benoemde dat het communicatiepaspoort geen woordenboek of encyclopedie is.
Het moet volgens haar ook een leuk boekje om te lezen zijn.
De ouders moedigen het gebruik van een communicatiepaspoort bij kinderen met EMB aan. Enkel
voor kinderen die snel evolueren is het gebruik moeilijker, aangezien het communicatiepaspoort dan
dikwijls aangepast moet worden.
De ouders vinden dat het communicatiepaspoort zeer gebruiksvriendelijk is. Dit komt volgens hen
vooral doordat het communicatiepaspoort gemakkelijk leesbaar is. De ik-vorm spreekt hen aan.
2.6.2.De persoonlijk assistente
De persoonlijk assistente gaf in de vragenlijst aan dat ze het communicatiepaspoort zelf nog niet
gebruikt heeft. Er werd zo nu en dan door iemand van de zwemvereniging aan haar gevraagd wat de
sticker op zijn rolstoel wil zeggen.
Ze verwachtte voorheen van het communicatiepaspoort dat het gebruikt zou kunnen worden door
mensen die A. niet kennen, zodat ze hem gemakkelijker begrijpen. Deze verwachtingen zijn
grotendeels ingelost. “Ik denk voor mensen die A. niet kennen, is het wel gemakkelijker met het
communicatiepaspoort. Ze leren A. vlugger kennen op die manier”.
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De voordelen van het communicatiepaspoort zijn volgens haar dat vreemden gemakkelijker kunnen
communiceren met A.; bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Het feit dat hij een noodnummer bij zich heeft
is volgens haar tevens een voordeel.
Ze gaf aan dat het een nadeel is dat het niet goed opvalt dat A. een communicatiepaspoort bij zich
heeft. De sticker plakt op een goede plaats op de rolstoel, maar zodra iemand hem voortduwt, zien
mensen de sticker niet meer. Ze weten dan niet dat hij een communicatiepaspoort heeft.
Over het algemeen vindt ze het communicatiepaspoort een meerwaarde en wil ze het aanraden aan
andere mensen. Het heeft voor haar geen meerwaarde, omdat zij de informatie die opgenomen
werd in het communicatiepaspoort reeds kent. Wel is het een gemakkelijke manier om A. aan
iemand voor te stellen. Ze vindt tevens dat het een meerwaarde heeft voor A. “Wanneer mensen
vlugger en gemakkelijker kunnen communiceren, heeft A. daar ook baat bij. Ook kijkt A. graag naar
de foto’s die in zijn communicatiepaspoort staan”.
De belangrijkste factor om het gebruik van het communicatiepaspoort in de praktijk te bevorderen is
volgens haar door ervoor te zorgen dat het zichtbaar is, en dat A. het communicatiepaspoort altijd bij
zich heeft. In dit geval gebeurt dit door een grote sticker op de rolstoel.
2.6.3.De nieuwe persoon
De begeleidster van A. kwam met het communicatiepaspoort in aanraking nadat ze gevraagd werd
om met dit onderzoek mee te werken. Ze nam het communicatiepaspoort meestal ’s avonds mee
naar huis om het te lezen. Tijdens het lezen reflecteerde ze op de situaties die ze meemaakte tijdens
de dag en herkende ze vaak het gedrag van A. in de tekst van het communicatiepaspoort. Het lezen
van een communicatiepaspoort was nieuw voor haar. Ze gaf echter wel aan dat ze eenvoudige
versies van het communicatiepaspoort heeft gezien tijdens haar werk, bijvoorbeeld in de vorm van
een kaartje waarop stond ‘ik ben… Als ik welgezind ben, reageer ik zo… en als ik slecht gezind ben,
reageer ik zo…’. Een uitgebreid communicatiepaspoort zoals A. heeft, had ze nog nooit gezien.
Na het lezen van het communicatiepaspoort van A. gaf ze aan dat ze een ander beeld van hem heeft
gekregen. Het viel haar vooral op dat A. thuis rustiger is dan op het MPI. Daarnaast vond ze het
interessant om te lezen dat zijn dagstructuur thuis verschilt van de structuur op het MPI. Haar
collega’s vertelden haar dit reeds, maar door het lezen van het communicatiepaspoort werd het
meer concreet. Ze heeft echter niet specifiek een beter zicht gekregen op hetgeen A. fijn vindt, of
niet fijn vindt. Het was vaak een bevestiging van de kennis die ze reeds had gekregen van de
begeleiders en door het werken met A. Ze erkende echter dat het communicatiepaspoort zeker een
meerwaarde kan zijn voor een babysit. Vooral omdat het communicatiepaspoort van A. toegespitst is
op de thuissituatie.
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Ze vindt het belangrijk dat personen weten dat A. zelf kan kiezen wanneer je hem keuzes aanreikt.
Dit aspect is ook in het communicatiepaspoort terug te vinden. Zijn communicatieve signalen zijn
volgens haar vrij duidelijk. Het is vooral belangrijk dat de begeleider tijd maakt om te achterhalen
wat hij wil. Als nieuwe persoon schrik je wel eens wanneer hij gaat wenen. Zij kreeg op die
momenten hulp van de andere begeleiders. Ze dacht in die situaties niet meteen aan het
communicatiepaspoort, omdat dit nog vrij uitgebreid is. Als je geen andere begeleiders in je
omgeving hebt, dan is het communicatiepaspoort handig volgens haar. Ze raadde aan dat de mensen
die met het communicatiepaspoort gaan werken het op voorhand lezen, zodat het al in hun hoofd zit
en ze niet tijdens een situatie de informatie hoeven op te zoeken in het communicatiepaspoort. Het
boekje lezen duurt volgens haar niet langer dan tien minuten, maar die tien minuten kun je tijdens
het werken meestal niet vrijmaken. Ze heeft het boekje meerdere keren gelezen op verschillende
manieren. De eerste keer heeft ze het communicatiepaspoort globaal doorgelezen. De tweede keer
heeft ze gekeken naar wat ze herkende tijdens het werken met A. De derde keer heeft ze het verschil
gemaakt tussen de situaties thuis en op het MPI. Iedere keer merkte ze andere aspecten op.
Volgens haar heeft het communicatiepaspoort voordelen. Het is voor de vaste begeleiders geen
meerwaarde in de zin van meer kennis. Ze kennen A. goed en ze weten dat het gedrag van A. anders
is op het MPI dan in de thuissituatie. Het communicatiepaspoort helpt hen echter wel, doordat ze nu
minder uitleg hoeven te geven aan nieuwe medewerkers en stagiaires. Deze laatstgenoemden
krijgen meer diepgaande kennis omtrent A. zonder dat de begeleiders er tijd voor moeten vrijmaken.
Een voorbeeld is dat A. zijn tanden moet poetsen op het MPI. In het boekje staat meer uitleg over de
noodzaak van het tanden poetsen bij A. De ‘waaromvragen’ worden volgens haar goed beantwoord
in het communicatiepaspoort. Als nieuwe medewerker krijg je veel informatie in één keer op je
afgevuurd. Ze vond het fijn dat ze nadien thuis in haar eigen tempo de informatie terug kon lezen,
zodat ze stil kon staan bij de informatie, die haar tijdens de mondelinge uitleg ontgaan was.
Een nadeel van het communicatiepaspoort is dat het een vast gegeven is. Het is volgens haar te
statisch. Ieder kind maakt veranderingen mee en als dit niet aangepast wordt, geef je foutieve
informatie door. Tijdens het stellen van deze vraag bleek dat ze de handleiding die de onderzoekers
mee hadden gegeven aan de ouders voor het MPI, niet gelezen had. Ze wist daardoor niet op welke
manier ze het communicatiepaspoort kon updaten (bv. door het plakken van post-its, het toevoegen
van nieuwe bladen door de ringen te openen, enz.). Een ander nadeel is dat het
communicatiepaspoort niet handig is om te gebruiken tijdens de begeleidingsmomenten zelf. Op de
vraag of een ander formaat zou kunnen helpen, gaf ze een ontkennend antwoord. Er is dan
überhaupt geen tijd om iets te lezen.
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Ze gaf aan dat het communicatiepaspoort gebruiksvriendelijk is. Het lijkt veel om te lezen, maar het
is niet veel. Toch is het wel genoeg informatie volgens haar. Ze gaf aan het communicatiepaspoort
kort en bondig te vinden, met daarin opgenomen de basiskenmerken van A.
Om het communicatiepaspoort gebruiksvriendelijker te maken, dient het steviger te zijn aangezien
de ringetjes verloren kunnen gaan. Ze raadde bovendien aan dat de directe begeleiders op de hoogte
gebracht worden van de aanwezigheid van het communicatiepaspoort, zodat het in diverse settings
gebruikt kan worden.
Voor kinderen die veel evoluties doormaken en/of een terugval hebben, vindt ze het
communicatiepaspoort geen aanrader. Ze gaf aan het noodzakelijk te vinden om na te vragen aan
een begeleider of het een geschikt moment is om een communicatiepaspoort op te stellen.
Ze gaf als aanvullende opmerking aangaande de samenstelling van het kernteam dat de ouders het
belangrijkste zijn. De band tussen het MPI en de ouders van A. is volgens haar goed. Echter wanneer
de relatie tussen ouders en een voorziening gespannen is, is het wellicht beter dat de voorziening
niet deelneemt in het proces. Dit zou enkel meer stress veroorzaken bij de ouders. Het is volgens
haar het beste wanneer de ouders kiezen wie er in het kernteam mag deelnemen; zij zijn het
belangrijkste.
2.6.4.De onderzoekers
De onderzoekers merken op dat het communicatiepaspoort gebruikt wordt in diverse settings. Bij A.
wordt het in de thuissituatie vooral gebruikt als een middel om hem gemakkelijk voor te kunnen
stellen op feesten, verenigingen, enz. Het geeft de ouders tevens een gevoel van zekerheid. In het
MPI blijkt het een adequaat instrument te zijn om stagiair(e)s en nieuwe medewerkers aanvullende
informatie te geven, die hen wellicht ontgaat tijdens de mondelinge uitleg. Een kritische opmerking
hierbij is dat het communicatiepaspoort niet volledig het gedrag van A. beschrijft op het MPI. Het
communicatiepaspoort zou wellicht nog een beter instrument voor het MPI kunnen zijn, wanneer
een medewerker van het MPI een plaats had in het kernteam.
Het is echter opmerkelijk dat de ‘nieuwe persoon’ aangeeft dat het communicatiepaspoort de
begeleiders van A. in het MPI niet meer kennis over A. oplevert. Aangezien het
communicatiepaspoort voornamelijk informatie over thuis bevat, biedt het volgens de onderzoekers
andere kennis over A. dan de informatie waarover men binnen het MPI beschikt. Daarnaast moet
men, volgens ons, de ouders vragen of het opstellen van een communicatiepaspoort geschikt is en
dit niet laten afhangen van de mening van de begeleiders zoals de nieuwe persoon vermeldde.
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Hoofdstuk 4: Horizontale analyse van de casussen
1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de drie casussen in verband met het proces, het product,
het gebruik en het effect van communicatiepaspoorten bij personen met EMB vergeleken. Dit
gebeurt op basis van de verticale analyses van de drie casussen. De verticale analyse beschreven in
hoofdstuk 3 is hiervan een voorbeeld. We zullen in deze horizontale analyse de link leggen met de
onderzoeksvragen van dit onderzoek (hoofdstuk 2, paragraaf 1.2.).

Er wordt per onderdeel zowel een algemene beschrijving als de mening van het kernteam en de
onderzoekers gegeven. Enkel bij paragraaf 5 zal het beschrijvende gedeelte weggelaten worden.

2. Het proces van het opstellen van een communicatiepaspoort
2.1. Het verloop
2.1.1.Het kernteam
2.1.1.1.

Grootte en samenstelling

De grootte en de samenstelling van het kernteam binnen de drie casussen waren verschillend. Het
kernteam rond A. bestond uit zijn ouders en persoonlijk assistente. De betrokkenen in het kernteam
die K. vertegenwoordigden, waren haar moeder en persoonlijk assistente. Daarnaast namen ook de
logopediste en de orthopedagoge van de school deel. Het kernteam van L. en L. bestond uit zes
personen, namelijk hun ouders, de logopediste en leerkracht van de school en de orthopedagoge en
persoonlijk begeleidster van de voorziening.

Bij de drie casussen werd aangegeven dat de grootte van het kernteam bevorderlijk werkte. Het
zorgde er namelijk voor dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de persoon met EMB gekeken
werd. Enkel bij de casus van A. werd aangegeven dat het aantal invalshoeken beperkt was,
desondanks denken de ouders dat het communicatiepaspoort voor 90% hetzelfde zou zijn indien er
andere betrokkenen aanwezig zouden zijn geweest.
De samenstelling van het kernteam werd door de kernteams van L. en L. en K. als bevorderend
beoordeeld aangezien hierdoor relevante perspectieven met betrekking tot de persoon met EMB
vertegenwoordigd waren. Het kernteam van A. liet dit onbeantwoord.
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Volgens de onderzoekers hebben alle kernteams hun voor- en nadelen. Een kernteam met een
beperkt aantal personen is in staat om tijdsefficiënt een communicatiepaspoort op te stellen. Bij het
kernteam van L. en L. (een groter kernteam) werd veel informatie uitgewisseld die voor bepaalde
leden van het kernteam tot voorheen onbekend was. Hierdoor werd ieders ‘kennis’ over L. en L.
uitgebreid en/of aangepast. In de andere casussen was dit minder aan de orde; een mogelijke reden
hiervoor is dat er tot deze kernteams geen (A.) of slechts één (K.) ‘organisatie’ behoorde waarmee de
ouders bovendien regelmatig overleg hebben. De informatie die dan uitgewisseld wordt, is voor
niemand nieuw. Door het betrekken van meerdere ‘organisaties’, die elk hoogstwaarschijnlijk over
informatie beschikken waarvan de andere ‘organisatie’ niet op de hoogte is, vormt de informatieuitwisseling ook een meerwaarde voor de ‘organisaties’.
Als onderzoekers willen we meegeven dat het op voorhand vastleggen van de grootte en
samenstelling van het kernteam niet wenselijk is. Wat betreft de grootte van het kernteam is zes
personen (zonder procesbegeleider) naar ons aanvoelen een maximum. Omtrent de samenstelling
van een communicatiepaspoort zijn er diverse mogelijkheden en lijken de ouders de aangewezen
personen om het kernteam samen te stellen. Richtlijnen voor deze samenstelling zijn: leden kiezen
die de persoon met EMB écht goed kennen en het doel van het communicatiepaspoort goed voor
ogen houden.
2.1.1.2.

Inbreng van de leden van het kernteam (samenwerking)

De inbreng van de leden van het kernteam werd gestimuleerd zodat de aanwezige perspectieven
omtrent de persoon met EMB aan bod konden komen. Wanneer de inbreng niet spontaan gebeurde
tijdens de bijeenkomsten, werd de mening van de leden expliciet bevraagd.

Alle leden van de kernteams waren van mening dat iedereen een actieve inbreng had en dat de
samenwerking op een respectvolle manier gebeurde. Dit werkte volgens alle betrokkenen
bevorderend voor het proces van het opstellen van de communicatiepaspoorten.

De onderzoekers hebben gedurende de bijeenkomsten binnen alle kernteams een respectvolle en
open houding van de betrokkenen waargenomen. Op deze manier werd het mogelijk dat ieder
kernteamlid zijn inbreng kon doen. Net zoals in andere vormen van vergaderingen hadden sommige
betrokkenen een grotere inbreng dan anderen. In deze casussen waren het voornamelijk de ouders
die een grote inbreng hadden tijdens de bijeenkomsten. Deze vaststelling kunnen we kaderen in een
opmerking van de moeder van K. waarin ze aangeeft dat er voornamelijk rekening gehouden moet
worden met de inbreng van de ouders. Hun visie en kijk op de opvoeding dient te worden
gerespecteerd en de inbreng van andere betrokkenen vormt een (belangrijke) aanvulling op de
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inbreng van de ouders. Wanneer we deze opmerking onder de loep nemen en de verschillende
casussen bekijken, werd er door de onderzoekers opgemerkt dat dit niet voor iedere ouder zo hoeft
te zijn. Sommige ouders vinden het namelijk belangrijk dat de opvoeders van de voorziening een
grote inbreng hebben tijdens de bijeenkomsten aangezien de persoon met EMB daar ook gedurende
een groot deel van de dag/week verblijft. In de casus van L. en L. viel deze grote inbreng van de
school en voorziening op, hoewel ook hier de ouders de rode draad tijdens de bijeenkomsten waren.
Als onderzoekers merkten we echter op (bv. in een korte nabespreking achteraf) dat de leden van
het kernteam niet steeds op dezelfde golflengte zaten, maar de discussie hieromtrent niet
aangingen.

Dit

heeft

de

samenwerking

met

betrekking

tot

het

opstellen

van

het

communicatiepaspoort echter niet verhinderd, doch achten we het belangrijk dat alle perspectieven
aan bod kunnen komen indien dit relevant is voor de accuraatheid van het communicatiepaspoort.
Concluderend kunnen we stellen dat de inbreng van ieder lid van het kernteam belangrijk is en
gehoord dient te worden, maar de stem van de ouders dient prominent aanwezig te zijn gedurende
de bijeenkomsten en in het uiteindelijke resultaat.
2.1.2.Verantwoordelijken
Bij iedere casus werden de ouders als verantwoordelijken aangeduid. Daarnaast kregen de ouders
steun van een ander lid uit het kernteam.
De rol van de verantwoordelijken bestond uit het bundelen van alle informatie die verkregen werd
tijdens de bijeenkomsten in een communicatiepaspoort. Daarnaast namen de verantwoordelijken de
uiteindelijke beslissingen omtrent het communicatiepaspoort (bv. het selecteren van de leden van
het kernteam).

Over het algemeen werd de rol die de verantwoordelijken opnamen als bevorderend beoordeeld
door de leden van de kernteams. Hierbij maakten enkele betrokkenen de opmerking dat het
takenpakket, dat aanvankelijk voor de verantwoordelijken bedoeld was, grotendeels werd
opgenomen door de procesbegeleiders.

Aangezien de procesbegeleiders het takenpakket van de verantwoordelijken grotendeels hebben
overgenomen, dienen de stellingen hieromtrent met enige voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd. De procesbegeleiders hebben namelijk het communicatiepaspoort vormgegeven,
uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders (zie ook rol ouders; paragraaf 2.1.4.). De
verandering van het takenpakket van de verantwoordelijken en de procesbegeleiders kwam er op
vraag van de ouders, aangezien zij het niet haalbaar achten dat het communicatiepaspoort door de
ouders gemaakt wordt.
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2.1.3.Procesbegeleiders
De onderzoekers namen in iedere casus de rol van procesbegeleiders op zich. Het takenpakket van
de procesbegeleiders bestond uit het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten en het
verspreiden van de notities van iedere bijeenkomst. Zoals hierboven reeds aangegeven, werd ook het
communicatiepaspoort door de procesbegeleiders vormgegeven.

De rol van de procesbegeleiders binnen het proces van het opstellen van het communicatiepaspoort
werd over het algemeen als bevorderend gezien. De goede voorbereiding door de procesbegeleiders
en het gebruik van een checklist (als structuur) tijdens de bijeenkomsten werden als positief
aanschouwd.

