CCP bepaalt kansen

om beter te communiceren
Communicatieve belemmeringen zijn lastig, vervreemdend en moeilijk te hanteren. Zeker als die samengaan
met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperkingen en autisme. Milo kiest een aanpak die uitgaat van
wat iemand (nog) wél kan met hulp van de omgeving en technologie. Om de best passende ondersteuning te
kiezen, hebben we het Communicatie Competentie Profiel (CCP) ontwikkeld.
Het kan iedereen overkomen. Ziekte,
ongeval, stoornis of beperking kunnen het
uiten of begrijpen van spraak, tekst en
gebaren(taal) ernstig belemmeren. Wat te
doen als u niet (meer) in staat bent om aan
te geven wat u wél of niet wilt? Of waar u
het mee eens of oneens bent? U staat er
alleen voor. Een mening, vraag, voorkeur
die niet gekend wordt. Zorg verandert in
verzorging. Het leven verstilt, zelfredzaamheid verdwijnt en de afhankelijkheid van
anderen wordt onontkoombaar.
Het brein verwerkt die waarnemingen via
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een wijdvertakt neuronaal netwerk van

communicatieondersteuning te komen.

wezen en kan niet zonder sociaal contact.

snelwegen, hoofd- en zijwegen. Dit netwerk

In situaties waar communicatie ernstig

kent verschillende knooppunten die de sig-

Het CCP inventariseert en ordent informa-

wordt belemmerd, ontstaan compenseren-

naalstroom beïnvloeden, waaronder selec-

tie over beperkingen, belemmeringen,

de vaardigheden in het uiten of begrijpen.

tieve en gedeelde aandacht, patroonherken-

compenserende vaardigheden en bepaalt

Die kunnen, versterkt door interventie

ning, werkgeheugen, cognitie en motoriek.

aan de hand daarvan mogelijkheden, gele-

en (technologische) middelen, met onder-

Taal vindt door dat sterk vertakte netwerk

genheden en kansen voor de best passende

steuning worden ingezet. Daardoor is

altijd een uitweg naar communicatie.

ondersteuning. De sociale omgeving is

verdere ontwikkeling en leren mogelijk.
Milo helpt bij het zoeken naar de beste
ondersteuning en versterkt als partner en

Ondersteunde Communicatie

medebepalend voor het creëren van gelegenheden en kansen. Het CCP mondt uit in

Ook al kun je niet (meer) spreken of geba-

het vaststellen van doelen en (hulp)midde-

ren, de gedrevenheid om te communiceren

len voor communicatie. Bijvoorbeeld met

blijft. Er zijn diverse methoden en hulp

een spraakcomputer buitenshuis of het

middelen om die communicatie te onder-

gebruik van gebaren thuis. Het CCP inven-

Communicatie impliceert ‘wederzijdsheid’.

steunen. We duiden dat aan met de term

tariseert ook veranderingen in onder

Jezelf uiten in relatie tot een ander. Altijd
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steuningsbehoeften.

betekenisvol, bewust en met een bedoeling.

variërend van gebaren, ja/nee kaart,

Met spraak, tekst, gebaren, tekeningen,

woordenplank, aanwijsbord met symbolen

Het CCP is een vast onderdeel in de dienst-

kunst, fotografie en film beïnvloeden en

tot spraakcomputer.

verlening van Milo. Afhankelijk van de aard

gids de communicatieve redzaamheid.

Communicatie

overtuigen we elkaar. Taal ontstaat in de
hersenen, en wordt gevoed door zintuig
lijke waarnemingen.

Communicatie Competentie
Profiel (CCP)

en ernst van beperkingen en beschikbaarheid van informatie, vergt een CCP-traject
gemiddeld 50 tot 60 uur.

Communicatieve competentie is het vermogen om taal in al haar facetten correct
en adequaat te gebruiken. Stoornissen en
beperkingen kunnen dit belemmeren.
Ondersteunde Communicatie biedt kansen
om die belemmeringen te overbruggen.
Maar hoe maak je een keuze uit de vele
opties? Het CCP biedt een redeneer- en

Zie voor verdere informatie: www.milonet.nl
Het Communicatie Competentie Profiel (CCP) is gebaseerd op voorafgaand communication technology
assessment en klinische onderzoeksprojecten bij het
Instituut voor Revalidatie Vraagstukken (iRv) en TNO
te Hoensbroek (1993-1997), Koninklijke Kentalis te
Sint-Michielsgestel (1997-2010) en Radboud
Universiteit Nijmegen (Leerstoel OC, 2010-2012).

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

©Stichting Milo, 2012 | Hans van Balkom

Orëntatie

Eigen niche thuis,
lichaam en ouders
Motoriek (tactiliteit),
affectie (ouders)

Staan, zitten, kruipen
rolstoel.
Pakken, grijpen,
tasten, oraal
Kruipt, staat, zwemt,
loopstoel, statafel
Brabbelt bij druk op
spieren, ongenoegen
DA 1;5. Lichaamsgeb.
Concrete verwijzers
Voorwerp-situatiegebruik koppeling
DA: 1;2 Afh.van hulp

Vaardigheden/mogelijkheden
1: Geen
2: Onvoldoende en onduidelijkj
3: In aanleg aanwezig
4: Voldoende
5: Sterk, ruim voldoende

