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� Ondersteunde Communicatie als fenomeen –
wat leren we eruit?

� Hoe maken we Ondersteunde Communicatie 
beter?

Twee grote onderzoeksvragen



Ondersteunde Communicatie als 
fenomeen – wat leren we eruit?



Enkele interessante vragen

� Multimodaliteit en organisatie van 
informatie

� Het probleem van navigatie en timing

� Hoe meten we vooruitgang?



De oude multimodaliteitsvraag

� Zal effectieve communicatie in één 
modaliteit een stimulans of een hinder 
zijn voor een andere modaliteit (het 
spreken)?



� De“wet van de kleinste inspanning”?

� Is Ondersteunde Communicatie daarom (nog altijd) 
“de laatste redding”, nadat“meer traditionele”
methoden uitgeput zijn;

� In werkelijkheid blijkt het gebruik van een “easier”
(meer toegankelijke) modaliteit te motiveren voor de 
overgang naar een meer complex niveau  (in typische 
ontwikkeling gaat het gebruik van gestes vooraf aan 
het gebruik van spraak – en goede gebarenmakers 
worden goede taalgebruikers).



Review door Millar, Light, and Schlosser (2006);

27 cases uit de literature;

In 11% van de gevallen werd er geen effect van OC 
interventie op natuurlijke spraak vastgesteld;

Een meerderheid van 89% toonde enige vooruitgang 
in natuurlijke spraak.

De auteurs concluderen dat 

“We have moved from an inconclusive to a 
suggestive relationship between natural speech 

output and AAC”.





Schlosser enWendt (2008)

� Er is geen evidentie dat OC interventie een hinder 
zou zijn voor spraakontwikkeling van kinderen met 
pervasieve ontwikkelingsstoornis 





Effecten van spraakapparaten

� Mogelijkheden tot de ontwikkeling van een interne 
fonologie (auditieve feedback)

� Verklaringen omvatten:

� De consistentie van de output

� De bekrachtiging

� De versterking van de fonologische code van woorden

� Multimodaliteit





Spraak in multimodale context



Speech Gesture Speech-
generating 
barcode reader

Other behavior

Parent What is the little boy 
doing? Do you see 
him?

Child points

Child Wa.. [Waving] Moves barcode 
reader closer

Child Activates the 
barcode reader with 
parent’s help

Waving hello

Parent Waving hello

Child Waving hello



Storybook reading

7654321

Session Number

60

50

40

30

20

10

0

N
um

be
r o

f T
im

es

Speech of child
elicited by barcode

Speech of child
elicited by parent



Hoe zijn de verbindingen tussen spraak en 
niet-spraak communicatie? 

� Intern: door associatieve verbindingen tussen 
mentale voorstellingen

� Motorische representaties

� Talige representaties

� Auditief: door de connectie tussen input en output

� Omgevingsbeinvloed: door recasting



Een voorbeeld van 
eenmultimodaliteits-studie

� Hoe belangrijk is de fonologische component bij het 
gebruik van een spraak-apparaat

� Gesimuleerd met

� Geheugenstudies

� Gebruik van pseudo-wooren

� Afhankelijke variabele: aantal geleerde 
woorden(leercurve)



Eerste studies

� 20 Pseudo-woorden

� Eenvoudige fonologie/ complexe fonologie

� Franse sprekers/ Amerikaanse (Engels) sprekeres

� Met en zonder auditieve feedback



Resultaten 

Learning curve French complete
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Resultaten

� Geen verschil in leer-resultaten voor woorden met 
eenvoudige fonologie;

� Significant leereffect voor toegevoegde auditieve 
feedback van woorden met complexe fonologie;

� Consistent resultaat voor beide groepen (Fransen en 
Amerikanen)



Multimodaliteits-studie:
grafische representatie (prent en 
orthografie) met

� Auditieve feedback

� Gebaar (iconisch)

� Gebaar (niet-iconisch)



Example: Condition 4
Printed words

Pictures

OrthographicOrthographic--syllabic gestures syllabic gestures 

inboafa
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Example: Condition 5
printed words

pictures 

Auditory Auditory 

Iconic gesturesIconic gestures

ceejasa



Example: Condition 6 
Printed words

Pictures

Auditory Auditory 

OrthographicOrthographic--syllabic gesturessyllabic gestures

nuthere



Resultaat

• De combinatie van auditieve en iconische 

gebaarmodaliteit levert de snelste 

leerresultaten op;

• Iconische gebaren hebben betere resultaten 

dan niet-iconische gebaren.



Hoe maken we Ondersteunde 
Communicatie beter?



Enkele aandachtspunten

� Woordenschat en symbolen

� Assessment

� Toepassingen buiten de directe one-on-one 
communicatie



Woordenschat en OC

� Typisch ontwikkelende kinderen verwerven duizenden 
woorden;

� Het lexicon van een typische leerder blijft levenslang 
groeien;

� Woordleren is een natuurlijk proces (woorden worden 
verworven, niet aangeleerd)



En in OC…

� We stellen vragen over …welke woordenschat aan te 
leren aan OC gebruikers

� Welke technieken moeten we gebruiken om woorden aan 
te leren?



Assessment

� Nood aan duidelijke verwachtingen – normen

� Nood om multipele ervaringen samen te brengen



A website for the field testers



Video-taped modeling



Video-taped modeling



Toepassingen buiten directe 
communicatie

� Communicatie-hulpmiddelen als leer- en 
functioneringsmiddelen

� Grafische symbolen als hulp bij internet-navigatie.