Een goede voorbereiding en structuur van de bijeenkomsten en iemand die het proces begeleidt,
blijkt noodzakelijk om op een adequate manier informatie te verzamelen. Bovendien is het volgens
ons een voordeel dat de procesbegeleider niet nauw betrokken is bij de persoon met EMB. Op die
manier kan hij/zij vanuit een ‘leken-positie’ de informatie verzamelen en naar duiding vragen
wanneer dit nodig is. Aangezien de procesbegeleiders ook het communicatiepaspoort maakten,
moeten we ook rekening houden met de ‘beoordelingen’ op de stellingen omtrent de
verantwoordelijken die alle relevante informatie bundelen in het communicatiepaspoort. De
onderzoekers kunnen op basis hiervan stellen dat het werk van de procesbegeleiders bevorderend
werkte en dat het takenpakket dat in deze casussen uitgevoerd werd door de procesbegeleiders in
de praktijk misschien meer haalbaar is aangezien er anders een groot gewicht op de schouders van
de ouders komt te liggen.
2.1.4.De rol van de ouders
Zoals reeds eerder vermeld werd, namen de ouders de rol van verantwoordelijken, mits enige
taakaanpassingen, op zich. Op deze manier trachtten de onderzoekers de sturing van het proces
zoveel mogelijk bij de ouders te leggen zonder hen te overvragen.

Het belang van de aanwezigheid en betrokkenheid van ouders werd door alle kernteams benadrukt.
De ouders kregen voldoende ruimte om informatie in te brengen, die vervolgens in het
communicatiepaspoort werd opgenomen. Omtrent de manier waarop deze aanwezigheid en
betrokkenheid van ouders ingevuld dient te worden, zijn er verschillende meningen. De ouders van
A. gaven aan dat ze het een voordeel vinden dat de onderzoekers een grotere rol op zich namen en
de discussies stuurden zodat zij enkel de nodige informatie dienden te voorzien. Binnen het
kernteam van K. werd aangegeven dat de ouders de rode draad vormen en andere betrokkenen

Implementatie en evaluatie van communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen

53

slechts informatie kunnen inbrengen vanuit hun specifieke invalshoek. De aanwezigheid van
procesbegeleiders om de bijeenkomsten te sturen, is nodig maar de ouders dienen de meeste
inbreng te hebben. Bovendien mogen de betrokkenen geen ‘belerende’ houding aannemen ten
aanzien van de ouders. De betrokkenen bij L. en L. zijn van mening dat de ouders de rode draad
vormen, maar de ouders gaven aan dat andere betrokkenen ook in grote mate een inbreng dienen te
hebben omtrent de persoon met EMB.

Volgens de onderzoekers dienen de ouders van de persoon met EMB een prominente rol te hebben
tijdens het proces. In de drie casussen namen de ouders de uiteindelijke beslissingen en werd er door
de procesbegeleiders steeds uitdrukkelijk nagegaan of alles goed verliep voor de ouders.
Aanvankelijk liep dit in de casus van L. en L. niet vanzelf, aangezien de onderzoekers er (vanuit de
literatuur) voor kozen om de ouders de communicatiepaspoorten te laten maken met ondersteuning
vanuit het kernteam. De reden hiervoor was dat de ouders de rode draad vormen in het leven van de
persoon met EMB en dat de ouders op deze manier de ‘touwtjes in eigen handen hebben’. Het werd
echter meteen duidelijk dat deze taak te groot was voor de ouders waardoor we onze aanpak
hebben bijgesteld. Vanaf dat moment hebben de onderzoekers alle keuzes met betrekking tot zowel
het proces van het opstellen van het communicatiepaspoort als het uiteindelijke product in overleg
met de ouders (en het kernteam) gemaakt. De ouders konden op deze manier aangeven welke taken
zij wel of niet wilden opnemen. De redenen waarom ouders bepaalde taken niet op zich
kunnen/willen nemen, zijn zeer verscheiden. In ons onderzoek kwamen zowel praktische redenen
(bv. niet met de computer overweg kunnen) als emotionele redenen (bv. er nog niet klaar voor zijn
om over de ‘beperkingen’ van je eigen kind te spreken) voor. In die zin lijkt het ons wenselijk om
ouders als verantwoordelijken te blijven zien, maar deze ‘functie’ op een andere manier vorm te
geven. Vanuit de positie van verantwoordelijke hebben de ouders het beslissingsrecht over het
communicatiepaspoort en de mogelijkheid om taken op zich te nemen in zoverre zij deze aankunnen.
Het lijkt ons echter wel belangrijk dat de ouders instaan voor het up-to-date houden van het
communicatiepaspoort. Deze verantwoordelijkheid namen alle ouders ook spontaan op zich vanuit
de optiek dat zij de rode draad blijven in het leven van hun zoon/dochter met EMB en dat
professionals om verschillende redenen kunnen verdwijnen uit het leven van de persoon met EMB.
2.1.5.Betrokkenheid van ‘derden’
In de literatuur werd aangegeven dat het betrekken van personen buiten het kernteam wenselijk is.
De kernteamleden werden daarom door de onderzoekers gestimuleerd (relevante) derden te
betrekken bij het proces.
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De leden van de kernteams gaven aan dat ze relevante derden geïnformeerd hebben over het
communicatiepaspoort. Zo werd het schoolteam ingelicht over het communicatiepaspoort van K.
Binnen de casus van A. werd het MPI gevraagd om deel uit te maken van het kernteam. Dit was
echter niet mogelijk, maar het MPI werd via email op de hoogte gehouden over de ontwikkelen
omtrent het communicatiepaspoort. Bij L. en L. werden zowel het schoolteam als de betrokken
opvoeders uit de voorziening van de tweeling op de hoogte gebracht. De betrokkenheid van derden
is in het algemeen echter geen bevorderende factor volgens de kernteamleden.

Als onderzoekers is het moeilijk in te schatten wat de effectieve betrokkenheid van derden bij het
proces van het opstellen van de communicatiepaspoorten was. We merkten op dat de informatie die
we kregen omtrent de personen met EMB enkel van de leden van het kernteam kwam. Aangezien de
leden van het kernteam de betrokkenheid van derden over het algemeen niet als bevorderend
aanschouwen, lijkt de inbreng van deze derden zeer beperkt. Een mogelijke hypothese is dat zij enkel
geïnformeerd werden, maar geen inbreng deden of konden doen. Ondanks de mening van de
kernteamleden, lijkt het betrekken van derden voor de onderzoekers wel een meerwaarde.
Voornamelijk naar het gebruik toe is het belangrijk om derden te betrekken zodat het gebruik van
communicatiepaspoorten bekend wordt. Bovendien geeft het derden steeds de mogelijkheid om
informatie mee te delen aan de leden van het kernteam.
2.1.6.Het verwerken van de informatie in het communicatiepaspoort
Op

vraag

van

de

ouders

verwerkten

de

procesbegeleiders

de

informatie

in

het

communicatiepaspoort.

De ouders van A. gaven aan dat het een meerwaarde was dat de informatie telkens na iedere
bijeenkomst in het communicatiepaspoort gegoten werd. Hierdoor kregen ze onmiddellijk een beeld
van het communicatiepaspoort waardoor het voor hen duidelijker was waar we naartoe werkten.
Hierdoor kon er concreter over de vormgeving nagedacht en gesproken worden.

Het verwerken van de informatie in het communicatiepaspoort gebeurde door de onderzoekers,
waardoor we uit ervaring kunnen stellen dat dit een tijdrovend proces is. Voornamelijk het eerste
communicatiepaspoort nam veel tijd in beslag. Nadien verliep het iets eenvoudiger aangezien we
‘formats’ (A5 en A3 formaat) ontwikkelden van waaruit we konden starten. Deze formats werden
met de nodige flexibiliteit aangewend zodat de uniciteit en persoonlijkheid van de persoon met EMB
gewaarborgd bleef. Naast het werken met een format is enige computerkennis vereist om het
uitwerken van de communicatiepaspoorten te vergemakkelijken.
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2.1.7.Tijdsplanning en thema’s
Bij alle drie de casussen werd er gebruik gemaakt van een checklist (bijlage 4) met een aantal
belangrijke thema’s. De tijdsplanning zoals beschreven in hoofdstuk 2 werd in alle casussen
aangepast.
Het kernteam van A. had twee bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur nodig om alle relevante
informatie voor het communicatiepaspoort mee te delen. Bij K. werd alle informatie verzameld in
één bijeenkomst van ongeveer tweeënhalf uur. Het kernteam van L. en L. had vier bijeenkomsten
van een anderhalf uur nodig om de gegevens te verzamelen. Bij elk kernteam was er nog een extra
bijeenkomst om het communicatiepaspoort voor te stellen en vragenlijsten in te vullen.

Alle kernteams gaven aan dat het werken met thema’s volgens een checklist productief was.
Omtrent de tijdsplanning zijn er enkele verschillen binnen de kernteams. De kernteamleden bij K.
gaven aan dat er zeer efficiënt gewerkt werd, mede door een goede planning en voorbereiding. De
moeder van K. gaf aan dat het een bevorderende factor was dat alle kernteamleden K. goed kennen
en op dezelfde golflengte zitten. De kernteamleden bij de casus L. en L. gaven aan dat ze soms
tijdsdruk voelden. Volgens de opvoedster van de voorziening was er ‘thuiswerk’ nodig om alles te
laten bezinken. De moeder van L. en L. vond de tijd telkens juist afgemeten. De logopediste van de
school en de orthopedagoge van de voorziening maakten de bedenking of het proces niet in minder
tijd kon afgewerkt worden. De logopediste stelde twee bijeenkomsten voor en de orthopedagoge
drie bijeenkomsten. Het kernteam van A. vond de voorziene tijd bevorderend werken.

De onderzoekers merkten op dat er in de kleinere kernteams minder tijd nodig was voor het
verzamelen van de informatie met betrekking tot de thema’s van de checklist (en eventuele
toevoegingen of weglatingen hierbij). Binnen de casus van K. ging dit wel ten koste van een rijkheid
van voorbeelden wat de uitwerking van het communicatiepaspoort (minimaal) bemoeilijkte. Bij L. en
L. was er tijdens de bijeenkomsten een tijdsdruk voelbaar. We kunnen echter niet concluderen dat
dit te wijten is aan de grootte van het kernteam aangezien er binnen deze casus twee
communicatiepaspoorten werden opgesteld. Het werd binnen deze casus wel duidelijk dat een
goede structuur en leiding tijdens de bijeenkomsten noodzakelijk is.
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3. Het communicatiepaspoort als product
3.1. De inhoud
De inhoud van de communicatiepaspoorten kreeg tijdens de bijeenkomsten vorm. Er werd gebruik
gemaakt van een checklist met een aantal thema’s die volgens de literatuur en eerder onderzoek
(Samaey, 2010) relevant bleken te zijn. Er konden thema’s worden toegevoegd en weggelaten
naargelang de noodzakelijkheid ervan voor de persoon met EMB. Het kernteam van L. en L. voegde
er bijvoorbeeld het thema ‘dagindeling’ aan toe. Het kernteam van A. voegde de thema’s ‘emoties’
en ‘weekstructuur‘ toe. Tijdens de bijeenkomsten werd vervolgens per thema relevante informatie
verzameld en werden concrete voorbeelden aangehaald om de persoonlijkheid en uniciteit van de
persoon met EMB naar voren te brengen.

Zowel de leden van de kernteams als de nieuwe personen gaven aan dat de inhoud van de
communicatiepaspoorten op maat van de persoon met EMB is. Ze herkenden de persoon in het
communicatiepaspoort, hoewel ze opmerkten dat het niet mogelijk is om de persoon met EMB
volledig in een communicatiepaspoort te omvatten. De orthopedagoge van de voorziening van L. en
L. gaf dan ook aan dat het kernteam het doel van het communicatiepaspoort goed voor ogen dient te
houden zodat het communicatiepaspoort geen overtollige informatie bevat. De opgenomen
informatie werd als voldoende en als een soort basiskennis van de persoon met EMB beschouwd.

Als onderzoekers hadden we het voorrecht om de communicatiepaspoorten inhoudelijk te
vergelijken met elkaar, waardoor er enkele opvallende verschillen in verband met de uitgebreidheid
van informatie en de wijze waarop voorbeelden al dan niet werden opgenomen, zichtbaar werden.
De communicatiepaspoorten van L. en L. en A. zijn uitgebreider en bevatten meer voorbeelden ten
opzichte van het communicatiepaspoort van K. Het valt de onderzoekers op dat er een sterk verband
is tussen het doel en de inhoud van alle communicatiepaspoorten. Zo is het communicatiepaspoort
van K. bijvoorbeeld voornamelijk bedoeld om mee te nemen naar vrijetijdsactiviteiten. Vandaar dat
de ouders (en het kernteam) er voor gekozen hebben om de inhoud kernachtig en beknopt te
formuleren. Op deze manier hebben de personen onmiddellijk een idee over K. en vinden ze vrij snel
de informatie die ze nodig hebben.
We willen hier het belang van de inbreng en het beslissingsrecht van de ouders nogmaals
benadrukken. Wanneer iemand die geen lid is van het gezin het communicatiepaspoort maakt (zoals
in de drie casussen het geval is), is het belangrijk om dit steeds te laten nalezen, aanpassen en
goedkeuren door de ouders. Er wordt namelijk een selectie gemaakt uit de hoeveelheid informatie
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die je krijgt van het kernteam en daardoor bestaat de kans dat deze selectie niet geheel
overeenkomt met hetgeen de ouders wensen.

3.2. De vormgeving
De communicatiepaspoorten van L. en L. en A. zijn in ‘boek-formaat’ (A5) gemaakt. Er werd gebruik
gemaakt van gekleurde tabbladen om de thema’s van elkaar te onderscheiden. Bovendien werden er
in beide communicatiepaspoorten foto’s en/of prenten (bijvoorbeeld van de familie of hulpmiddelen
die de persoon met EMB gebruikt) toegevoegd. Het communicatiepaspoort van K. heeft de vorm van
een placemat (A3). Ook hier werd gewerkt met kleuren om de thema’s te onderscheiden en werd er
zowel een foto van K. als van het gezin in het communicatiepaspoort geplaatst. Alle
communicatiepaspoorten werden vanuit het ik-perspectief geschreven en werden gelamineerd.

De communicatiepaspoorten werden door alle kernteamleden en nieuwe personen als aantrekkelijk
en passend bij de persoonlijkheid van de persoon met EMB beschouwd. De moeder van L. en L.
merkte hierover op dat dit echter niet een eerste vereiste is en de logopediste van L. en L. stelde dat
het communicatiepaspoort niet moet aansluiten bij de leeftijd van de persoon met EMB aangezien
het communicatiepaspoort niet voor de persoon met EMB bedoeld is. De ouders van K. vonden het
erg belangrijk dat de persoonlijkheid van K. goed weergegeven werd doorheen het
communicatiepaspoort en vroegen expliciet om er een kleurrijk geheel van te maken aangezien K.
een vrolijk karakter heeft.
Bij de betrokkenen in dit onderzoek heerste er een algemene voorkeur voor het gebruik van kleuren,
foto’s, ‘structurele elementen’ (zoals tabbladen, vetgedrukte woorden, enz.) en een schrijfwijze
vanuit het ik-perspectief. Het maakt het communicatiepaspoort aantrekkelijk en vergroot zowel de
leesbaarheid als de leesvlotheid. Het communicatiepaspoort lamineren, is volgens de betrokkenen
noodzakelijk aangezien het een instrument is en dus stevig dient te zijn. Enkele betrokkenen binnen
het kernteam van L. en L. en de nieuwe persoon in het leven van A. gaven ook aan dat het werken
met verwijzers een meerwaarde kan zijn wanneer informatie op verschillende plaatsen vermeld kan
worden. De ouders van A. gaven hieromtrent aan dat het communicatiepaspoort geen ‘encyclopedie’
mag zijn.

In tegenstelling tot de logopediste van L. en L. vinden de onderzoekers het, net zoals de meeste
betrokkenen, erg belangrijk om de vormgeving van het communicatiepaspoort te laten aansluiten bij
de persoonlijkheid en leeftijd van de persoon met EMB. De ouders van A. hebben een extra
communicatiepaspoort laten uitwerken zodat A. zelf ook een communicatiepaspoort heeft. De
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ouders geven aan dat A. weet wanneer er over hem gepraat wordt, omdat hij het
communicatiepaspoort herkent. Dit voorbeeld geeft aan dat het communicatiepaspoort ook voor
personen met EMB bestemd kan zijn, echter is de wijze waarop zij het gebruiken verschillend van de
wijze

waarop

‘derden’

het

communicatiepaspoort

gebruiken.

Daarnaast

geeft

het

communicatiepaspoort een bepaalde indruk van de persoon met EMB weer en is het belangrijk dat
deze indruk overeenstemt met de persoon zelf.
Ook omtrent de vormgeving van het communicatiepaspoort geldt dat er veel aandacht moet uitgaan
naar de wensen van het kernteam en voornamelijk naar deze van de ouders. Bovendien moeten
degenen die het communicatiepaspoort samenstellen steeds goedkeuring krijgen met betrekking tot
de keuzes die zij maken (bijvoorbeeld omtrent het lettertype, de kleur, enz.).

3.3. De toegankelijkheid
Zoals eerder bij de inhoud en de vormgeving van het communicatiepaspoort al vermeld, werd er bij
het opstellen van de communicatiepaspoorten aandacht besteed aan de toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid. Er werd hier rekening mee gehouden door onder andere het gebruik van
voorbeelden, het weergeven van foto’s van de persoon met EMB en andere belangrijke personen,
het gebruik van foto’s omtrent hulpmiddelen en het schrijven vanuit het ik-perspectief. Daarnaast
wordt

de

aanwezigheid

van

ieder

communicatiepaspoort

duidelijk

gemaakt.

Het

communicatiepaspoort van K. hangt bijvoorbeeld aan haar rolstoel en bij L. en L. en A. wordt de
aanwezigheid van het communicatiepaspoort geduid met een sticker waarop staat dat het
communicatiepaspoort in een rugzak aan de rolstoel zit.

Alle

leden

van

het

kernteam

en

de

nieuwe

personen

zijn

van

mening

dat

de

communicatiepaspoorten, zowel in ‘boek’- als in ‘placemat’-formaat, toegankelijk zijn.

De onderzoekers zijn van mening dat beide vormen van communicatiepaspoorten toegankelijk en
gebruiksvriendelijk zijn. Het communicatiepaspoort van K. (A3-formaat) heeft als voordeel dat het
zowel door de omvang als door de kleuren prominent aanwezig is. Hierdoor wordt de aandacht van
‘derden’

getrokken

naar

het

communicatiepaspoort.

Het

nadeel

is

echter

dat

het

communicatiepaspoort ‘in de weg zit’ bij het duwen van de rolstoel en dat de informatie beperkt is.
De communicatiepaspoorten van L. en L. en A. (A5-formaat) zijn daarentegen uitgebreider en rijker
aan voorbeelden waardoor de informatie, volgens ons, levendiger en duidelijker is. Ze bevinden zich
in een rugzak die aan de rolstoel hangt waardoor de zichtbaarheid afhankelijk is van de stickers die
wijzen op de aanwezigheid van het communicatiepaspoort of het meedelen ervan door de ouders,
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leerkrachten en/of opvoeders. Het voordeel hiervan is dat het communicatiepaspoort niet in de weg
zit bij het duwen van de rolstoel en dat het extra beschermd wordt door het rugzakje.
Hieruit blijkt dat beide vormen van communicatiepaspoorten voor- en nadelen hebben met
betrekking tot de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid en dat ook hier het doel in rekening
moet worden gebracht.

3.4. Het updaten
Tijdens het opstellen van het communicatiepaspoort werd er getracht om zowel naar inhoud als naar
vormgeving toe het updaten zo eenvoudig mogelijk te maken. Inhoudelijk werden er niet teveel
details opgenomen in de communicatiepaspoorten om te voorkomen dat het communicatiepaspoort
telkens wanneer er een kleine wijziging in het leven van de persoon met EMB optreedt, geüpdatet
dient te worden. Wat de vormgeving betreft, werden de bladzijden in de communicatiepaspoorten in
A5-formaat aan elkaar bevestigd door middel van ringen waardoor er gemakkelijk bladzijden
vervangen kunnen worden. Bovendien werd er gewerkt met gekleurde tabbladen, in plaats van
paginanummers, om de thema’s te onderscheiden. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe bladzijden
toe te voegen zonder het gehele communicatiepaspoort opnieuw te moeten maken.
De ouders hebben de digitale versie in Microsoft PowerPoint ontvangen waardoor ze kunnen werken
vanuit het huidige communicatiepaspoort.