Etiologie, yg , aard, ernst, prognose,

Gezondheidstoestand

aanpassingsvermogen

Adaptatie,

ADL, verzorging, hygiëne

Zelfredzaamheid

Modaliteitspecifiek?, omvang+diepte

Woordenschat

Situatie-/lichaamsgebonden, v+nv

Taalbegrip

Graf-vis, mot-vis,3D-tact, audi-akoest

Taalproductie

Hoofd, nek, extremiteiten

Grofmotorisch

Bewegingspatronen, coördinatie, praxis

Fijnmotorisch

lopend, bedlegerig, rolstoelgebonden

Mobiliteit

Ik-besef, zelfbeeld, empathie, emoties

Socio-Emotioneel

Ordeningsrelaties, IQ(v+nv)

Cognitie

Tijd, lichaam, ruimte, sociaal
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Onduidelijk;
onvoldoende aandacht
Te weinig aangepast aan
verwerking AJ
Geen raad wetend met
probleemgedrag
Geen apart doel in
handelingsplan
Onvoldoende en weinig
of onduidelijk gericht
Weinig gericht ingezet
ter verbetering arousal
Te verbaal, te weinig coactief bewegen/gebaren
Weinig feedback en
controle; onduidelijk
Te complex, te verbaal,
onduidelijk
Weinig, geen aanzet tot
betere zelfredzaamheid
Veel wijzigingen, onduidelijke situaties
Tekort aan kennis, inzicht
en sturing

Ongestructureerd

Etiologie, yg , aard, ernst, prognose,

Gezondheidstoestand

aanpassingsvermogen

Adaptatie,

ADL, verzorging, hygiëne

Zelfredzaamheid

Modaliteitspecifiek?, omvang+diepte

Woordenschat

Situatie-/lichaamsgebonden, v+nv

Taalbegrip

Graf-vis, mot-vis,3D-tact, audi-akoest

Taalproductie

Hoofd, nek, extremiteiten

Grofmotorisch

Bewegingspatronen, coördinatie, praxis

Fijnmotorisch

lopend, bedlegerig, rolstoelgebonden

Mobiliteit

Ik-besef, zelfbeeld, empathie, emoties

Socio-Emotioneel

Ordeningsrelaties, IQ(v+nv)

Cognitie

Tijd, lichaam, ruimte, sociaal

Oriëntatie

Episodisch, procedureel, volgorde, LTM

Geheugen/Werkgeheugen

Prikkelregulatie via
interne stimulatie
Lichaam ‘safetyzone’;
oriëntatie op geluid
1-10 jr. DA; Lichaam
gebonden betekenis
Hechting ouders

Geheugen/Werkgeheugen

Episodisch, procedureel, volgorde, LTM

Perifeer, centraal, figuur-achtergrond

Gewaarwording/Waarneming

Niet aangepast

Arousal/Aandachtregulatie

Perifeer, centraal, figuur-achtergrond

Tast, visus op 30cm
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Gewaarwording/Waarneming

Te weinig inzicht

Beperkingen
Belemmeringen

Kerndomeinen of
Ontwikkelingsdomeinen

Corticaal, bewustzijnsniveau’s

Probleemgedrag

Vaardigheden
Mogelijkheden

Naam: A.J.
Geb.datum: 12 dec 2007

Corticaal, bewustzijnsniveau’s

Arousal/Aandachtregulatie
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Invuldatum: 12 oktober 2011
Kalenderleeftijd: 3-10 jr.
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Routines, scripts
gebareninstructie
Hulp bij bewegen in
ruimte en tijd
Oorzaak-gevolg,
voorspelbaarheid
Ouderbegeleiding
thuis; contactname
Fysio/NDT uitbreiden
en statafel (arousal)
Pakken, grijpen, tast
vanuit statafel
Bewegingspatronen
benadrukken
Beperkt gebruik
verwijzers thuis, kdc
Structuur, voelgebaren + verwijzers
Voorwerp-situatiegebruik koppeling
Eten, drinken en
naar-bed-gaan
Eigen niche thuis en
voorspelbaarheid
Meer uitleg en kennis
nodig+instructie

Aanbod op 30cm

Bij co-actief bewegen

Vaardigheden
Mogelijkheden

Invuldatum: 12 oktober 2011
Kalenderleeftijd: 3;10 jr
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

CCP Omgevingsperspectief

Kerndomeinen of
Ontwikkelingsdomeinen

CCP Cliëntperspectief

Beperkingen/belemmeringen
1: Geen
2: Licht
3: Matig
4: Ernstig
5 Zeer ernstig

Down, visus, aandacht, hypotonie

Algehele motoriek
ontw.achterstand
Benen, coördinatie
van bewegingen
Geen spraak en geen
gebaren
Oorzaak/gevolg, ja,
nee, imitatie
Beperkt, lichaam-/
situatiegebonden
Zeer laag. Geen ADL,
niet zindelijk
Veranderingen

Lopen

Lich. en ik-gericht

Taakgerichtheid

Lichaam, tijd

Werkgeheugen

Visus-mv; licht SH

Overprikkeling

Beperkingen
Belemmeringen

Naam: A.J.
Geb.datum: 12 dec 2007

Voorbeeld CCP: Down Syndroom

Voorbeeld CCP: Down Syndroom

CommunicatieCompetentieProfiel CCP

Communicatie Competentie Profiel (CCP)
Perspectief vanuit de omgeving
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Communicatie Competentie Profiel (CCP)
Cliëntperspectief

CommunicatieCompetentieProfiel CCP