De betrokkenen zijn van mening dat het communicatiepaspoort eenvoudig te updaten is. De moeder
van L. en L. gaf echter wel, in tegenstelling tot de ouders van A., aan dat het aanpassen van het
communicatiepaspoort niet evident zal zijn aangezien ze niet vertrouwd is met Microsoft
PowerPoint. De moeder van K. merkte op dat zij, na het updaten, telkens een nieuwe afdruk van het
communicatiepaspoort zal moeten maken aangezien het twee bladzijden bevat die recto-verso
afgedrukt worden.

De onderzoekers zijn van mening dat het updaten van deze communicatiepaspoorten redelijk
eenvoudig kan gebeuren. Het nadeel is echter dat er bij het communicatiepaspoort van K. telkens
een geheel nieuw communicatiepaspoort gemaakt dient te worden. Bovendien dient dit telkens te
gebeuren op een plaats waar apparatuur beschikbaar is om in A3-formaat af te drukken en te
lamineren. Bij de communicatiepaspoorten van L. en L. en A. is het nadeel dat het op maat snijden
van het communicatiepaspoort niet eenvoudig is, aangezien er rekening moet worden gehouden met
de ‘gaatjes voor de ringen’. Om deze nadelen te verminderen, hebben de onderzoekers een
handleiding opgesteld waarin tips staan om communicatiepaspoorten te maken en te updaten.
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Omtrent het opstellen en updaten van communicatiepaspoorten is het belangrijk om rekening te
houden met de mate waarin de persoon met EMB nog evolueert. Wanneer een persoon met EMB
nog veel veranderd, is het opstellen en gebruiken van een communicatiepaspoort misschien minder
evident aangezien het communicatiepaspoort altijd accuraat dient te zijn. Bij de keuze om een
communicatiepaspoort te maken, dient hier dan ook rekening mee gehouden te worden.

4. Het gebruik van het communicatiepaspoort
Het communicatiepaspoort wordt in de drie casussen op een verschillende wijze gebruikt. Bij L. en L.
wordt het communicatiepaspoort alleen gebruikt in de voorziening. Het communicatiepaspoort van
K. wordt voornamelijk gebruikt bij haar vrijetijdsactiviteiten, zoals de scouts. Het wordt slechts af en
toe op school gebruikt aangezien het communicatiepaspoort niet steeds aan haar rolstoel bevestigd
is. Bij A. wordt het communicatiepaspoort zowel thuis als op het MPI gebruikt. Daarnaast heeft A.
zelf ook een exemplaar van het communicatiepaspoort. Dit werd ontworpen op vraag van de ouders
aangezien zij het belangrijk vinden dat A. zelf in zijn communicatiepaspoort kan ‘lezen’ en naar de
foto’s kan kijken. De kernteams van L. en L. en K. hebben geen vraag gesteld naar een tweede
communicatiepaspoort.

De betrokkenen gaven aan dat de communicatiepaspoorten aan derden worden gegeven indien zij
vragen stellen over de persoon met EMB. Bij A. werd het communicatiepaspoort bijvoorbeeld aan de
nieuwe vriend van een nichtje gegeven zodat A. zichzelf kon voorstellen, ondersteund door het
communicatiepaspoort. Doordat A. zelf een communicatiepaspoort heeft, weet hij dat er over hem
gepraat wordt wanneer iemand erin leest. De ouders gaven aan dat hij enorm geniet van deze
belangstelling en dat hij op deze manier meer in de interacties betrokken wordt in vergelijking met
voorheen. Bij K. wordt het communicatiepaspoort voornamelijk gebruikt door de begeleiders van
haar vrijetijdsbestedingen (bv. de scouts). Het communicatiepaspoort wordt binnen de school aan
stagiair(e)s gegeven indien het door de ouders aan de rolstoel bevestigd wordt en het
communicatiepaspoort dus aanwezig is op de school. De logopediste en orthopedagoge van de
school merkten op dat het communicatiepaspoort meestal niet aanwezig is. De ouders van K.
gebruiken het communicatiepaspoort ook om hun dochter voor te stellen bij nieuwe organisaties. Ze
bezorgen hen de digitale versie van het communicatiepaspoort waardoor de organisatie een eerste
indruk krijgt van K. en op de hoogte wordt gesteld van de aandachtspunten tijdens de begeleiding. Bij
L. en L. wordt het communicatiepaspoort in de voorziening gebruikt en komt het in het weekend niet
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mee naar huis. Aangezien we geen gegevens konden verzamelen6, kunnen we geen informatie geven
over

het

gebruik

ervan

binnen

de

voorziening.

De

ouders

gaven

aan

dat

twee

communicatiepaspoorten wenselijk zouden zijn, zodat er thuis ook steeds één aanwezig is.
Uit de informatie van de nieuwe personen in het leven van de persoon met EMB blijkt dat ze het
communicatiepaspoort meerdere keren hebben ingekeken. De hoeveelheid informatie in combinatie
met de informatie van verschillende andere personen met EMB waarmee ze in contact kwamen,
maakte het niet mogelijk om alle informatie onmiddellijk in hun geheugen op te slaan.
De nieuwe personen in het leven van de personen met EMB gaven ook twee moeilijkheden aan met
betrekking tot het gebruik van het communicatiepaspoort. Vooreerst is het niet altijd eenvoudig om
snel iets terug te vinden wanneer je onmiddellijk iets moet weten. Daarnaast is het gebruik van het
communicatiepaspoort tijdens de begeleidingsmomenten niet mogelijk aangezien het teveel tijd in
beslag neemt. Het is dan eenvoudiger om het aan een collega te vragen.

De onderzoekers merkten op dat het gebruik in de drie casussen verschillend is. Vooreerst gebruiken
de ouders van A. het communicatiepaspoort, naast het gebruik door het MPI, ook om hun zoon voor
te stellen en met hem in interactie te treden, terwijl het bij L. en L. en K. voornamelijk een
hulpmiddel voor de begeleiding is. Daarnaast merkten we op dat de ouders van K. en A. het
communicatiepaspoort gemakkelijker geven aan en laten lezen door derden. De ouders van L. en L.
zijn hierin meer terughoudend, mede doordat het communicatiepaspoort zich voornamelijk in de
voorziening bevindt. Bovendien gaven ze aan dat ze het soms moeilijk vinden om de privacy van
zichzelf en de kinderen te verliezen, hoewel ze zich ervan bewust zijn dat het gebruik van de
communicatiepaspoorten in het belang van L. en L. is.
De moeilijkheden in verband met het gebruik van het communicatiepaspoort zijn terechte
opmerkingen. We willen er enkel aan toevoegen dat het communicatiepaspoort wel een belangrijke
functie kan hebben wanneer iemand alleen is met de persoon met EMB en hierdoor niet de
mogelijkheid heeft om iets te vragen aan bijvoorbeeld een collega of ouder.
Over het algemeen kunnen we stellen dat er binnen de drie casussen heel wat initiatieven genomen
worden om het gebruik van het communicatiepaspoort te verhogen, zoals het aan derden geven
wanneer deze vragen hebben of de digitale versie van het communicatiepaspoort doorsturen naar
nieuwe organisaties. We vinden het echter opmerkelijk dat de communicatiepaspoorten zich niet
steeds in de buurt van de personen met EMB bevinden. Enkel bij A. is het communicatiepaspoort
steeds aanwezig. We aanschouwen de afwezigheid van het communicatiepaspoort bij de persoon

6

De betrokken orthopedagoge en opvoedster uit de voorziening zijn beiden van werk veranderd. De andere
personeelsleden konden de deelname aan het onderzoek niet op zich nemen omwille van personeelstekort.
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met EMB als een gemiste kans aangezien er steeds situaties voorkomen waarin het van nut kan zijn.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een nieuwe stagiair(e) in de school of voorziening is of dat de
persoon met EMB naar het ziekenhuis moet en op die manier in contact komt met verschillende
‘vreemden’. Indien er in deze gevallen geen ouder of andere begeleider aanwezig is, kan het
communicatiepaspoort een belangrijke functie (zie volgende paragraaf) hebben.
Concluderend kunnen we stellen dat het geven van het communicatiepaspoort aan derden het
gebruik ervan bevordert. Bovendien dragen de verwijzende stickers en/of het op een zichtbare plaats
hangen van het communicatiepaspoort bij tot een verhoging van het gebruik van het
communicatiepaspoort. De afwezigheid van het communicatiepaspoort is echter een sterk
belemmerende factor voor zowel het gebruik ervan als de meerwaarde die het kan bieden.

5. Het effect van het gebruik van een communicatiepaspoort
5.1. Voordelen
Zowel de leden van het kernteam als de geïnterviewde nieuwe personen vinden het
communicatiepaspoort een meerwaarde wanneer de persoon met EMB in contact komt met ‘nieuwe
personen’. Vooreerst gaven ze aan dat nieuwe personen de persoon met EMB beter leren kennen en
eenvoudiger met hen in interactie kunnen treden. Bovendien verhoogt het de keuze en controle van
de persoon met EMB aangezien de communicatieve signalen beter herkend en geïnterpreteerd
kunnen worden. De nieuwe personen gaven aan dat het communicatiepaspoort ook een houvast
biedt tijdens de contacten. De nieuwe persoon in het leven van K. (een begeleidster van de scouts)
haalde hierbij aan dat ze zich zekerder voelt in de omgang met K. vanwege de input van de ouders in
het communicatiepaspoort. Ze stelde dat ze hierdoor op dezelfde manier kan reageren op de
signalen van K. Een vierde voordeel is dat het communicatiepaspoort een hulpmiddel is om een grote
hoeveelheid informatie op te slaan en de informatie regelmatig terug op te frissen. Ten vijfde voelen
de ouders zich ook zekerder aangezien ze geen angst hoeven te hebben dat ze iets vergeten te
melden aan bijvoorbeeld een babysit. De ouders van K. gaven aan dat ze het gevoel hebben dat ze
haar minder aan haar lot overlaten door de aanwezigheid van het communicatiepaspoort. Daarnaast
haalden de ouders van de personen met EMB ook aan dat ze niet steeds de hele uitleg opnieuw
hoeven te doen, hetgeen ze zeker een meerwaarde vinden. Tot slot blijkt dat personen zich anders
gedragen ten opzichte van de persoon met EMB wanneer ze het communicatiepaspoort gelezen
hebben. De ouders van A. gaven bovendien aan dat het communicatiepaspoort een manier is om A.
voor te stellen en dat het gevolg hiervan is dat A. meer aandacht krijgt en er meer vragen over hem
gesteld worden.
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De onderzoekers zijn het eens met het kernteam over de bovenstaande voordelen omtrent het
gebruik van het communicatiepaspoort. We merken echter op dat de ouders van personen met EMB
meer overtuigd zijn van het ‘nut’ van een communicatiepaspoort dan de andere betrokkenen. Uit de
analyses van de gegevens blijkt namelijk dat de voorzieningen het communicatiepaspoort minder
gebruiken dan de ouders. De meest frequente reden hiervoor is dat ze de persoon met EMB al
kennen en het voor hen dus geen meerwaarde biedt. Naar de mening van de onderzoekers kan het
communicatiepaspoort ook voor ‘bekenden’ een meerwaarde bieden aangezien het een
mogelijkheid biedt om met de persoon met EMB in interactie te treden. Dit kan bijvoorbeeld door de
foto’s van de gezinsleden aan de persoon met EMB te laten zien en hierover te praten tegen
hem/haar. Daarnaast kan de inhoud van het communicatiepaspoort nieuwe perspectieven over de
persoon met EMB bieden of een andere manier van omgaan met de persoon met EMB aan het licht
brengen. De onderzoekers stellen dat het belangrijk is dat voorzieningen hun eigen aanpak durven
los te laten en het communicatiepaspoort aanschouwen als een meerwaarde in hun omgang met de
persoon met EMB.

5.2. Nadelen
Het gebruik van communicatiepaspoorten heeft uiteraard ook enkele negatieve aspecten. Ten eerste
verliezen de persoon met EMB en zijn/haar gezin een groot deel van hun privacy. Voornamelijk de
ouders van L. en L. vonden dit een moeilijk aspect bij het opstellen van het communicatiepaspoort en
gaven aan dat het belangrijk is om de ouders te laten beslissen welke informatie er in het
communicatiepaspoort

mag

worden

opgenomen.

Daarnaast

kan

het

gebruik

van

communicatiepaspoorten bij personen met EMB die snel evolueren het nadelige effect met zich
meebrengen

dat

het communicatiepaspoort

heel vaak geüpdatet moet

worden.

Het

communicatiepaspoort dient namelijk steeds accurate informatie over de persoon met EMB te
bevatten.
De onderzoekers willen aan de nadelen, die geformuleerd werden door de leden van het kernteam
en de nieuwe personen, nog toevoegen dat het nadelig kan zijn wanneer personen de persoon met
EMB gelijkstellen aan het communicatiepaspoort. Op deze manier wordt het dynamisch zijn van de
persoon met EMB niet gewaarborgd. Bovendien zal dit een negatief effect hebben op de kwaliteit
van leven van de persoon met EMB. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer hij/zij met zijn/haar
communicatieve signalen iets anders wil aangeven dan in het communicatiepaspoort vermeld staat
en de interactiepartner vasthoudt aan hetgeen er in het communicatiepaspoort staat in plaats van op
zoek te gaan naar mogelijke andere betekenissen van het communicatieve signaal. Vandaar dat we
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willen benadrukken dat het communicatiepaspoort als ‘hulpmiddel’ gebruikt moet worden en niet
als ‘handleiding’ in de omgang met personen met EMB.

6. Besluit
In dit hoofdstuk werden de verticale analyses geïntegreerd in een horizontale analyse. Er werd
aandacht besteed aan de vooraf opgestelde criteria (hoofdstuk 2, paragraaf 1.2.) omtrent het proces,
product, gebruik en effect van het communicatiepaspoort.
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Hoofdstuk 5: Besluit
Deze masterproef werd uitgewerkt in een klassieke rapportvorm. De onderzoekers hebben ervoor
gekozen om dit laatste hoofdstuk in artikelvorm te schrijven, zodat voorzieningen voor personen met
EMB, geïnteresseerden in het gebruik van communicatiepaspoorten en derden op een beknopte
wijze informatie krijgen over het onderzoek en de voornaamste conclusies.
In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de probleemstelling, de onderzoeksopzet, de voornaamste
conclusies en de discussie aan bod komen.

1. Inleiding
In de literatuur wordt gesteld dat personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) op
meerdere domeinen van hun functioneren ernstige beperkingen ondervinden. Vooreerst is er sprake
van ernstige cognitieve beperkingen, hetgeen duidt op een IQ lager dan 20 en/of een
ontwikkelingsleeftijd beneden twee jaar. Daarnaast zijn er sensorische en motorische beperkingen.
Tot slot hebben personen met EMB problemen op het vlak van sociaal aanpassingsgedrag, zoals
onder andere communicatie en zelfredzaamheid, waardoor zij ernstige beperkingen ervaren. In het
algemeen kan gesteld worden dat ze afhankelijk zijn van de zorg van anderen (Multiplus, 2012a).
De focus van deze masterproef is specifiek gericht op de communicatieve mogelijkheden van
personen met EMB, die zich voornamelijk op pre-intentioneel of protosymbolisch niveau situeren
(De Bal, 2011; Van der Maat, 1992). Een beperkte groep van personen met EMB bevindt zich in de
symbolische fase (Van der Maat, 1992). De communicatieve mogelijkheden zijn te karakteriseren als
idiosyncratisch en contextgebonden (De Bal, 2011; Van der Maat, 1992). Personen met EMB maken
gebruik van gelaatsuitdrukkingen, bewegingen, enz. om hun wensen en gevoelens duidelijk te maken
(Vlaskamp & Oxener, 2002). Hierdoor is het voor ‘onbekende’ communicatiepartners niet evident om
de communicatieve signalen van personen met EMB op te merken en deze vervolgens correct te
interpreteren. Bovendien wordt de communicatie extra bemoeilijkt door bijkomende sensorische en
motorische beperkingen.
Vanuit de vaststelling dat personen met EMB communicatieve moeilijkheden ondervinden, wat een
invloed uitoefent op hun sociale interacties en kwaliteit van leven, werden er verschillende
methoden/interventies,

waaronder

communicatiepaspoorten,

ontwikkeld

om

de

communicatieproblemen van personen met EMB te verbeteren.
Een communicatiepaspoort is een praktisch hulpmiddel voor personen, die niet of moeilijk voor
zichzelf kunnen spreken. Het helpt hen vooreerst om belangrijke informatie over zichzelf te delen
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met anderen (Coakes, Little & Drysdale, 2004) en het biedt ondersteuning doorheen hun interacties
met anderen (Millar & Caldwell, 1997). Daarnaast heeft het een emancipatorische waarde aangezien
het de mogelijkheid biedt aan personen met EMB om meer invloed uit te oefenen op hun leven
(Scope,

2008).

Ook

voor

ouders

en

andere

opvoedingsverantwoordelijken

heeft

het

communicatiepaspoort een belangrijke functie aangezien ze niet steeds alle informatie dienen te
herhalen (Brotherson et al., 1992 in Coakes et al., 2004). Tot slot biedt het de persoon met EMB extra
basisveiligheid doordat continuïteit in zorg en aanpak gegarandeerd kan worden (Petry, Maes &
Demuynck, 2004). Zowel naar inhoud als naar vormgeving toe zijn communicatiepaspoorten erg
verschillend aangezien ze afgestemd worden op de noden en uniciteit van de persoon met EMB.
Binnen dit onderzoek wordt onderzocht hoe communicatiepaspoorten voor personen met EMB
opgemaakt en geïmplementeerd kunnen worden, rekening houdend met bevindingen uit de
literatuur en de masterproef van Inge Samaey (2010). Meer specifiek wordt in deze masterproef de
vraag gesteld hoe het proces van het ontwikkelen van communicatiepaspoorten optimaal kan
verlopen. Daarnaast wordt nagegaan of het ‘ideale’ communicatiepaspoort bestaat en hoe dit dan
vormgegeven wordt. Tot slot pogen we met dit onderzoek mogelijke voor- en nadelen van het
gebruik van een communicatiepaspoort bij personen met EMB in kaart te brengen.

2. Methode
Om op bovenstaande onderzoeksvragen een antwoord te vinden, werd een kwalitatief
praktijkgericht evaluatieonderzoek uitgevoerd waarin drie cases betrokken werden. Op deze manier
trachtten de onderzoekers beschrijvingen over het ontwikkelen en het gebruik van
communicatiepaspoorten te verzamelen en tegemoet te komen aan de communicatieproblemen van
personen met EMB.

2.1. Participanten
In dit onderzoek namen drie cliëntsystemen, die voldoen aan bovenstaande definitie, deel. Vooreerst
een elfjarige jongen met EMB (A.) en zijn ouders. Daarnaast een negenjarig meisje met EMB (K.) en
haar ouders. Tot slot een veertienjarige tweeling met EMB (L. en L.; meisjes) en hun ouders.

2.2. Procedure
Vooreerst vond er per casus een kennismaking plaats tussen de onderzoekers en de ouders van de
persoon met EMB waarin het onderzoeksverloop toegelicht werd en de ouders instemden om deel te
nemen. Daarna werd een kernteam samengesteld rond de persoon met EMB. Dit hield in dat de
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ouders relevante betrokkenen van de persoon met EMB uitnodigden om samen met hen een
communicatiepaspoort te maken. Vervolgens werd er een datum gezocht waarop het kernteam kon
samenkomen voor een informatiesessie waarin er door de onderzoekers uitleg gegeven werd over
communicatiepaspoorten en het verloop van het onderzoek. Hierna volgden enkele bijeenkomsten
waarin de leden van het kernteam samen met de onderzoekers relevante informatie over de persoon
met EMB verzamelden, die nadien in het communicatiepaspoort werd opgenomen. Het kernteam
van K. had aan één bijeenkomst van tweeënhalf uur voldoende om alle relevante informatie te
verzamelen. Bij A. had men twee bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur nodig en bij L. en L.
had het kernteam vier bijeenkomsten van anderhalf uur nodig. Tijdens deze bijkomsten waren de
onderzoekers de procesbegeleiders die de bijeenkomsten structureerden en notities maakten. De
structurering van de bijeenkomsten gebeurde aan de hand van een checklist waarin relevante
thema’s voor een communicatiepaspoort voor een persoon met EMB waren opgenomen. De ouders
waren samen met een ander lid uit het kernteam de verantwoordelijken. Hun taak bestond erin het
communicatiepaspoort vorm te geven en eindbeslissingen te nemen. Er werd echter beslist dat de
procesbegeleiders de communicatiepaspoorten zouden maken aangezien deze taak voor de ouders
te zwaar bleek te zijn. Het uiteindelijke resultaat van de bijeenkomsten, meer bepaald het
communicatiepaspoort, werd in een laatste samenkomst voorgesteld en nadien in gebruik genomen
door de personen met EMB.

2.3. De kernteams
In de vorige paragraaf werd reeds aangehaald dat er rond iedere persoon met EMB een kernteam
opgesteld werd. Hieronder worden de kernteams kort voorgesteld.
Het kernteam van A. bestond uit zijn ouders en persoonlijk assistente. De betrokkenen die K.
vertegenwoordigden waren haar ouders (voornamelijk de moeder) en haar persoonlijk assistente.
Daarnaast namen ook de logopediste en de orthopedagoge van de school deel. Het kernteam van L.
en L. bestond uit hun ouders en de orthopedagoge en de persoonlijk begeleidster uit de voorziening.
Ook de logopediste en leerkracht van de school van L. en L. maakten deel uit van hun kernteam.

2.4. Onderzoeksmethoden
Gedurende het proces van het opstellen van de communicatiepaspoorten namen de onderzoekers
actief deel, waardoor ze de rol van participerende observator op zich namen. Op deze manier
konden de onderzoekers belangrijke informatie over het proces en het uiteindelijke
communicatiepaspoort verzamelen in hun onderzoekslogboek. Zo kregen ze zicht op de
bevorderende en belemmerende factoren die kunnen optreden tijdens het proces van het opstellen
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van het communicatiepaspoort. Daarnaast werden er op twee momenten vragenlijsten afgenomen.
De leden van het kernteam kregen tijdens de laatste bijeenkomst een vragenlijst waarin hun mening
omtrent het doorlopen proces en het uiteindelijke communicatiepaspoort bevraagd werd. Na enkele
maanden het communicatiepaspoort te gebruiken werd er een nieuwe vragenlijst ingevuld waarin
zowel gepeild werd naar het doorlopen proces en het product als naar het gebruik en het effect van
het communicatiepaspoort. Bovendien werden de ouders geïnterviewd met betrekking tot het
proces, product, gebruik en effect van het communicatiepaspoort. Ook nieuwe personen in het leven
van de persoon met EMB, die de persoon aan de hand van het communicatiepaspoort leerden
kennen, werden geïnterviewd omtrent het product, gebruik en effect.
De informatie uit deze verschillende bronnen werd vervolgens per casus zorgvuldige geanalyseerd
waardoor

er

rijke

beschrijvingen

over

het

proces,

product,

gebruik

en

effect

van

communicatiepaspoorten ontstonden. De verticale analyses van de drie casussen werden nadien in
een horizontale analyse vergeleken. De onderstaande conclusies geven de belangrijkste bevindingen
uit deze analyses weer.

3. Voornaamste conclusies
3.1. Proces
Het ideale proces voor het opstellen van een communicatiepaspoort werd in dit onderzoek niet
gevonden. Aangezien er zich steeds onverwachte situaties kunnen voordoen, kan het gehanteerde
protocol wel een houvast bieden. Belangrijk om te vermelden is dat de procesbegeleiders in de drie
casussen de communicatiepaspoorten gemaakt hebben terwijl de ouders deze taak aanvankelijk
toegeschreven kregen. Aangezien dit voor ouders niet haalbaar is, achten we het noodzakelijk om
het protocol bij te stellen en het communicatiepaspoort te laten uitwerken door de
procesbegeleider(s). De uiteindelijke beslissingen omtrent de inhoud en vormgeving blijven uiteraard
bij de ouders. Indien de ouders bepaalde taken kunnen en willen opnemen, dan hebben zij daar
uiteraard alle recht toe. Daarnaast is de tijdsplanning zoals vooropgesteld in het protocol geen vast
gegeven. We hebben namelijk gemerkt dat het haalbaar is om ook binnen een kort tijdsbestek
(bijvoorbeeld twee bijeenkomsten in plaats van vier) tot een adequaat resultaat te komen. Dit is ons
inziens positief voor de praktijk aangezien het heel tijdsintensief is om het aantal bijeenkomsten,
zoals voorgesteld in het protocol (namelijk vier keer een anderhalf uur), te doorlopen voor meerdere
personen met EMB binnen een voorziening. Hierbij dienen we echter op te merken dat
tijdsefficiëntie niet ten koste mag gaan van het verzamelen van voldoende informatie (met de nodige
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aandacht voor voorbeelden over de persoon met EMB) aangezien dit het eindresultaat van het
communicatiepaspoort ten goede komt.
Naast een ‘bevestiging’ van het gehanteerde protocol zijn er enkele bevorderende factoren met
betrekking tot het proces van het opstellen van communicatiepaspoorten uit het onderzoek naar
voren gekomen. Vooreerst is de betrokkenheid van de ouders bij het proces onontbeerlijk. Ten
tweede dienen de kernteamleden over voldoende kennis van de persoon met EMB te beschikken.
Hierbij is het ook raadzaam om personen uit verschillende situaties te betrekken (bijvoorbeeld uit de
school, een persoonlijk assistent, enz.). Het maximum aantal leden van het kernteam, om efficiënte
en productieve bijeenkomsten te hebben, is zes personen. Daarnaast blijken de aanwezigheid van
een procesbegeleider en het gebruik van een checklist om de bijeenkomsten te sturen en vorm te
geven noodzakelijk om relevante informatie binnen een bepaald tijdsbestek te verzamelen. De
thema’s die in de checklist opgenomen zijn, kunnen aangepast worden naargelang de noden van de
persoon met EMB. Tot slot is een goede samenwerking en respectvolle omgang tussen de leden van
een kernteam belangrijk.
Concluderend kunnen we stellen dat de bovenstaande bevorderende factoren aanwezig dienen te
zijn, wil het gehanteerde protocol ook tot een gewenst resultaat leiden.

3.2. Product
De uiteindelijke communicatiepaspoorten kunnen, in alle casussen, gezien worden als het resultaat
van de samenwerking tussen de leden van het kernteam. De drie communicatiepaspoorten zijn
verschillend, wat erop wijst dat het ontwikkelen van een universeel format niet wenselijk en
bovendien niet mogelijk is. Er wordt dan onvoldoende rekening gehouden met de uniciteit en
individualiteit van de persoon met EMB, hetgeen uit de resultaten belangrijk blijkt te zijn. Als
vormgevers van de communicatiepaspoorten kunnen we stellen dat het gebruik van een format
handig is aangezien het tijdsbesparend en richtinggevend kan zijn. Het is echter noodzakelijk om het
gebruikte format met voldoende flexibiliteit aan te wenden zodat de persoonlijkheid van de persoon
met EMB voldoende tot zijn recht komt.
Wanneer men een communicatiepaspoort wil samenstellen, achten we het belangrijk om rekening te
houden met de volgende aandachtspunten. Vooreerst dient de inhoud correct en concreet te zijn
zodat er een adequaat beeld van de persoon met EMB geschetst wordt. Daarnaast moet men de
inhoud trachten af te stemmen op het doel van het communicatiepaspoort. Wanneer het
communicatiepaspoort bijvoorbeeld enkel thuis gebruikt wordt, is de dagstructuur van de
voorziening geen noodzakelijke informatie. Ook het vermijden van professioneel taalgebruik en het
gebruik van een vlotte schrijfwijze vanuit het ik-perspectief zijn aangewezen. Als vierde
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aandachtspunt stellen we dat men voor het formaat van het communicatiepaspoort een afweging
dient te maken tussen het doel, de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het
communicatiepaspoort. Uiteraard speelt de persoonlijke voorkeur hierin ook een rol. Bovendien
zorgt het gebruik van kleuren, foto’s en vetgedrukte woorden ervoor dat het communicatiepaspoort
aantrekkelijk en duidelijk is. Tot slot dient zowel de inhoud als de lay-out aan te sluiten bij de
persoonlijkheid van de persoon met EMB, rekening houdend met de duidelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid van het communicatiepaspoort.
Omtrent het ‘up-to-date’ houden van het communicatiepaspoort kunnen we in het kader van dit
onderzoek geen conclusies trekken aangezien er binnen het tijdsbestek van dit onderzoek geen
aanpassingen doorgevoerd werden. Het is echter belangrijk om steeds de digitale versie van het
communicatiepaspoort te bewaren, zodat het relatief eenvoudig en snel kan worden aangepast.

3.3. Gebruik
Communicatiepaspoorten kunnen in verschillende situaties en op verschillende manieren gebruikt
worden. Vooreerst kan het gebruikt worden in een professionele context zoals een school, een MPI,
enz. Het doel is hier voornamelijk ondersteuning bieden bij de begeleiding van en bij de interactie
met de persoon met EMB. Daarnaast kan het ook in de thuiscontext een handig hulpmiddel zijn;
bijvoorbeeld om alle relevante informatie door te geven aan een babysit of om de persoon met EMB
voor te stellen aan een nieuw ‘familielid’. Tot slot kan de digitale versie ook gebruikt worden om de
persoon met EMB voor te stellen aan nieuwe organisaties.
Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkenen anderen bewust maken van de aanwezigheid van het
communicatiepaspoort. Andere bevorderende factoren voor het gebruik zijn het op een zichtbare
plaats ‘hangen/leggen’ van het communicatiepaspoort en het zichtbaar maken ervan door een
verwijzer (bv. een sticker). Ook het up-to-date houden van het communicatiepaspoort bevordert het
gebruik aangezien de ‘lezers’ hier steeds correcte informatie kunnen terugvinden. Een
aandachtspunt bij het gebruik van communicatiepaspoorten is dat het steeds in de buurt van de
persoon met EMB dient te zijn, hetgeen niet altijd het geval was in dit onderzoek. Wanneer de
persoon met EMB zijn/haar communicatiepaspoort niet steeds op zak heeft, kan hij/zij in onbekende
situaties niet genieten van de meerwaarde ervan. Opvolging van het gebruik van de
communicatiepaspoorten door de ouders of andere betrokkenen kan hiervoor een oplossing bieden.

3.4. Effect
Een communicatiepaspoort is geen wondermiddel dat alle communicatieve problemen van personen
met EMB kan ondervangen. In dit onderzoek werd echter wel aangetoond dat een
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communicatiepaspoort een meerwaarde kan zijn voor personen met EMB. Voornamelijk voor
personen die de persoon met EMB niet goed kennen, is het communicatiepaspoort een houvast. Het
zorgt ervoor dat ze beter op de noden van de persoon kunnen inspelen aangezien ze de
communicatieve signalen kunnen opmerken en correct kunnen interpreteren. Bovendien biedt het
informatie om interacties aan te gaan met de persoon met EMB, waardoor er sociale relaties kunnen
ontstaan die verder reiken dan een ‘(ver)zorgende relatie’. Ook voor ouders en andere betrokken
begeleiders kan het communicatiepaspoort een meerwaarde hebben aangezien zij niet steeds
opnieuw alle informatie dienen te geven aan derden en daarbij geen angst hoeven te hebben iets
vergeten te zijn.
Naast deze positieve effecten zijn er ook enkele negatieve effecten zoals het verlies van een groot
deel van de privacy van de persoon met EMB en vaak ook van zijn/haar gezin. Om dit negatieve
effect zoveel mogelijk te verkleinen, is ook hier de betrokkenheid van ouders aan te raden aangezien
zij kunnen aangeven in hoeverre bepaalde gegevens opgenomen mogen worden in het
communicatiepaspoort. Een tweede negatief effect is dat het communicatiepaspoort door een aantal
respondenten als een statisch gegeven gezien wordt terwijl een persoon zeer dynamisch is. Als
onderzoekers willen we benadrukken dat het communicatiepaspoort niet statisch hoeft te zijn. Het
kan snel aangepast worden en is bovendien een hulpmiddel dat niet de gehele persoon omvat.
Wanneer men er op een doordachte manier mee omgaat, dient het statische aspect van het
communicatiepaspoort niet aanschouwd te worden als iets negatiefs.
Het onderzoek heeft ons niet meer duidelijkheid gegeven omtrent de effecten van het samen zitten
van de verschillende betrokkenen en hun relatie en communicatie nadien. Een langere opvolging van
de persoon met EMB en het betrokken kernteam achten we hiervoor noodzakelijk.

3.5. Algemeen
Uit de analyse van de casussen blijkt dat er nog vier belangrijke vaststellingen gedaan kunnen
worden, die niet onmiddellijk verbonden zijn aan de onderzoeksvragen. Toch vinden we het
belangrijk om deze kort aan te halen. Vooreerst willen we stellen dat niet alleen het proces van het
opstellen van het communicatiepaspoort tijdrovend is. Ook het uitwerken en vormgeven ervan kost
veel tijd. Hierbij hebben we gemerkt dat het systematisch ingeven van de informatie in het
communicatiepaspoort na iedere bijeenkomst wenselijk is om tijdsbesparend te werken. Daarnaast is
het werken in een bestaand format ook bevorderlijk. Vandaar dat wij twee formats en een
handleiding hebben opgesteld die beschikbaar worden gesteld op de site van Multiplus
(www.multiplus.be). Daarnaast willen we aangeven dat het belangrijk is om rekening te houden met
het verwerkingsproces van de ouders omtrent de handicap van hun kind(eren). Ouders moeten de
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mogelijkheid hebben om aan te geven of ze emotioneel klaar zijn om samen met een kernteam te
spreken over hun kind en een communicatiepaspoort op te stellen. Als derde is het voor het
opstellen van een communicatiepaspoort aangewezen dat de persoon met EMB niet meer veel
evolueert aangezien het communicatiepaspoort dan vaak geüpdatet moet worden en dit als negatief
aanschouwd wordt door de betrokkenen. Tot slot willen we meegeven dat opvolging van het
communicatiepaspoort noodzakelijk is om het gebruik en (positieve) effect ervan op langere termijn
te garanderen. Aangezien de ouders de rode draad in het leven van de persoon met EMB zijn, lijkt
het aangewezen dat zij deze rol op zich nemen. Hierbij kunnen ze het best bijgestaan worden door
betrokken professionals zodat er ook opvolging is binnen de voorziening en/of school.

4. Discussie
4.1. Kritische reflectie ten aanzien van het onderzoek
Wat de informatieverzameling en -verwerking binnen dit onderzoek betreft, zijn er enkele
opmerkingen te maken. Vooreerst werden niet alle vragenlijsten waarin het proces, product, gebruik
en effect van het communicatiepaspoort bevraagd werden, teruggestuurd. Deze gegevens hadden
voor een genuanceerder beeld kunnen zorgen. Daarnaast hebben we bij één casus (K.) geen
interviews kunnen afnemen van de ouders en de nieuwe persoon aangezien het niet mogelijk was
om een geschikt moment te vinden. We hebben beslist om hen een vragenlijst toe te sturen, zodat
de mening van deze betrokkenen toch opgenomen kon worden in de verwerking van de analyses.
Een vragenlijst voorziet echter niet de rijke informatie die een interview ons had kunnen geven. Als
derde opmerking kunnen we stellen dat er in dit onderzoek ‘slechts’ drie casussen waren waardoor
generaliserende uitspraken niet mogelijk zijn. Desondanks achten we deze uitgebreide casestudies
belangrijk en nuttig als opstap voor verder onderzoek. Tot slot hebben we in één casus (L. en L.) geen
interview kunnen afnemen van de nieuwe persoon in het leven van de persoon met EMB waardoor
deze informatie afwezig is. Bovendien hebben we in deze casus de vragenlijsten van de overige
kernteamleden enerzijds niet terug ontvangen en anderzijds niet meer kunnen opsturen omwille van
de personeelswisselingen binnen de voorziening. Hierdoor was er niemand met kennis van dit
onderzoek beschikbaar om zijn/haar medewerking te verlenen.
Ook omtrent de gebruikte onderzoeksmethoden kunnen we een opmerking maken, namelijk het
ontbreken van piloot interviews. Hierdoor hadden we onze interviewleidraad kunnen optimaliseren
aangezien het afnemen van een interview bij een pilootgroep informatie geeft over de zinvolheid van
de vragen, de formuleringen van de vragen en eventuele hiaten in de interviewleidraad (Merriam,
1997). Ook voor de optimalisering van de vragenlijsten was dit zinvol geweest.
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Omtrent de analyses van de gegevens hadden de onderzoekers aanvankelijk de idee om de
gegevens van de drie casussen individueel te analyseren en deze verticale analyses nadien te
vergelijken. Omwille van tijdsgebrek was dit echter niet mogelijk. Om de validiteit te verhogen bleven
we bij de verwerking van de gegevens zo dicht mogelijk bij de originele informatie, zoals citaten uit
de interviews en schriftelijke bemerkingen uit de vragenlijsten. Daarnaast gebruikten de
onderzoekers hetzelfde format voor de gegevensverwerking en werden de gemaakte analyses, in
aanwezigheid van de verzamelde gegevens (zoals de vragenlijsten, het onderzoekslogboek en de
interviews), door de andere onderzoeker grondig doorgenomen. De horizontale analyse werd echter
wel individueel door beide onderzoekers uitgevoerd waarna deze twee horizontale analyses werden
vergeleken en definitieve conclusies getrokken werden.
Tot slot hebben we nog vier bemerkingen over het eigenlijke onderzoek. Vooreerst hebben wij de
communicatiepaspoorten gemaakt, waardoor we geen zinvolle reflectie kunnen maken over de
haalbaarheid ervan binnen de werking van een voorziening/school of de eventuele mogelijkheid dat
ouders de uitwerking toch op zich zouden nemen (hetgeen in dit onderzoek niet haalbaar bleek). We
kunnen hieromtrent enkel aangeven dat de vormgeving van het communicatiepaspoort tijdsintensief
is. Ten tweede dienen de uitspraken omtrent het gebruik en effect van het communicatiepaspoort
met enige voorzichtigheid te gebeuren. De communicatiepaspoorten waren slechts enkele maanden
in gebruik op het moment dat wij deze evalueerden waardoor uitspraken op langere termijn niet
mogelijk zijn. Daarnaast is het niet gelukt om personen met EMB, die zich in de nabije toekomst in
een overgangssituatie zullen bevinden, te selecteren omwille van een beperkt aantal deelnemers
voor dit onderzoek. Tot slot lag in dit onderzoek de focus op personen met EMB waarvan de ouders
nog nauw betrokken zijn bij het leven van hun kind(eren) en dus bepaalde taken op zich kunnen
nemen. We kunnen echter geen uitspraken doen over situaties waarin dit niet het geval is. We
vinden dit een belangrijk aandachtspunt aangezien ouders de voorzieningen in twee van de drie
casussen gemotiveerd hebben om deel te nemen.

4.2. Suggesties voor vervolgonderzoek
In het bovenstaande onderzoek namen de onderzoekers de rol van procesbegeleider op zich en
maakten zij de communicatiepaspoorten. In vervolgonderzoek lijkt het ons aangewezen om het
takenpakket van de procesbegeleider te laten uitvoeren door een orthopedagoog. Indien er geen
voorziening betrokken is bij de persoon met EMB, kan deze rol opgenomen worden door iemand die
niet te nauw betrokken is bij de persoon met EMB. Op deze manier zullen er meer realistische
conclusies kunnen getrokken worden omtrent de haalbaarheid en knelpunten die dit met zich
meebrengt. Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is het betrekken van een grotere groep
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personen met EMB zodat er meer generaliseerbare conclusies getrokken kunnen worden. Een derde
suggestie voor vervolgonderzoek bestaat uit het op zoek gaan naar hoe de bijeenkomsten voor het
opstellen van het communicatiepaspoort gestructureerd kunnen worden binnen de werking van een
voorziening en/of school. Daarnaast kan onderzoek bij personen met EMB, waarvan de ouders niet
meer zo nauw betrokken zijn in het leven van hun kind(eren) of overleden zijn, zinvol zijn om na te
gaan of communicatiepaspoorten kunnen opgesteld worden en of de continuïteit van het
communicatiepaspoort in deze situaties gewaarborgd kan worden. Een andere mogelijkheid is dat
vervolgonderzoek nagaat of opkomende technologieën een meerwaarde kunnen hebben bij het
gebruik van communicatiepaspoorten (bijvoorbeeld een applicatie op een I-pad). Een zesde suggestie
is dat er in vervolgonderzoek meer betrokkenheid van de personen met EMB zelf kan worden
bewerkstelligd. Hierbij dient men uiteraard rekening te houden met de mogelijkheden van de
persoon met EMB. We hebben echter gemerkt dat het mogelijk is om hen bij het gebruik van het
communicatiepaspoort te betrekken. De casus van A. is hiervan een voorbeeld, aangezien hij weet
dat het over hem gaat wanneer personen zijn communicatiepaspoort lezen. Tot slot zouden de
personen met EMB en hun kernteam een langere tijd gevolgd kunnen worden in toekomstig
onderzoek. Op die manier kan het gebruik en het effect van het communicatiepaspoort beter in kaart
gebracht worden, met specifieke aandacht voor het updaten, de continuïteit en het gebruik van
communicatiepaspoorten binnen settings zoals het ziekenhuis.

4.3. Aanbevelingen voor de praktijk
Om communicatiepaspoorten voor personen met EMB op grotere schaal in de praktijk te kunnen
brengen is het noodzakelijk dat voorzieningen en scholen, eventueel op basis van vervolgonderzoek,
op zoek gaan naar manieren om het proces omtrent communicatiepaspoorten in de bestaande
organisatiestructuur te verwerken. Doordat er in de meeste voorzieningen en scholen gewerkt wordt
met een handelingsplan dat overlopen wordt met de ouders, ligt hier misschien een mogelijkheid om
het communicatiepaspoort samen te stellen met relevante betrokkenen. Een goede voorbereiding
(bijvoorbeeld aan de hand van een checklist) van alle aanwezigen en een ruimer tijdsbestek voor de
samenkomst zijn hierbij nodig. Andere belangrijke betrokkenen kunnen eventueel uitgenodigd
worden voor deze bijeenkomst. Op deze manier kan er voor meerdere personen met EMB een
communicatiepaspoort gemaakt worden. Hierbij dient er uiteraard rekening te worden gehouden
met de wensen van de persoon met EMB en zijn/haar ouders aangezien niet iedereen een
communicatiepaspoort wenst en/of emotioneel ‘klaar’ is om het proces te doorlopen.
Uit de conclusies van dit onderzoek blijkt dat het voor ouders niet haalbaar is om de
communicatiepaspoorten vorm te geven. Wanneer deze taak opgenomen wordt door de
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procesbegeleider (bijvoorbeeld een orthopedagoog), is het noodzakelijk dat deze wordt bijgestaan
bij de uitwerking van het communicatiepaspoort, aangezien het erg tijdrovend kan zijn indien
meerdere communicatiepaspoorten uitgewerkt dienen te worden. Er kan bijvoorbeeld bijstand
verleend worden door de betrokken ouders, leerkrachten, stagiair(e)s of andere personen uit het
kernteam. Daarnaast kan het gebruik van een format, met de nodige flexibiliteit, aangewezen zijn om
het communicatiepaspoort tijdsefficiënt vorm te geven. Tot slot is het aangewezen om te bepalen
voor welke personen met EMB (binnen de voorziening) het opstellen van een communicatiepaspoort
prioritair is en op deze manier geleidelijk aan voor iedere persoon met EMB waarvoor het wenselijk
is, een communicatiepaspoort te maken.

4.4. Aanbevelingen voor het beleid
Het belang van communicatiepaspoorten voor personen met EMB werd in dit onderzoek
aangetoond. Zowel voor de personen met EMB zelf, in het kader van hun kwaliteit van leven, als voor
hun ouders en andere betrokkenen werd het communicatiepaspoort als een meerwaarde
beschouwd. De opkomst van het gebruik van communicatiepaspoorten in Vlaanderen staat echter
nog in zijn kinderschoenen. Het beleid kan een bijdrage leveren om het gebruik van
communicatiepaspoorten bij personen met EMB te verhogen door voorzieningen en scholen te
sensibiliseren, te motiveren en te ondersteunen bij projecten omtrent communicatiepaspoorten.
Hiermee willen we echter niet aanmoedigen dat voorzieningen en scholen zonder toestemming en
medewerking van de ouders communicatiepaspoorten ontwikkelen. We zien het als een taak van de
voorzieningen en scholen om ouders te informeren en het proces te faciliteren.
Wanneer er steeds meer gebruik gemaakt wordt van communicatiepaspoorten, kan het beleid op
grootschalig

niveau

initiatieven

ontwikkelen,

zoals

campagnes

of

projecten,

om

communicatiepaspoorten bekend te maken bij het bredere publiek en participatie van voorzieningen
en scholen te verhogen. Hierbij is het belangrijk dat correcte informatie gegeven wordt zodat het
gebruik van communicatiepaspoorten geen ‘modetrend’ wordt en op deze manier zijn doel
voorbijgaat.

77

Referentielijst
Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. In P. Sikes (Series Ed.), Doing
qualitative research in educational settings. Buckingham: Open University Press.

Boog, B. (2007). Handelingsonderzoek. In B. Levering & P. Smeyers (red.), Opvoeding en onderwijs
leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek (2de ed., pp. 214-232). Amsterdam: Boom.

Caldwell, M., Calder, J., Aitken, S., & Millar, S. (1995). Use of personal passports with deafblind
people.

Geraadpleegd

op

24

februari,

2012,

van

http://www.sense.org.uk/publicationslibrary/allpubs/talking_sense/congenital_deafblindnes
s_adults/passports

Coakes, L., Little, T., & Drysdale, L. (2004). It’s my book. Creating ownership of a communication
passport. Communication Matters Journal, 18(1).

Crocker, A. (2004). Personalised place mats. Speech therapy in practice (Winter), 16-17. Afgehaald
van http://www.speechmag.com/content/files/Angela%20Crocker.pdf

De Bal, C. (2011). Communicatie. In B. Maes, C. Vlaskamp, & A. Penne (red.), Ondersteuning van
mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol leven (pp.
145-164). Leuven: Acco.

Forney, P.E., & Heller, K.W. (2004). Sensorimotor development: Implications for the educational
team. In F.P. Orelove, D. Sobsey, & R.K. Silberman (Eds.), Educating children with multiple
disabilities: A collaborative approach (pp.193-248). London: Paul H. Brookes Publishing
Company.

78
Ghesquière, P. & Staessens, K. (2007). Kwalitatieve gevalsstudies. In B. Levering & P. Smeyers (red.),
Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek (2de ed., pp. 192213). Amsterdam: Boom.

Henerson, M.E., Morris, L.L., & Fitz-Gibbon, C.T. (1978). How to measure attitudes [Vol.6]. In L.L.
Morris (Series Ed.), Program evaluation kit [serie]

Hostyn, I., & Daelman, M. (2011). Kwaliteitsvolle interacties. In B. Maes, C. Vlaskamp, & A. Penne
(red.), Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor
een kwaliteitsvol leven (pp. 179-198). Leuven: Acco.

Hostyn, I., & Maes, B. (2009). Interaction between persons with profound intellectual and multiple
disabilities and their partners: A literature review. Journal of Intellectual & Developmental
Disability, 34(4), 296-312.

Janssen,

T.

(z.d.).

Socio-emotioneel

functioneren.

Afgehaald

van

http://www.multiplus.be/literatuur/socio-emotioneel%20functioneren.pdf

Kelchtermans, G. (2007a). Actieonderzoek: een strategie voor professionele ontwikkeling en
onderwijsvernieuwing. In V. Hendrickx (red.), Actief je onderwijspraktijk onderzoeken en
bijsturen. Actieonderzoek als methodiek voor kwaliteitsontwikkeling (pp. 9-42). Mechelen:
Wolters Plantyn.

Kelchtermans, G. (2007b). De biografische methode. In B. Levering & P. Smeyers (red.), Opvoeding en
onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek (2de ed., pp. 132-153).
Amsterdam: Boom.

79
Kvale, S. (1996). Interviews. An introduction to qualitative research interviewing. London: Sage.

Luiken, H., Hagen, P., van Balkom, R., & van Balkom, H. (2010). Communicatie paspoort. Richtlijnen
voor goede praktijk. Afgehaald van
http://www.kentalis.nl/Kentalis_C01/login/login.asp?ComID=16&ModID=916&ItemID=0&Ses
sionID=734992760493754316619415117834

Maes, B., Lambrechts, G., Hostyn, I., & Petry, K. (2007). Quality-enhancing interventions for people
with profound intellectual and multiple disabilities: A review of the empirical research
literature. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 32, 163-178.

Merriam, S.B. (1988). Case study research in education. A qualitative approach. London: Jossey-Bass
Limited.

Merriam, S.B. (1997). Qualitative research and case study applications in education. Revised and
expanted from case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Mertens, D.M. (2010). Research and evaluation in education and psychology. Integrating Diversity
with quantitative, qualitative, and mixed methods (3rd ed.). London: Sage.

Mertens, M., & Vandebroek, E. (2006). Systeemgerichte methoden in de hulpverlening. Een initiatie
in het omgaan met mensen en hun netwerk. Antwerpen: Garant.

Millar, S. (2006). Auditing passports. Good practice checklist. Call Centre. Minimum standards of
quality.

Afgehaald

van

https://www.callscotland.org.uk/Learning-

Engagement/CALLInfoSheets/Passports%20and%20Social%20Stories/auditingpassports.pdf

80
Millar, S. & Aitken, S. (n.d.). Personal Communication Passports as a way of consulting and
representing children with communication disabilities, to ensure consistent care. Afgehaald
van https://www.callscotland.org.uk/Resources-for-NQT/Passports.doc/

Millar, S. &

Caldwell, M. (1997).

Personal communication passports. Afgehaald van

http://callcentre.education.ed.ac.uk/downloads/passports/passports1.pdf

Multiplus. (2012a). Personen met ernstige meervoudige beperkingen? Geraadpleegd op 20 februari,
2012, van http://www.multiplus.be/index.php#doelgroep

Multiplus. (2012b). Onderzoek: communicatiepaspoorten. Geraadpleegd op 20 februari, 2012, van
http://www.multiplus.be/onderzoek.php

Nakken, H., & Vlaskamp, C. (2002) Joining forces: supporting individuals with profound multiple
learning disabilities. Tizard Learning Disability Review, 7, 10-15.

O’Brien, R. (2001). An overview of the methodological approach of action research [paper].
Geraadpleegd op 3 december, 2010, van http://www.web.net/~robrien/papers/arfinal.html

Oxfordshire Total Communication. (2007). Example communication passport. Geraadpleegd op 25
februari, 2012 van
http://www.oxtc.co.uk/resources/example%20communication%20passport.pdf

Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. In J.L. Herman (Ed.), Program
evaluation kit (2nd ed.). London: Sage.

81
Petry, K. & Maes, B. (2006). Identifying expressions of pleasure and displeasure by persons with
profound and multiple disabilities. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 31,
(1), 28-38.

Petry, K., Maes, B., & Demuynck, J. (2004). Geen beter leven dan een goed leven: ouders en
begeleiders over het leven van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Leuven:
Acco.

Petry, K., Maes, B., & Vlaskamp, C. (2005). Domains of quality of life of people with profound multiple
disabilities: The perspective of parents and direct support staff. Journal of Applied Research
in Intellectual Disabilities, 18, 35-46.

Poppes, P., & Vlaskamp, C. (2001). Gedeeld en opgeteld. Ouders over kinderen met ernstige
meervoudige beperkingen. Rotterdam: Lemniscaat.

Samaey, I. (2010). Ontwikkeling van communicatiepaspoorten voor personen met ernstige
meervoudige

beperkingen

(Niet-gepubliceerde

licentiaatsverhandeling).

Katholieke

Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Centrum voor
Gezins- en Orthopedagogiek.

Scope (2008). Communication passport template. Geraadpleegd op 24 februari, 2012, van
http://www.bradfordpcp.cswebsites.org/Libraries/Local/843/Docs/website%20docs/Commu
nication/Communication%20passports/comm_passa5%5B1%5D.pdf

Shaw, R. (2010). QM3: Interpretative phenomenological analysis. In M.A. Forrester (Ed.), Doing
qualitative research in psychology: A practical guide (pp. 177-201). London: Sage.

82
Smeyers, P. (2007). The hidden homogenization of educational research: On opening up the sphere
of responsiveness. In P. Smeyers & M. Depaepe (Eds.), Educational Research: Networks and
technologies (pp. 85-104). Dordrecht: Springer.

Stake, R.E. (1995). The art of case study research. London: Sage.

Swanborn, P.G. (1999). Evalueren: het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een
methodische basis voor evaluatie-onderzoek. Amsterdam: Boom.

’t Hart, H., van Dijk, J., de Goede, M., Jansen, W., & Teunissen, J. (1996). Onderzoeksmethoden.
Amsterdam: Boom.

Van der Maat, S. (1992). De communicatie tussen personen met een diep mentale handicap en hun
opvoed(st)ers. Leuven: Garant.

Van der Zee, H.J.M. (1979). Een wegwijzer voor onderzoekers en gebruikers van onderzoek. Meppel:
Boom.

van Keeken, P., & van Hemert – van der Poel, H. (2010). Functies en stoornissen. In P. van Keeken, B.
Rood, M. Wester, H. van Hemert – van der Poel, H. Hoff en J. Kuks, Zorg rondom neurologie.
Handboek

voor

de

verpleegkundige

praktijk

(pp.

59-92).

Afgehaald

van

http://books.google.be/books?id=F7TJEdW0YngC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

83
Vlaskamp, C., & Oxener, G. (2002). Communicatie bij mensen met ernstige meervoudige
beperkingen: een overzicht van assessment en interventie methoden. Nederlands Tijdschrift
voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 28, 226-237.

I

Bijlage 1: Nieuwsbrief Multiplus
Communicatiepaspoorten: vervolgonderzoek
Stephy Colla en Inge van Herten, twee masterstudenten orthopedagogiek van de K.U.Leuven, zetten
de komende twee jaar het onderzoek naar het gebruik van communicatiepaspoorten van personen
met EMB verder. Zij zullen het door Inge Samaey uitgewerkte paspoort (zie nieuwsbrief September
2010) implementeren en evalueren. Daarnaast zal onderzocht worden hoe dit proces verloopt zodat
er concrete tips gegeven kunnen worden aan de praktijk. Tot slot zal er geïnventariseerd worden in
welke situaties het communicatiepaspoort gebruikt kan worden en wat de meerwaarde hiervan kan
zijn. Voor dit onderzoek hebben de studenten ervoor gekozen om te werken met personen met
ernstige meervoudige beperkingen die een overgangssituatie meemaken. Met een overgangssituatie
bedoelen ze dat de persoon van het lager naar het secundair buitengewoon onderwijs gaat, of bij de
jongerenwerking naar de volwassenwerking in een voorziening, dat er sprake is van een nieuwe
begeleider die in de voorziening komt werken, een persoon die vaak naar het ziekenhuis moet, etc.

Om met het onderzoek te starten zijn ze dan ook op zoek naar cliënten die aan deze beschrijving
voldoen en een overgangssituatie tegemoet gaan die idealiter plaats zal vinden tussen juli 2011 en
januari 2012. Vanaf februari 2011 willen de studenten starten met bijeenkomsten. Van de
geïnteresseerde voorzieningen wordt verwacht dat ze 4 à 5 keer met een klein team van
betrokkenen van de cliënt én de ouders bij elkaar kunnen komen, om zo een communicatiepaspoort
samen te stellen in samenwerking met de masterstudenten. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden
binnen de voorziening zelf. De voorzieningen mogen op hun beurt van de masterstudenten
verwachten dat ze met veel inzet en enthousiasme te werk gaan.
Is uw voorziening geïnteresseerd en heeft u één of meer cliënten die aan de beschrijving voldoen?
Neem dan contact op met info@multiplus.be.

II

Bijlage 2: Informatiesessie
1. Uitleg communicatiepaspoorten
We verwijzen hierbij naar de masterthesis van Inge Samaey. Zij heeft in 2010 een protocol
ontworpen voor de ontwikkeling van een communicatiepaspoort. In onze thesis baseren we ons op
haar thesis, al wijken we er zo nu en dan ook vanaf. Inge Samaey heeft het protocol ontworpen, maar
nog niet volledig kunnen gebruiken in de praktijk. Het is nu onze taak om te kijken hoe dit protocol
geïmplementeerd kan worden in de praktijk.

1.1. Voor wie?
Onze doelgroep voor het ontwikkelen van communicatiepaspoorten zijn personen die op meerdere
domeinen van hun functioneren zeer ernstige beperkingen ondervinden. Minimaal is er sprake van
een combinatie van de volgende groepen van beperkingen:
1. Ernstige cognitieve beperkingen; diep verstandelijke handicap: een IQ dat lager ligt dan
20/25 en/of een ontwikkelingsleeftijd beneden 2 jaar.
2. Ernstige tekorten op vlak van het sensorisch en/of motorisch functioneren.
3. Ernstige tekorten in sociaal aanpassingsgedrag met zeer grote ondersteuningsnoden op
gebied van ADL als gevolg.
Tot op heden zijn er nog geen communicatiepaspoorten ontwikkeld die zich specifiek op de
doelgroep ‘personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) richten.
Daarom heeft Inge Samaey juist voor deze doelgroep een format en protocol voor het opstellen van
een communicatiepaspoort geconstrueerd.

1.2. Wat is een communicatiepaspoort?
Een communicatiepaspoort is een praktisch hulpmiddel om mensen met communicatieproblemen,
en dus ook personen met EMB te ondersteunen. Het communicatiepaspoort kan verschillende
vormen aannemen, zoals een boekje, foldertje, placemat. Ook meer moderne technieken sluiten we
niet uit zoals een DVD, of misschien in de toekomst een applicatie in de Blue Call phone. Welke vorm
het ook heeft, het gaat erom dat het de persoon presenteert op een positieve manier en informatie
verschaft aan derden, waardoor vooral het eerste contact vlotter kan verlopen. De informatie kan
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gericht zijn op de communicatie van de persoon, maar kan ook gaan over interesses, belangrijke
mensen in het leven van de persoon, essentiële informatie over eet- en slaapgewoontes, etc.
Het kernidee is dat een communicatiepaspoort praktisch en persoonsgestuurd is. Het dient om
personen met communicatieproblemen te ondersteunen. Daarnaast geeft het complexe informatie
op een eenvoudige manier weer. Tevens wordt er persoonlijke informatie in opgenomen over de
noden van de persoon. Zo fungeert het communicatiepaspoort als een weergave van de identiteit
van de persoon; en de persoon is de eigenaar van het paspoort.
Aan de gepresenteerde voorbeelden kun je zien dat ze er heel verschillend kunnen uitzien qua vorm
en inhoud en verschillende doelen kunnen nastreven.

1.1. Het belang van communicatiepaspoorten
We richten ons hier op de volgende elementen namelijk: communicatie, basisveiligheid, sociale
participatie en empowerende eigenschappen.

1.1.1. Communicatie:
Communicatie is zeer belangrijk voor de kwaliteit van leven voor personen met EMB. Het
ondersteunt hen om wensen, gevoelens, en keuzes duidelijk te maken, waardoor ze controle over
hun omgeving kunnen krijgen. Juist bij deze personen is het moeilijker om ze vanuit je ‘normale
betekeniskader’ te kunnen begrijpen. Ouders, begeleiders en andere personen zullen daarom zeer
aandachtig en sensitief moeten zijn om de communicatieve signalen van deze personen op te
vangen, de betekenis ervan te achterhalen en om er consistent en adequaat op te reageren.
Wij vertrekken vanuit het uitgangspunt dat personen met EMB goed weten wat ze willen en wat ze
wel en niet leuk vinden. Dat ze door zelf keuzes te maken meer initiatief en actieve betrokkenheid
tonen tijdens activiteiten. Dat het eventuele probleemgedrag hierdoor zal verminderen en er een
verhoogde onafhankelijkheid en kwaliteit van leven zal zijn.
Wanneer vreemden met de persoon in contact komen, kennen zij de voorkeuren van de persoon
niet. Daarom is het zinvol om deze interesses in het communicatiepaspoort te vermelden, maar ook
om handvaten aan te bieden voor hoe zij die voorkeuren kunnen achterhalen. Bv. hoe kun je deze
persoon keuzes laten maken?
Tevens is het belangrijk wat de perceptie van de begeleiders over deze communicatie is. Dit
beïnvloedt namelijk de interactie. Voor zowel de levenskwaliteit van de persoon met EMB als de
levenskwaliteit

van

de

verzorgers

is

elkaar

begrijpen

zeer

belangrijk.

Wanneer

het

communicatiepaspoort deze communicatieve signalen opneemt, zou de levenskwaliteit van
personen met EMB verhoogd kunnen worden. Het communicatiepaspoort kan er namelijk voor
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zorgen dat de contactpersoon een positieve perceptie ontwikkelt over de communicatie van de
persoon met EMB.

1.2.1. Basisveiligheid:
Een veilige gehechtheid met een sensitief responsieve ouder of begeleider heeft een grote invloed
op de kwaliteit van leven. Hiervoor is het belangrijk dat de begeleider zich opstelt als een partner die
de cliënt begrijpt en wederzijdsheid in de interactie toont. Op die manier kan een inter-persoonlijke
band ontstaan. De begeleider/verzorger/ouder/… moet dus in geen geval een eenzijdige
instrumentele relatie met de persoon met EMB aangaan, want dit staat een veilige gehechtheid in de
weg.
De relatie tussen de persoon met EMB en de begeleider moet herkenbaar en voorspelbaar zijn. Dit
kan bijvoorbeeld door een vast programma en rituelen in te voeren en door aan te kondigen wat er
gaat gebeuren en het tempo aan te passen. Zo kunnen ze beter begrijpen wat er rond hen gebeurt,
kunnen ze een gevoel van competentie ervaren, en kunnen ze invloed uitoefenen.
Wanneer rituelen, handelingsregels, of hun dagprogramma in hun communicatiepaspoort
opgenomen worden, kan dit de continuïteit bij overgangen en nieuwe situaties bevorderen. Dit
draagt bij aan het welbevinden van de persoon.

1.2.2. Sociale participatie:
Ook dit element is belangrijk voor de kwaliteit van leven. De persoon met EMB moet kunnen
participeren in sociale activiteiten en gebruik kunnen maken van publieke diensten. Een sociaal
netwerk is hierbij erg belangrijk. Vanzelfsprekend kan het communicatiepaspoort hierbij
ondersteuning bieden door de contactpersonen handvaten aan te reiken om ze al een stukje op weg
te helpen bij de communicatie met de persoon met EMB.

1.1.1. Empowerment:
Het communicatiepaspoort heeft empowerende eigenschappen. Zo stelt het de informatie op een
positieve manier voor en kan het door betekenisvolle interacties te bevorderen respect brengen voor
de eigenaar van het communicatiepaspoort. Het helpt om de persoon in zijn geheel te zien en niet
enkel de meervoudige beperkingen. Hierdoor kan de cliënt een positief zelfwaardegevoel
ontwikkelen. Daarbij draagt het communicatiepaspoort er toe bij dat de persoon zelf meer controle
kan uitoefenen en zelf meer keuzes kan maken.

V
Het geeft de persoon een stem. Het paspoort moet ideeën voor probleem-oplossing geven en niet
zomaar een lijstje opsommen met behoeften. Het moet vreemden en nieuwe begeleiders helpen om
sneller de persoon en zijn wensen en noden te vervullen.

2. Verloop van het onderzoek

2.1. Probleemstelling
We vertrekken vanuit een probleemstelling waarin we stellen dat de omgang, hiermee bedoelen we
o.a. de communicatie en interactie, vooral moeilijk verloopt met personen die de persoon met een
EMB niet goed kennen. Het zijn vooral deze situaties die we willen onderzoeken, aangezien hier het
nut van het communicatiepaspoort het meest duidelijk wordt, bv. wanneer er een nieuwe begeleider
in de groep /school komt of wanneer deze persoon naar een andere voorziening of school gaat. Ook
wanneer een persoon met EMB naar een publieke instelling gaat zoals het ziekenhuis, kan een
communicatiepaspoort een uitkomst bieden en daardoor ook een goede onderzoekssituatie zijn.

2.2. Onderzoeksdoel
Daarnaast hebben we natuurlijk ook een onderzoeksdoel:
Het

doel

van

dit

onderzoek

betreft

het

ontwikkelen

en

implementeren

van

een

communicatiepaspoort voor personen met ernstige meervoudige beperkingen om de omgang te
bevorderen. Daarnaast willen we onderzoeken hoe dit verloopt zodat we concrete tips kunnen geven
naar de praktijk. Tot slot willen we inventariseren waar het communicatiepaspoort gebruikt kan
worden en wat de meerwaarde hiervan kan zijn. Aan de hand hiervan hebben we onderzoeksvragen
opgesteld.
We richten ons dus zowel op het resultaat (het communicatiepaspoort) zélf als op het proces. Met
het proces bedoelen we onder andere de bijeenkomsten.

2.3. Bijeenkomsten

2.3.1. Waarom zijn deze bijeenkomsten zo belangrijk?
We zijn ervan overtuigd dat jullie (naam persoon) het beste kennen. Zo zullen jullie weten wat hij/zij
wel en niet graag doet. Hoe hij/zij keuzes maakt, etc. Daarom zijn jullie de aangewezen personen om
aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Daarnaast heeft ieder van jullie een eigen invalshoek van
waaruit jullie de cliënt benaderen. Waarschijnlijk zien jullie de cliënt allemaal nét iets anders. De één
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weet over het ene thema wat meer, en de ander bij een ander thema. Het is dan ook zeer zinvol om
al deze stukjes bij elkaar te bundelen, zodat er een compleet beeld ontstaat van wie de cliënt is. Wij
denken dan ook dat dit proces een goede manier zal zijn om samen naar de cliënt te kijken en dit in
de toekomst nogmaals te bespreken en te evalueren.
We willen de bijeenkomsten zo inrichten dat ze een duur hebben van maximaal negentig minuten
per bijeenkomst. Zo willen we de extra werklast ‘draaglijk’ houden en de aandachtspanne optimaal.
Er worden nog vier bijeenkomsten gepland. Aangezien we niet goed kunnen overzien hoe lang het
proces in werkelijkheid duurt, houden we er rekening mee dat er een eventuele vijfde bijeenkomst
bij zal komen om het proces op een goede manier af te ronden. We proberen dit echter te vermijden
omdat dit ook voor jullie een zwaardere werkdruk zal zijn.
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we een aantal thema’s aan de hand van een checklist die
bijgevoegd is in de tekstenbundel.
U mag als kernteam echter thema’s toevoegen of schrappen. Het is immers de bedoeling dat het
jullie communicatiepaspoort wordt en zeker van de cliënt. Het moet dus bij hem/haar passen. We
willen jullie dan ook vragen om de komende tijd tot de volgende bijeenkomst hier eens over na te
denken, zodat we in de volgende bijeenkomst dit kunnen bespreken. We willen u tevens vragen ook
al inhoudelijk over deze thema’s na te denken en eventueel notities te maken, zodat het bespreken
tijdens de bijeenkomsten vlot zal verlopen.
Daarnaast hebben we al eventjes kort de vormgeving en lay-out van communicatiepaspoorten
besproken. We zouden het fijn vinden als u ook al eens hierover wilt nadenken. We willen zo
vraaggestuurd mogelijk te werk gaan en aangezien voor deze doelgroep nog geen
communicatiepaspoort ontwikkeld is, staan we voor alle ideeën open. We willen het samen met
jullie maken, waarbij de verantwoordelijken dit proces leiden, maar ondersteund worden door het
kernteam en ons. Waar u aan moet denken is: de vormgeving, praktische bruikbaarheid, vorm,
persoonlijke touch, etc. Het kan zowel gaan om een boekje, maar andere audiovisuele vormen zijn
ook bespreekbaar.
Voor andere audiovisuele vormen laten we ons inspireren door het video-observatieproject ‘Kijk naar
wat we zeggen’. Deze methodiek kun je in meerdere vormen gebruiken. Kort samengevat wordt de
persoon met EMB gefilmd bij belangrijke situaties. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij gedrag
van de cliënt dat moeilijk interpreteerbaar is. Binnen een kernteam kan vervolgens gekeken worden
naar deze video en overleg gepleegd worden hoe eenieder dat gedrag interpreteert. Zo kan men een
duidelijker beeld van de cliënt vormen. Een andere en eventueel aanvullende vorm is het maken van
verschillende video’s van de cliënt en deze op een persoonlijke DVD plaatsen. Zo kunnen nieuwe
medewerkers/leraren/ etc. de cliënt leren kennen om overgangssituaties soepel te laten verlopen.
Meerdere creatieve ideeën zijn natuurlijk welkom en wellicht mogelijk.
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Zodra we weten voor welke vorm we kiezen, kunnen we ook nadenken en bespreken hoe we het
communicatiepaspoort introduceren bij de persoon met EMB zodat het ook echt iets van hem/haar
wordt en hoe hij/zij dit, indien haalbaar, kan laten zien aan nieuwe en vreemde
personen/begeleiders. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een ‘personal talker’. Dit apparaatje is
gemakkelijk mee te nemen, en wanneer de cliënt een ‘onbekende persoon’ tegenkomt, kan het
apparaatje bijvoorbeeld zeggen ‘kijk eens naar mijn communicatiepaspoort in mijn rugzak’. Dit
bericht kan vooraf door een begeleider opgenomen en opgeslagen worden. Een soort zelfde vorm is
de Big Mack. Ook de onlangs ontwikkelde Blue call Phone kan hier een uitkomst voor bieden. Een fel
gekleurde sticker op de rolstoel, indien de cliënt in een rolstoel zit is ook een manier. Ook hier zijn
vele creatieve oplossingen mogelijk die aangepast moeten worden aan de cliënt.
Zie de websites vermeld aan het einde van deze tekst voor nog meer inspiratie.
Na de laatste bijeenkomst zullen we u ook vragen om vragenlijsten omtrent het product (het
communicatiepaspoort), het proces, en op langere termijn, waarschijnlijk rond februari/maart 2012,
het gebruik van het communicatiepaspoort in te vullen. De vragenlijsten omtrent het product en het
proces zullen in de laatste bijeenkomst ingevuld worden. Hiermee bedoelen we de
afrondingsbijeenkomst waarin het product ook gepresenteerd wordt. De vragenlijst omtrent het
gebruik zullen we u tegen februari/maart 2012 sturen per post. U vindt in de enveloppe een
antwoordenveloppe mét postzegel en mét een adres er op geschreven, zodat u hier zo weinig
mogelijk werk mee heeft. We hopen dat u deze vragenlijsten ook weer naar ons terug wilt sturen.
Om dit te kunnen doen zouden we u willen vragen om het adres van de ouders, voorziening en/of
school op dit blad te schrijven.
Daarnaast zullen we met ‘de nieuwe persoon in het leven van de cliënt’ een interview af willen
nemen. Dit interview zal zeker niet langer dan 90 minuten duren. We zullen deze persoon hiervoor
nog contacteren.

3. Wie worden er allemaal bij betrokken en wat is hun rol?
Zoals jullie al gehoord hebben zijn er een aantal rollen te verdelen. We zullen dit even kort
verduidelijken. We spreken van cliënt, verantwoordelijken, kernteam, overige betrokkenen en
nieuwe personen in het leven van de cliënt.
Wie de cliënt is zal duidelijk zijn. De cliënt wordt door jullie vertegenwoordigd, omdat we er vanuit
gaan dat jullie de personen zijn die het dichtst betrokken zijn bij de cliënt en het beste met de cliënt
voor hebben.
De verantwoordelijken: voor de continuïteit van het gebruik van het paspoort is het een pluspunt
wanneer ouders deze taak willen vervullen, zodat ze ook het proces in de toekomst of bijvoorbeeld
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bij een nieuwe voorziening, ziekenhuis, etc. in het oog kunnen houden. De taak van de
verantwoordelijken
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een

kwaliteitsvol

communicatiepaspoort gemaakt kan worden. Ter aanvulling op het protocol van Inge Samaey (2010)
lijkt het ons gewenst dat wanneer een ouder of beide ouders de taak van ‘verantwoordelijke’ op zich
wil(len) nemen, er ondersteuning is vanuit de voorziening zelf. Dit o.a. vanwege het praktische
aspect. Bijgevolg zijn er dan twee verantwoordelijken. De ouders blijven echter 1ste
verantwoordelijken.
Het kernteam bestaat uit de personen die telkens deelnemen aan de bijeenkomsten. Dat zijn jullie
dus, de mensen die ook deelnemen aan deze infosessie. Daarnaast wordt voorgesteld om samen te
werken met het multidisciplinair team binnen de voorziening. Zo voelen zij zich ook betrokken en
zullen ze het communicatiepaspoort up-to-date houden. Er zijn weliswaar nog veel meer mensen
betrokken bij de cliënt. Het kernteam kan echter niet te groot worden om een goede discussie te
stimuleren.
Om de andere betrokken personen toch een stem te geven, kunnen ze hun aanvullingen telkens
doorgeven

aan

personen

binnen

het

kernteam.

Aangezien

jullie

de

organisatiestructuur/vergaderingen etc. het beste kennen binnen de voorziening, willen we jullie
vragen om eens na te denken over hoe jullie de overige betrokkenen willen betrekken. Misschien via
teamvergaderingen. In de tijd tussen deze en de volgende bijeenkomst mogen jullie de andere
betrokken personen al bevragen over de thema’s (zie checklist), zodat we tijdens de volgende
bijeenkomst met een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt kunnen beginnen.
Naast al deze personen spreken we ook nog van de nieuwe personen in het leven van de cliënt. Dit
zijn de personen die nieuw en vreemd voor de cliënt zijn of personen die de cliënt nog niet zo goed
kennen. Juist deze personen willen we vragen of het werken met een communicatiepaspoort een
meerwaarde is. Deze personen nemen dan ook niet deel aan het kernteam.
Tot slot, de procesbegeleiders. Onze rol bestaat eruit dit proces te begeleiden en te faciliteren. We
proberen jullie zo goed mogelijk te ondersteunen op verschillende vlakken. Aangezien ons onderzoek
een soort van ‘try-out’ is, en we zodra dit onderzoek erop zit niet meer in deze rol zullen zitten. Lijkt
deze rol ons in de toekomst specifiek geschikt voor teamleiders of orthopedagogen.

4. Wederzijdse verwachtingen concretiseren
Graag zouden we de wederzijdse verwachtingen ietwat concretiseren.
We hopen tijdens de besprekingen van de thema’s van jullie allemaal een eigen mening te horen,
zodat we een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt kunnen vormen. We gaan ervan uit dat
iedereen van het kernteam bij de bijeenkomsten aanwezig is. We hopen tijdens de vooropgestelde
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tijdsspanne klaar te zijn met de besprekingen, maar daarvoor is het nodig dat we niet teveel afwijken
van het thema dat we op dat moment bespreken. Wij zullen daar ook een sturende rol in nemen.
Tijdens de besprekingen zal één van ons (Stephy of Inge) de notities maken van de bijeenkomst. We
zullen jullie deze notities doorsturen via e-mail. Daarom willen we vragen of jullie je emailadres op
het blad willen zetten? Wij maken de notities, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de
verantwoordelijken deze informatie bundelen en hier een communicatiepaspoort van maken. Ook
hier is dus veel engagement van de verantwoordelijken voor nodig. Ze worden hierbij echter wel
ondersteund door het kernteam of door ons bij vragen. Een voorbeeld hiervan is dat bv. de
verantwoordelijke niet zo handig is met de computer en er werd besproken om het
communicatiepaspoort op de computer te maken. Wanneer iemand uit het kernteam juist heel
handig is met computers, mag deze persoon altijd hulp bieden. Het is vooral de bedoeling dat de
verantwoordelijken het proces opvolgen, en mensen bijeen brengen om het communicatiepaspoort
tot een succes te maken. We verwachten tevens dat jullie openstaan voor informatie die jullie krijgen
van andere betrokkenen. Maak ook bekend dat jullie hiermee bezig zijn, zodat ze zich ook geroepen
voelen om hier aan bij te dragen. Wanneer het communicatiepaspoort af is, verwachten we ook dat
jullie het introduceren in de voorziening/ school, etc., zodat duidelijk wordt gemaakt dat de cliënt
hiermee werkt. Tevens zullen er ook mensen moeten zijn die oefenen met de cliënt om het
communicatiepaspoort te gebruiken. Zodat de cliënt er vertrouwd mee raakt en het indien haalbaar
zelf durft te tonen in diverse settings. We gaan er niet vanuit dat de cliënt zelf de transfer naar een
andere setting gemakkelijk maakt, daarom is het goed om in diverse settings met diverse personen
te oefenen. Nogmaals, we benadrukken dat dit niet voor alle cliënten haalbaar zal zijn. Dit moet per
persoon bekeken worden. Daarnaast willen we benadrukken dat de cliënt in ontwikkeling is en dat
het communicatiepaspoort met de persoon mee moet ontwikkelen. Het zal dus gemakkelijk up-todate moeten te houden zijn. Het zou goed zijn om er al eens over na te denken op welke structurele
manier dit zou kunnen gebeuren, bv. altijd bij het evaluatiegesprek, jaarlijks, half jaarlijks, etc.
Van ons mogen jullie verwachten dat we met veel enthousiasme dit proces zullen ondersteunen. We
zullen soms wat bijsturen, vragen beantwoorden, voorstellen doen, praktische hulp bieden, etc.

5. Concrete afspraken voor de volgende bijeenkomst
Nadenken over:
 Thema’s schrappen of toevoegen (checklist)
 Inhoudelijk over de thema’s

X
 De vormgeving (o.a. de vorm, lay-out, maar ook de persoonlijkheid van de cliënt) en
praktische bruikbaarheid van het communicatiepaspoort
 Hoe de overige betrokkenen betrekken?
 Hoe het communicatiepaspoort up-to-date houden?
6. Algemene Tijdsplanning
Maart en April: Infosessie, drie bijeenkomsten
Mei: Bijeenkomst voor de presentatie van het communicatiepaspoort + toelichting en tips hoe jullie
het nu concreet kunnen gaan gebruiken + invullen van vragenlijsten product en proces
Vanaf mei (na de laatste bijeenkomst): Het communicatiepaspoort in gebruik nemen
Februari 2012: De vragenlijsten ‘gebruik’ worden per post gestuurd, en het interview met ‘de nieuwe
persoon in het leven van de cliënt’ wordt afgenomen.
Waarschijnlijk in juli 2012: Indien alles goed verloopt zal deze masterthesis op de website van
Multiplus te raadplegen zijn.

7. Websites om inspiratie op te doen:
http://www.promens-care.nl/sjablonen/1/infotype/news/item/view.asp?objectID=3018
http://www.kijknaarwatwezeggen.nl/Bestand/KijkinfoKort.pdf
http://www.bluecallphone.be/nl/the-blueassist-284.htm
http://www.givinggreetings.com/personaltalker.html
http://www.ictwijs.eu/index.cfm?ee=2|440
http://talksense.weebly.com/feature-101-ideas-for-a-bigmack.html
http://modem.kinsbergenvzw.be/
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Bijlage 3: Bijeenkomsten
1ste bijeenkomst
-

Welkom heten

-

Korte uitleg over deze bijeenkomst (wat willen we in deze bijeenkomst bereiken).
Agendapunten toevoegen?

-

Checklist onderwerpen toevoegen/verwijderen

-

Vragenrondje

-

Bespreken van opmerkingen en aanvullingen van betrokkenen buiten het kernteam.

-

Bespreking thema’s. Getracht wordt om de thema’s ‘wie ik ben/persoonsinformatie’,
‘communicatie’ en ‘interesses’ te bespreken

-

Bespreken welke thema’s de volgende bijeenkomst aan bod komen.

-

Bespreken opdrachten Informatiesessie

-

Brainstorm over de vorm, lay-out van het communicatiepaspoort en de wijze van gebruik
door de cliënt zelf

-

Na maximaal 80 minuten stellen we de deelnemers in staat om afsluitend vragen te stellen.

-

Na maximaal 90 minuten sluiten we de bijeenkomst af

2de bijeenkomst
-

Welkom heten

-

Korte uitleg over deze bijeenkomst (wat willen we in deze bijeenkomst bereiken).
Agendapunten toevoegen?

-

Checklist onderwerpen toevoegen/verwijderen

-

Vragenrondje

-

Bespreken van opmerkingen en aanvullingen van betrokkenen buiten het kernteam

-

Bespreking thema’s. Getracht wordt om de thema’s ‘veiligheid’, ‘ondersteuning’ en ‘Familie
en belangrijke personen’ te bespreken

-

Bespreken welke thema’s de volgende bijeenkomst aan bod komen

-

Bespreken opdrachten Informatiesessie

-

Bespreken van de vorm, lay-out van het communicatiepaspoort en de wijze van gebruik door
de cliënt zelf

-

Na maximaal 80 minuten stellen we de deelnemers in staat om afsluitend vragen te stellen

-

Na maximaal 90 minuten sluiten we de bijeenkomst af
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3de bijeenkomst
-

Welkom heten

-

Korte uitleg over deze bijeenkomst (wat willen we in deze bijeenkomst bereiken).
Agendapunten toevoegen?

-

Vragenrondje

-

Bespreken van opmerkingen en aanvullingen van betrokkenen buiten het kernteam

-

Bespreking thema’s. Getracht wordt om het thema ‘lichaam en zorg’ en de ‘aangedragen
thema’s’ door de leden van het kernteam te bespreken

-

Bespreken van de vorm, lay-out van het communicatiepaspoort en de wijze van gebruik door
de cliënt zelf. Concreet wordt besproken wie het communicatiepaspoort gaat maken en
welke ondersteuning daarbij nodig is

-

Bespreken welke thema’s de volgende bijeenkomst aan bod komen

-

Na maximaal 80 minuten stellen we de deelnemers in staat om afsluitend vragen te stellen

4de bijeenkomst
-

Welkom heten

-

Korte uitleg over deze bijeenkomst (wat willen we in deze bijeenkomst bereiken).
Agendapunten toevoegen?

-

Vragenrondje

-

Bespreken van opmerkingen en aanvullingen van betrokkenen buiten het kernteam

-

Presentatie communicatiepaspoort

-

Bespreking communicatiepaspoort. Zijn er verbeteringen nodig?

-

Bespreken hoe het communicatiepaspoort concreet gebruikt gaat worden

-

Bespreken hoe het up-to-date gehouden wordt

-

Vragenlijsten invullen (product en proces)

-

Het verdere verloop van het onderzoek bespreken (bv. versturen vragenlijsten in februari
2012, interview met ‘onbekend persoon voor de cliënt, etc.)

-

Na maximaal 80 minuten stellen we de deelnemers in staat om afsluitend vragen te stellen

-

Ter afsluiting bedanken we hen hartelijk voor hun medewerking
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Bijlage 4: Checklist7

Wie ik ben/ persoonsinformatie
Communicatie

Interesses

Veiligheid

-

Ondersteuning

-

Familie en belangrijke personen
Lichaam en zorg

-

7

Hoe ik communiceer
Hoe je met mij moet / mij kan helpen
communiceren
Communicatiehulpmiddelen
Waar ik graag over praat/communiceer
Dingen die ik leuk vind (o.a. zwemmen)
Plaatsen die ik leuk vind
Dingen die ik niet leuk vind
Troosten
Epilepsie (wanneer laatste toeval, hoe toeval
eruitziet en wat te doen)
Allergieën (voeding, medicatie, materiaal,
zon)
Medicatie
Noodgevallen
(contactgegevens,
noodmedicatie, koortswerende medicatie)
Mate van zelfstandigheid (dingen die ik
alleen / met hulp / niet kan doen)
Hulpmiddelen
Hoe ik jou kan helpen
Dingen die ik niet mag doen en hoe je mij
kan doen stoppen
Zintuigen
Motoriek
Houding
Eten en drinken (materiaal, zelfstandigheid,
houding, soort voeding)
Verzorging (wassen, aankleden)
Zindelijkheid
Slapen

Deze checklist werd overgenomen van de masterproef van Inge Samaey (2010)
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Bijlage 5: Vragenlijst proces en product8
Met behulp van de onderstaande vragenlijst willen we evalueren hoe het proces voor het maken van het communicatiepaspoort verlopen is. Ook worden er
enkele vragen gesteld zodat we kunnen evalueren welke factoren bevorderend of belemmerend waren bij het tot stand komen van het
communicatiepaspoort. Daarnaast gaan we ook na of het communicatiepaspoort voldoet aan de verwachtingen. Tot slot zijn er nog enkele open vragen.
De onderstaande vragen kunnen beoordeeld worden op een zevenpunt-schaal.

8

Score

Algemene evaluatie

1

Helemaal niet akkoord

2

Niet akkoord

3

Eerder niet akkoord

4

Noch akkoord, noch niet akkoord

5

Eerder akkoord

6

Akkoord

7

Helemaal akkoord

Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op het werk van Sally Millar:
Millar, S. (2006). Auditing passports. Good practice checklist. Minimum standards of quality. CALL Centre.
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Overzicht vragenlijsten A.
Stelling

Ortho

Logo

Leerkracht

Opvoeder

Persoonlijk
assistent

Mama

Papa

7

6

7

7

6

7

7

6

7

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

6

7

3

6

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

/

/

/

/

/

/

7

7

6

7

6

6

7

6

6

Proces
De leden van het kernteam gingen
respectvol met elkaar om
De leden van het kernteam luisterden naar
elkaar
De leden van het kernteam waardeerden
elkaars inbreng
De wijze waarop er met elkaar werd
omgegaan in het kernteam werkte
Alle leden van het kernteam kregen de tijd
en de ruimte om aan het woord te komen
De grootte van het kernteam zorgde
ervoor dat er vanuit verschillende
invalshoeken naar het kind gekeken werd
De grootte van het kernteam werkte
De samenstelling van het kernteam zorgde
ervoor dat alle relevante perspectieven
over het kind aan de orde kwamen
De samenstelling van het kernteam
werkte
Het was duidelijk wie de
verantwoordelijken waren
De verantwoordelijken waren bereikbaar
en beschikbaar voor het kernteam
De verantwoordelijken beschikten over
voldoende kennis over het kind om deze

Totaal
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rol te kunnen vervullen
Het aanwijzen van verantwoordelijken en
de rol die zij speelden, werkte
De procesbegeleiders (Inge en Stephy)
zorgden ervoor dat er niet van het
onderwerp werd afgeweken
De procesbegeleiders (Inge en Stephy)
zorgden ervoor dat er dieper werd
ingegaan op het onderwerp door het
stellen van vragen
De inbreng van de procesbegeleiders
(Inge en Stephy) werkte
De ouders kregen de kans informatie over
hun kind aan te brengen
De informatie van de ouders werd mee
verwerkt in het communicatiepaspoort
De ouders waren betrokken tijdens de
bijeenkomsten
De wijze waarop ouders in het proces
werden betrokken, werkte
Iedereen gaf zijn mening tijdens discussies
De mate waarin ieder lid van het
kernteam inbreng deed, werkte
De verantwoordelijken verwerkten de
informatie uit de bijeenkomsten in het
communicatiepaspoort
De wijze waarop de verantwoordelijken
de informatie verwerkten, werkte
Personen die niet in het kernteam zaten
(andere begeleiders etc.), wisten wie de
leden van het kernteam zijn
De mate waarin ‘derden’ terecht konden
bij de leden van het kernteam werkte

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

6

6

7

6

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
6
Bevordere
nd

7

7

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

4

4

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Noch
bevordere

XVII
nd, noch
belemmer
end
Alle thema’s die per bijeenkomst dienden
besproken te worden, werden besproken
Het aantal geplande bijeenkomsten was
voldoende om alle thema’s te bespreken
Het communicatiepaspoort werd
afgewerkt binnen de vooropgestelde
tijdspanne
De voorziene tijd voor de bijeenkomsten
en opmaak van het
communicatiepaspoort werkte
De verantwoordelijken maakten het
uiteindelijke communicatiepaspoort
Het feit dat de verantwoordelijken het
communicatiepaspoort gemaakt hebben,
werkte

Het communicatiepaspoort kon worden
bijgesteld door het kernteam, nadat het
gemaakt werd
De mate waarin er mogelijkheid was tot
bijstelling van het communicatiepaspoort
door het kernteam werkte

7

6

6

7

6

6

7

7

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Noch
bevorderlij
k, noch
belemmer
end

7

7

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

6

7

7

6

Product
Het communicatiepaspoort bevat correcte
informatie over het kind
Het communicatiepaspoort bevat concrete
informatie over het kind
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Het communicatiepaspoort bevat alle
noodzakelijke informatie omtrent het kind
De lay-out en vorm van het
communicatiepaspoort sluit aan bij de
leeftijd van het kind
Het communicatiepaspoort is
handig/gemakkelijk te gebruiken
Het communicatiepaspoort kan
gemakkelijk aangepast worden indien er
gegevens gewijzigd moeten worden

7

7

6

7

7

6

7

7

6

7

6

6
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Overzicht vragenlijsten K.
Stelling

Mama

Papa

Ortho

Logo

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

7

7

7

7

Bevordere
nd

bevordere
nd

Bevordere
nd

6

7

7

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

7

7

7

7

7

6

7

Proces
De leden van het kernteam gingen
respectvol met elkaar om
De leden van het kernteam luisterden naar
elkaar
De leden van het kernteam waardeerden
elkaars inbreng
De wijze waarop er met elkaar werd
omgegaan in het kernteam werkte
Alle leden van het kernteam kregen de tijd
en de ruimte om aan het woord te komen
De grootte van het kernteam zorgde
ervoor dat er vanuit verschillende
invalshoeken naar het kind gekeken werd
De grootte van het kernteam werkte
De samenstelling van het kernteam zorgde
ervoor dat alle relevante perspectieven
over het kind aan de orde kwamen
De samenstelling van het kernteam
werkte
Het was duidelijk wie de
verantwoordelijken waren
De verantwoordelijken waren bereikbaar
en beschikbaar voor het kernteam
De verantwoordelijken beschikten over
voldoende kennis over het kind om deze

Leerkracht

Opvoeder

Persoonlijk
assistent

Totaal

XX
rol te kunnen vervullen
Het aanwijzen van verantwoordelijken
(de ouders) en de rol die zij speelden,
werkte
De procesbegeleiders (Inge en Stephy)
zorgden ervoor dat er niet van het
onderwerp werd afgeweken
De procesbegeleiders (Inge en Stephy)
zorgden ervoor dat er dieper werd
ingegaan op het onderwerp door het
stellen van vragen
De inbreng van de procesbegeleiders
(Inge en Stephy) werkte
De ouders kregen de kans informatie over
hun kind aan te brengen
De informatie van de ouders werd mee
verwerkt in het communicatiepaspoort
De ouders waren betrokken tijdens de
bijeenkomsten
De wijze waarop ouders in het proces
werden betrokken, werkte
Iedereen gaf zijn mening tijdens discussies
De mate waarin ieder lid van het
kernteam inbreng deed, werkte
De verantwoordelijken verwerkten de
informatie uit de bijeenkomsten in het
communicatiepaspoort
De wijze waarop de verantwoordelijken
de informatie verwerkten, werkte
Personen die niet in het kernteam zaten
(andere begeleiders etc.), wisten wie de
leden van het kernteam zijn
De mate waarin ‘derden’ terecht konden

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevoreder
end

7

7

7

7

7

7

Bevordere
nd

Bevordere
nd

bevordere
nd

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

/

4

n.v.t.

/

/

n.v.t.

/

7

7

Bevordere

Bevordere

Noch
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bij de leden van het kernteam werkte

Alle thema’s die per bijeenkomst dienden
besproken te worden, werden besproken
Het aantal geplande bijeenkomsten was
voldoende om alle thema’s te bespreken
Het communicatiepaspoort werd
afgewerkt binnen de vooropgestelde
tijdspanne
De voorziene tijd voor de bijeenkomsten
en opmaak van het
communicatiepaspoort werkte

De verantwoordelijken maakten het
uiteindelijke communicatiepaspoort
Het feit dat de verantwoordelijken het
communicatiepaspoort gemaakt hebben,
werkte
Het communicatiepaspoort kon worden
bijgesteld door het kernteam, nadat het
gemaakt werd
De mate waarin er mogelijkheid was tot
bijstelling van het communicatiepaspoort
door het kernteam werkte

nd

nd

bevordere
nd, noch
belemmer
end

7

7

7

/

7

/

7

7

/

/

Bevordere
nd

Noch
bevordere
nd, noch
belemmer
end

/

4

n.v.t.

/

/

/

7

4

7

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

7

7

7

/

Product
Het communicatiepaspoort bevat correcte
informatie over het kind
Het communicatiepaspoort bevat concrete
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informatie over het kind
Het communicatiepaspoort bevat alle
noodzakelijke informatie omtrent het kind
De lay-out en vorm van het
communicatiepaspoort sluit aan bij de
leeftijd van het kind
Het communicatiepaspoort is
handig/gemakkelijk te gebruiken
Het communicatiepaspoort kan
gemakkelijk aangepast worden indien er
gegevens gewijzigd moeten worden

7

7

7

7

7

7

7

7

7

/

7

7
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Overzicht vragenlijsten L. en L.
Stelling

Mama

Papa

Ortho

Logo

Leerkracht

Opvoeder

7

7

7

6

6

6

7

7

7

7

6

6

7

7

7

6

6

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

7

7

7

7

6

6

7

7

7

7

6

7

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

6

7

7

1

6

7

bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

6

7

4

4

6

6

/

7

7

4

6

7

7

7

7

7

6

6

Proces
De leden van het kernteam gingen
respectvol met elkaar om
De leden van het kernteam luisterden naar
elkaar
De leden van het kernteam waardeerden
elkaars inbreng
De wijze waarop er met elkaar werd
omgegaan in het kernteam werkte
Alle leden van het kernteam kregen de tijd
en de ruimte om aan het woord te komen
De grootte van het kernteam zorgde
ervoor dat er vanuit verschillende
invalshoeken naar het kind gekeken werd
De grootte van het kernteam werkte
De samenstelling van het kernteam zorgde
ervoor dat alle relevante perspectieven
over het kind aan de orde kwamen
De samenstelling van het kernteam
werkte
Het was duidelijk wie de
verantwoordelijken waren
De verantwoordelijken waren bereikbaar
en beschikbaar voor het kernteam
De verantwoordelijken beschikten over
voldoende kennis over het kind om deze

Persoonlijk
assistent

Totaal
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rol te kunnen vervullen
Het aanwijzen van verantwoordelijken
(de ouders) en de rol die zij speelden,
werkte

De procesbegeleiders (Inge en Stephy)
zorgden ervoor dat er niet van het
onderwerp werd afgeweken
De procesbegeleiders (Inge en Stephy)
zorgden ervoor dat er dieper werd
ingegaan op het onderwerp door het
stellen van vragen
De inbreng van de procesbegeleiders
(Inge en Stephy) werkte

De ouders kregen de kans informatie over
hun kind aan te brengen
De informatie van de ouders werd mee
verwerkt in het communicatiepaspoort
De ouders waren betrokken tijdens de
bijeenkomsten
De wijze waarop ouders in het proces
werden betrokken, werkte
Iedereen gaf zijn mening tijdens discussies
De mate waarin ieder lid van het
kernteam inbreng deed, werkte
De verantwoordelijken verwerkten de
informatie uit de bijeenkomsten in het
communicatiepaspoort
De wijze waarop de verantwoordelijken

Noch
bevordere
nd, noch
belemmer
end

Bevordere
nd

/

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

6

7

6

6

6

6

7

7

7

4

6

6

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Noch
bevordere
nd, noch
belemmer
end

7

7

7

7

6

7

7

7

7

6

6

7

7

7

7

7

6

7

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
7
Bevordere
nd

Bevordere
nd
6
Bevordere
nd

Bevordere
nd
6
Bevordere
nd

Bevordere
nd
6
Bevordere
nd

3

7

1

6

/

6

Noch

Bevordere

/

Bevordere

Bevordere

Bevordere
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de informatie verwerkten, werkte

Personen die niet in het kernteam zaten
(andere begeleiders etc.), wisten wie de
leden van het kernteam zijn
De mate waarin ‘derden’ terecht konden
bij de leden van het kernteam werkte

Alle thema’s die per bijeenkomst dienden
besproken te worden, werden besproken
Het aantal geplande bijeenkomsten was
voldoende om alle thema’s te bespreken
Het communicatiepaspoort werd
afgewerkt binnen de vooropgestelde
tijdspanne
De voorziene tijd voor de bijeenkomsten
en opmaak van het
communicatiepaspoort werkte
De verantwoordelijken maakten het
uiteindelijke communicatiepaspoort
Het feit dat de verantwoordelijken het
communicatiepaspoort gemaakt hebben,
werkte
Het communicatiepaspoort kon worden
bijgesteld door het kernteam, nadat het
gemaakt werd
De mate waarin er mogelijkheid was tot
bijstelling van het communicatiepaspoort
door het kernteam werkte

bevordere
nd, noch
belemmer
end

nd

nd

nd

nd

/

4

6

1

2

5

Noch
bevordere
nd, noch
belemmer
end

Noch
bevordere
nd, noch
belemmer
end

Bevordere
nd

Noch
bevordere
nd, noch
belemmer
end

n.v.t.

Bevordere
nd

6

7

7

6

/

5

6

7

7

6

6

5

6

7

7

6

6

7

bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

2

2

1

2

2

3

/

/

/

Bevordere
nd

n.v.t.

/

7

7

7

6

6

6

bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd

Bevordere
nd
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Product
Het communicatiepaspoort bevat correcte
informatie over het kind
Het communicatiepaspoort bevat concrete
informatie over het kind
Het communicatiepaspoort bevat alle
noodzakelijke informatie omtrent het kind
De lay-out en vorm van het
communicatiepaspoort sluit aan bij de
leeftijd van het kind
Het communicatiepaspoort is
handig/gemakkelijk te gebruiken
Het communicatiepaspoort kan
gemakkelijk aangepast worden indien er
gegevens gewijzigd moeten worden

6

7

7

6

6

7

6

7

7

6

6

7

6

7

6

6

6

7

4

6

7

2

6

5

7

7

5

/

6

6

3

6

6

4

6

6

Open vragen omtrent proces:
- Heeft u nog bemerkingen bij de bijeenkomsten van het kernteam en het proces van het opstellen van het communicatiepaspoort?
-

Zijn er volgens u nog factoren die bevorderend of belemmerend zijn voor de kwaliteit van het tot stand komen (proces) van het
communicatiepaspoort?

Open vraag omtrent product:
- Heeft u nog bemerkingen bij het opgestelde communicatiepaspoort?
Opmerking: De opgenomen vragenlijsten is een overzichtschema van de afgenomen vragenlijsten per casus. De bemerkingen werden bijgevolg weggelaten,
maar wel opgenomen in de analyses.
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Bijlage 6: Richtlijnen omtrent het gebruik

Richtlijnen omtrent het gebruik
Hieronder

worden

enkele

richtlijnen

beschreven

omtrent

het

werken

met

het

communicatiepaspoort. We willen benadrukken dat deze richtlijnen enkel richtinggevend zijn. Ze zijn
bewust vrij algemeen, zodat u er zelf een eigen invulling aan kunt geven.9
De uiteindelijke ‘gebruikshandleiding’ kan pas gemaakt worden nadat in februari-maart 2012 de
vragenlijsten en interviews rond het gebruik van de communicatiepaspoorten afgenomen zijn. De
uiteindelijke gebruikshandleiding zal dan ook beschreven worden in de thesis die enkele maanden
later op de website www.multiplus.be zal verschijnen. We willen ook hier benadrukken dat het
opstellen en gebruiken van het paspoort voor iedere cliënt anders zal zijn en dat de richtlijnen dus
flexibel moeten gehanteerd worden.

Algemeen:
-

Het communicatiepaspoort is het eigendom van de cliënt en zijn ouders/ondersteuners of
wettelijke vertegenwoordiger.

-

Vraag bij iedere gewenste verandering van het communicatiepaspoort toestemming aan de
cliënt en zijn ouders/ondersteuners of wettelijke vertegenwoordiger.

-

Zorg ervoor dat alle informatie die in het communicatiepaspoort staat, is samengesteld in
overleg met de (cliënt en zijn) ouders/ondersteuners of wettelijke vertegenwoordiger.

-

In het paspoort werd geen informatie opgenomen die volgens de betrokkenen de privacy zou
schenden.

Gebruik:
-

Zorg ervoor dat het paspoort beschikbaar is in de dagelijkse routine van de cliënt en zijn of
haar ouders/ondersteuners of wettelijke vertegenwoordiger.

-

Wanneer naast de ouders/ondersteuners of wettelijke vertegenwoordiger ook de dagelijkse
begeleiders van de cliënt (in de leefgroep, school)inzien/begrijpen waarom het belangrijk is

9

We baseren ons nu vooral op de informatie en literatuur afkomstig van Luiken et al. (2010) en Millar (2006).
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om dit communicatiepaspoort altijd mee te nemen en zichtbaar te maken, zullen ze dit meer
bewaken.
 Dit kan bijvoorbeeld besproken worden tijdens een teamoverleg door één van de leden
van het kernteam/verantwoordelijken.
 Hen hier vooral in het begin op attent maken, zodat het een routine wordt.
-

Zorg ervoor dat het communicatiepaspoort niet alleen beschikbaar is, maar dat ook de
verwijzer (bv. een polsbandje, sticker) voor het communicatiepaspoort duidelijk zichtbaar is.

-

Let erop dat het communicatiepaspoort altijd in goede staat is, zodat het uitnodigend is om
te lezen.

-

Je kunt het communicatiepaspoort gebruiken als interactief document door er bijvoorbeeld
post-its in te plakken bij dringende veranderingen of door een communicatieblad toe te
voegen.

-

Zorg ervoor dat het voor de gebruikers duidelijk is wanneer het communicatiepaspoort
gebruikt kan worden (bijvoorbeeld bij nieuwe verzorgers, stagiaires, op feestjes, ziekenhuis,
school, scouts, etc.).

Update:
-

Het communicatiepaspoort dient juist en actueel te zijn.

-

Een vraag naar verandering kan van alle direct betrokkenen komen, maar verloopt altijd via
de personen die tijdens de ontwikkelingsfase van het paspoort de verantwoordelijken
waren, zodat ook toestemming gevraagd kan worden aan de ouders/ondersteuners of
wettelijke vertegenwoordiger. Zij zijn meestal ook de verantwoordelijken.

-

Zorg ervoor dat een verandering in het paspoort niet door één betrokken partij gebeurt.
Ouders/ondersteuners of wettelijke vertegenwoordigers overleggen zo mogelijk ook met een
andere betrokken partij.

-

Maak duidelijk wie de veranderingen aanbrengt in het communicatiepaspoort.

-

Spreek in onderling overleg met het kernteam, de voorziening én de ouders/ondersteuners
of wettelijke vertegenwoordiger af hoe de update dient te gebeuren:
Bijvoorbeeld: Frequentie
-> 1x in de drie maanden tijdens oudergesprek in de voorziening
->1x per maand tijdens teamoverleg, daarna veranderingen schriftelijk doorgeven, aan
ouders/toestemming vragen.

-

Breng alle direct betrokkenen op de hoogte van doorgevoerde veranderingen.
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-

Bij dringende veranderingen kan er een post-it op de betreffende pagina geplakt worden of
kan er door middel van een communicatieblad informatie door worden gegeven.
-> Geef dit echter ook door aan de verantwoordelijken om een échte verandering mogelijk te
maken.

-

Het wordt aanbevolen om bijvoorbeeld eens per jaar een reviewbijeenkomst te organiseren
waarbij het communicatiepaspoort in zijn geheel overlopen wordt (vormgeving, inhoud,
fotos’).

-

Breng nieuwe begeleiders op de hoogte van deze procedure.

Ondersteuning vanuit het management:
-

De voorziening dient achter het idee van een communicatiepaspoort te staan en motiverend
te zijn.

-

Zorg ervoor dat er tijd vrijgemaakt wordt voor het bespreken en het eventueel bewerken van
het communicatiepaspoort.

-

Evalueer of een communicatiepaspoort een meerwaarde heeft en of dit mogelijk ook voor
meerdere cliënten gemaakt kan worden.

Geraadpleegde bronnen:
Luiken, H., Hagen, P., van Balkom, R., & van Balkom, H. (2010). Communicatie Paspoort. Richtlijnen
voor Goede Praktijk. Afgehaald van http://www.kentalis.nl/Kentalis_C01/login/login.asp?
ComID=16&ModID=916&ItemID=0&SessionID=734992760493754316619415117834

Millar, S. (2006). Auditing passports. Good practice checklist. Minimum standards of quality.
Afgehaald van https://www.callscotland.org.uk/Learning-Engagement/CALLInfoSheets/
Passports%20and%20Social%20Stories/auditingpassports.pdf
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Bijlage 7: vragenlijsten proces, product, gebruik en effect (februari-maart 2012)
1. Vragen omtrent het proces
Terugkijkend op het verloop van het opstellen van het communicatiepaspoort:
 Wat zijn uw gevoelens en gedachten hierbij op dit moment?


Is er door dit samenkomen van verschillende betrokkenen iets veranderd tussen de betrokkenen (bv. is er meer gerichte communicatie? Wordt er
sneller gesproken over de aspecten die in het communicatiepaspoort werden opgenomen? …)?



Zijn er nog aandachtspunten, tips, … die u wilt meegeven omtrent het verloop van het opstellen van het communicatiepaspoort aan mensen die
hiermee in de toekomst aan de slag willen gaan?

2. Vragen omtrent het product




Wat vindt u van de vorm van het communicatiepaspoort?
o

Formaat?

o

Indeling?

o

Schrijfwijze?

o

Lay-out?

Wat vindt u van de inhoud van het communicatiepaspoort?
o

Is er voldoende informatie?

o

Is de informatie duidelijk beschreven?

o

Zijn er dingen die u wel belangrijk vindt, maar er niet in hebt teruggevonden?
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3. Vragen omtrent het gebruik/effect


Wordt het communicatiepaspoort gebruikt?
o

Wanneer?

o

Waar (context)?

o

Hoe?



Wat waren uw verwachtingen t.a.v. het communicatiepaspoort?



 Zijn deze verwachtingen ingelost?
Wat zijn voor u voordelen van het communicatiepaspoort?



Wat zijn voor u nadelen van het communicatiepaspoort?



Is het communicatiepaspoort voor u een handig hulpmiddel/een aanrader?



Heeft het communicatiepaspoort een meerwaarde:



o

Voor de cliënt? Op welke wijze?

o

Voor uzelf? Op welke wijze?

o

Voor anderen? Op welke wijze?

Wat kan het gebruik van het communicatiepaspoort vergemakkelijken/bevorderen? Met andere woorden; wat is er volgens u nodig opdat het
communicatiepaspoort gebruikt wordt in de praktijk?



Welke factoren belemmeren het gebruik van het communicatiepaspoort?

XXXII

Stelling

1
Helemaal
niet
akkoord

1
Helemaal
niet
akkoord

2
Niet
akkoord

4
3
Noch
Eerder akkoord,
niet
noch
akkoord
niet
akkoord

5
Eerder
akkoord

6
Akkoord

7
Helemaal
akkoord

Bemerkingen

2
Niet
akkoord

3
4
Eerder
Noch
niet
akkoord,
akkoord
noch

5
Eerder
akkoord

6
Akkoord

7
Helemaal
akkoord

Bemerkingen

Het communicatiepaspoort
vergemakkelijkt de omgang
met het kind voor personen die
hem/haar niet (goed) kennen
Het communicatiepaspoort
zorgt ervoor dat ‘vreemden’
sneller begrijpen wat het kind
bedoelt
Het communicatiepaspoort
zorgt ervoor dat ‘vreemden’
sneller contact maken met het
kind
Het communicatiepaspoort
zorgt ervoor dat ‘vreemden’
spreken over dingen die het
kind belangrijk vindt
Het communicatiepaspoort is
zichtbaar voor derden.
Bijvoorbeeld: waar het ligt,
wordt aangegeven door een
sticker, een armbandje, …
Stelling
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niet
akkoord
Derden worden ingelicht over
het bestaan van het
communicatiepaspoort door
begeleiders, ouders, …
De begeleiders maken gebruik
van het communicatiepaspoort
Op school/in het dagcentrum/…
wordt het
communicatiepaspoort
gebruikt
Als het kind naar het
ziekenhuis, de dokter, … gaat,
wordt het
communicatiepaspoort
gebruikt

Opmerking: in bovenstaande vragenlijsten hebben we de ruimte om bemerkingen te schrijven en de open vragen te beantwoorden ingekort. In de originele
vragenlijsten werd er meer ruimte voorzien zodat de respondent voldoende de mogelijkheid had om diens mening te beschrijven.
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Bijlage 8: Onderzoekslogboek

Datum:

Opstelling van het kernteam

Plaats:
Case:
Bijeenkomst:
Aanwezigen:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Handvaten voor gerichte observatie:
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-

De relaties tussen de leden van het kernteam

De leden van het kernteam
gingen respectvol met elkaar om
De leden van het kernteam
luisterden naar elkaar
De leden van het kernteam
waardeerden elkaars inbreng
-

De grootte van het kernteam (max.8 pers.; exclusief procesbegeleiders en cliënt) bevordert de discussies en zorgt voor verschillende invalshoeken

Alle leden van het kernteam
kregen de tijd en de ruimte om
aan het woord te komen
De grootte van het kernteam
zorgde ervoor dat er vanuit
verschillende invalshoeken naar
de cliënt gekeken wordt
-

Het werken met verantwoordelijken

Het was duidelijk wie de
verantwoordelijken waren
De verantwoordelijken waren
bereikbaar en beschikbaar voor
het kernteam
De
verantwoordelijken
beschikten
over
voldoende
kennis over de cliënt om deze rol
te kunnen vervullen

-

De inbreng van procesbegeleiders

De procesbegeleiders zorgden
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ervoor dat er niet van het
onderwerp werd afgeweken.
De procesbegeleiders coachten
de discussies
-

Ouders sturen het proces

Ouders hadden een belangrijke
rol in het maken van het
communicatiepaspoort
-

Elke persoon uit het kernteam heeft een actieve inbreng tijdens de ‘vergaderingen’

Iedereen gaf zijn mening tijdens
discussies
-

De verantwoordelijken bundelen alle relevante informatie

De
verantwoordelijken
verwerkten de informatie uit de
bijeenkomsten
in
het
communicatiepaspoort
-

‘Derden’ weten wie de leden van het kernteam zijn en kunnen met hun informatie, vragen, … terecht bij de leden van het kernteam

Personen die niet in het
kernteam
zaten
(andere
begeleiders etc.), wisten wie de
leden van het kernteam zijn
Derden spraken leden van het
kernteam aan om vragen te
stellen, informatie te geven, …
-

Het communicatiepaspoort wordt afgewerkt binnen de geplande bijeenkomsten

Allethema’s die per bijeenkomst
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dienden besproken te worden,
werden besproken
Het
aantal
geplande
bijeenkomsten was voldoende
Het communicatiepaspoort werd
afgewerkt
binnen
de
vooropgestelde tijdspanne.
-

De verantwoordelijken maken het communicatiepaspoort

De verantwoordelijken maakten
het
uiteindelijke
communicatiepaspoort
-

Het resultaat is een product van het kernteam

Het communicatiepaspoort kon
worden bijgesteld door het
kernteam, nadat het gemaakt
werd
Na iedere bijeenkomst:
- Hebben we onze planning kunnen volgen?
- Hebben we voldoende informatie?
- Wat liep goed?
- Wat ging er mis?
- Wat voelde ik tijdens de bijeenkomst?
- Wat dacht ik tijdens de bijeenkomst?
- …
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Bijlage 9: Interviewleidraad
Interviewleidraad ‘nieuwe persoon’
1. Algemene vragen


Wat is de relatie tussen de geïnterviewde en het kind?



Wanneer zijn ze met elkaar in contact gekomen?



Hoe zijn ze met elkaar in contact gekomen?



Hoe vaak hebben ze elkaar gezien of zien ze elkaar?



Hebben ze naast het communicatiepaspoort ook gebruik gemaakt van andere middelen om
de persoon beter te leren kennen (bv. handelingsplan, informatie van collega’s, …)

2. Vragen omtrent het product






Wat vindt u van de vorm van het communicatiepaspoort?
o

Formaat?

o

Indeling?

o

Schrijfwijze?

o

Lay-out?

Wat vindt u van de inhoud van het communicatiepaspoort?
o

Is er voldoende informatie?

o

Is er overbodige informatie?

o

Is de informatie duidelijk beschreven?

o

Zijn er dingen die u wel belangrijk vindt, maar er niet in hebt teruggevonden?

Nog andere bemerkingen/opmerkingen/bedenkingen?

3. Vragen omtrent het gebruik/effect


Hoe bent u met het communicatiepaspoort in aanraking gekomen (bv. door de sticker, door
de ouders/begeleiders die zeiden dat het er was, …)?



Had u eerder al eens gewerkt/kennis gemaakt met een communicatiepaspoort?
 zo ja; wat waren uw ervaringen hiermee? Zijn er verschillen?



Heb je, dankzij het communicatiepaspoort, een beter zicht op hetgeen de persoon kan? En
op hetgeen de persoon niet kan?
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Heb je, dankzij het communicatiepaspoort, een beter zicht op hetgeen de persoon fijn vindt?
En op hetgeen de persoon niet fijn vindt?



Veranderde het doornemen van het communicatiepaspoort de eerste indruk die je van de
persoon had?
 zo ja; welke veranderingen waren dit? Positief/negatief/realistischer?



Kan je, dankzij het communicatiepaspoort, beter inspelen op de behoeften van de persoon?



Kan je, dankzij het communicatiepaspoort, de communicatieve signalen van de persoon
beter opvangen? Beter interpreteren? Beter beantwoorden?



Heb je het communicatiepaspoort eenmaal doorgenomen of heb je het meerdere malen
gebruikt?



Hoe heb je het gebruikt? (een keer volledig gelezen, wanneer het nodig was een ‘thema’
(her)bekeken, …)



Voelde je je zekerder na het doornemen van het communicatiepaspoort?



Wat zijn voordelen van het communicatiepaspoort?







o

Voor uzelf?

o

Voor het kind?

Wat zijn nadelen van het communicatiepaspoort?
o

Voor uzelf?

o

Voor het kind?

Is het communicatiepaspoort gebruiksvriendelijk?
o

Zo ja; welke factoren spelen hier een rol in (~ waarom is het gebruiksvriendelijk?)

o

Zo nee;


wanneer zou je het meer gebruiken?



Wat zou je eraan veranderen om het gebruiksvriendelijker te maken?

Heb je nog tips om het communicatiepaspoort (en niet alleen het gebruik ervan, want dat peilen we
een beetje met de vorige vraag) te verbeteren?

o

Inhoudelijk?

o

Qua vormgeving?

(indien hier door de vorige vraag nog niet echt een antwoord
op kwam, kan de vraag hier nog eens gesteld worden)
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Zou u het gebruik van communicatiepaspoorten aanbevelen? En waarom wel/niet?

Interviewleidraad ‘lid van het kernteam (ouder)’
1. Algemeen




Wordt het communicatiepaspoort gebruikt?
o

Zo ja; wanneer?

o

Zo nee; waarom wordt het niet gebruikt?

Wat waren de reacties van anderen op het communicatiepaspoort?

2. Vragen omtrent het proces


Wanneer we terug kijken naar het verloop van het opstellen van het communicatiepaspoort;
o

Wat zijn uw gevoelens/gedachten hierbij op dit moment?

o

Heeft het bepaalde effecten gehad (bv. meer gerichte communicatie, …)?

o

Zijn er nog aandachtspunten die u wilt meegeven?

(rekening houdend met de grootte, het aantal personen, de duur, de manier van ‘leiding geven’
tijdens de bijeenkomsten, …)

3. Vragen omtrent het product




Wat vindt u van de vorm van het communicatiepaspoort?
o

Formaat?

o

Indeling?

o

Schrijfwijze?

o

Lay-out?

Wat vindt u van de inhoud van het communicatiepaspoort?
o

Is er voldoende informatie?

o

Is de informatie duidelijk beschreven?

o

Zijn er dingen die u wel belangrijk vindt, maar er niet in hebt teruggevonden?

4. Vragen omtrent het gebruik/effect


Wordt het communicatiepaspoort gebruikt?
o

Wanneer?

o

Waar (context)?

o

Hoe?
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Wat waren uw verwachtingen t.a.v. het communicatiepaspoort?
 Zijn deze verwachtingen ingelost?



Heeft het communicatiepaspoort een invloed op het welzijn van het kind en van jezelf (bv. je
hoefde je geen zorgen maken ondanks dat je misschien iets vergeten was tegen de babysit te
zeggen, …)





Wat zijn voor u voordelen van het communicatiepaspoort?
o

Voor jullie?

o

Voor …?

o

Voor mensen die … leren kennen?

Wat zijn voor u nadelen van het communicatiepaspoort?
o

Voor jullie?

o

Voor …?

o

Voor mensen die … leren kennen?



Is het communicatiepaspoort voor u een handig hulpmiddel/een aanrader?



Is het communicatiepaspoort gebruiksvriendelijk?



o

Zo ja, welke factoren spelen hier een rol in (~ waarom is het gebruiksvriendelijk?)

o

Zo nee; welke veranderingen zijn er nodig om het gebruiksvriendelijk te maken?

Zou u het gebruik van communicatiepaspoorten aanbevelen? Waarom wel/niet

