
IEDEREEN 
COMMUNICEERT! 
HOE DAN OOK.
IN DIT NUMMER PRESENTEREN WE DEEL 
ÉÉN VAN HET DOSSIER COMMUNICATIE. 
WE WETEN DAT WE PRATEN, LEZEN EN 
SCHRIJVEN… MAAR WE COMMUNICEREN 
ER ZELDEN OVER. NATUURLIJK EN 
VANZELF… SPREKEND: TAAL IS ER 
GEWOON. HET IS TE NORMAAL EN 
ALLEDAAGS OM OP TE MERKEN EN 
TEGELIJKERTIJD OOK EEN BREED EN ERG 
ALGEMEEN ONDERWERP. EIGENLIJK IS HET 
NIET IN ÉÉN ARTIKEL TE VATTEN. 

Je hoort ouders van jonge kinderen wel eens zeggen “Dat mijn kind 

nooit zal kunnen lopen, daar zou ik nog wel mee kunnen omgaan. 

Maar nooit een gesprek met mijn kind kunnen voeren … en het 

dus nooit ergens over kunnen hebben … veel erger kan ik me niet 

voorstellen.” En eerlijk gezegd begrijp ik hen heel goed. We praten 

over (ondersteunde) communicatie met dé man die er alles over weet: 

professor Hans van Balkom. >
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“Door met elkaar te communiceren

kunnen we de wereld om ons heen

naar eigen hand zetten.”
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Hans bestudeert de wijze waarop niet 

of nauwelijks sprekende kinderen en 

jongeren met meervoudige beperkingen 

tóch in staat zijn te communiceren, 

taal te verwerven en een vorm 

van lezen of (basis)geletterdheid 

te ontwikkelen. Ondersteunende 

communicatiehulpmiddelen helpen 

daarbij. Zijn leerstoel aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen is een 

initiatief van de BOSK (de vereniging 

van mensen met een aangeboren 

lichamelijke handicap) en wordt 

ondersteund door Koninklijke Kentalis 

en Stichting Milo. In 2010 richtte Hans 

Stichting Milo op, een in ondersteunde 

communicatie gespecialiseerd 

behandelcentrum voor mensen 

met communicatief meervoudige 

beperkingen en hun omgeving. 

Ons gesprek met Hans van Balkom 

is prettig. Aan alles voel je de 

gedrevenheid van deze man. De passie 

om te zoeken naar aanknooppunten 

waardoor hij zoveel mogelijk kinderen 

en jongeren met spraak/taal 

stoornissen kan helpen, “Door met 

elkaar te communiceren kunnen we de 

wereld om ons heen naar eigen hand 

zetten.” zo start Hans van Balkom zijn 

betoog over de communicatieve aanleg 

en gedrevenheid van de mens en het 

belang daarvan. 

Het ontwikkelingstraject van een kind 

start al gedurende de zwangerschap. 

Een kind vangt dan al de eerste 

geluiden op; de stem en bewegingen 

van de moeder en de geluiden van 

muziek en anderen in de directe 

omgeving.

“In de eerste interactie, direct na de 

geboorte, is het kind sterk gehecht 

aan die herkenbare stem van moeder. 

Het contact en de directe nabijheid 

bieden een gevoel van warmte, affectie, 

veiligheid en geborgenheid. Het kind 

herkent moeders geur, stemklank, 

aanraking (tast) en bewegingen. In die 

vertrouwde ‘cocon’ van hechting tussen 

moeder en kind ontstaan regelmatig 

terugkerende gedragspatronen die 

al gauw uitgroeien tot ritueeltjes van 

waaruit het kind de omgeving stap-voor-

stap durft te ervaren, leert kennen en 

herkennen. Geleidelijk aan ontwikkelt 

zich in de eerste maanden na de 

geboorte ook het gezichtsvermogen, 

mede aangewakkerd door motoriek 

(waaronder de eigen bewegingen van 

handjes, de tast en het aanraken van 

gezicht, mond). Die waarnemingen 

en de verwerking van die prikkels 

zorgen voor een snelle uitbreiding 

van contactpunten en verbindingen 

in de hersenen van het kind: neurale 

netwerken. De hoeveelheid en 

kwaliteit van de waarnemingen 

en de verwerkingscapaciteit 

verbeteren daardoor bijna dagelijks. 

Het aangepaste, vereenvoudigde 

32

VE
IN

E
DOSSIER



taalaanbod van de moeder en anderen 

in de omgeving stuwt de uitbouw van 

dit uitbreidende netwerk. Een van die 

vroege ritueeltjes is het zogenaamde 

beurtgedrag. De baby doet iets 

(bijvoorbeeld een lachje), waarop 

moeders al gauw interpreterend 

reageren met zinnetjes als: “Waaw…

hallo… dat vind jij leuk hè?”. De baby 

reageert daar dan weer op en begint 

te kirren, te bewegen en steeds 

meer andere geluidjes te maken. 

Waarop moeder dan weer reageert: 

“Ja, ik zei het al, dit vind jij heel erg 

leuk hé?” En zo ontstaat een eerste 

‘gesprek’ waarbij beurtgedrag al wordt 

geoefend. Dat wordt protoconversatie 

genoemd.  Hans vertelt, dat hij 

regelmatig behandelaars spreekt die 

zeggen dat het geen zin heeft om op 

die manier te praten met kinderen die 

meervoudig beperkt zijn. En al helemaal 

niet met allerlei aanpassingen en 

ondersteunende communicatie vormen, 

zoals gebaren, spraakknoppen 

enzovoorts …. Want, 

ze verstaan en 

begrijpen dat 

toch niet! 

“Ik zeg dan 

altijd, wat 

een onzin! 

We praten 

toch ook tegen 

pasgeboren 

baby’s. Die verstaan 

en begrijpen dat toch ook niet…  

De opvatting dat het kind ‘het vereiste 

niveau van begrijpen’ niet heeft is 

ronduit ‘bullshit’. Dat ontneemt ouders 

en anderen het initiatief om op eigen, 

invoelende wijze, in contact met het 

kind te komen en van daaruit de 

communicatie richting taalverwerving 

te plooien. Blijf tegen je kind praten 

en gebaren … dat is wat ik alle ouders 

mee wil geven. Gebruik hoe dan ook 

alle mogelijke ondersteuning in gebaren 

en tast“. 

“Dat taalaanbod omvat meer dan 

alleen spraak. Denk ook aan liedjes 

zingen, neuriën, samen bewegen, 

gezichtsuitdrukkingen, aanraking, 

diepe druk enzovoort. Onderschat niet 

het stuwende, dirigerende effect van 

dit alles op het uitbreidende neurale 

netwerk. Die toestroom aan aangepast 

en ondersteund taalaanbod weet het 

kind op eigen wijze waar te nemen en 

te verwerken waardoor bestaande 

verbindingen sterker worden en breder 

uitwaaien (meer vertakkingen krijgen). 

De manier waarop dat netwerk zich 

in het brein ontwikkelt en ontvouwt 

is grotendeels genetisch voorbereid 

(blauwdruk), maar moet daartoe 

aangezet worden door het aangepaste 

taalaanbod. Inmiddels weten we 

uit hersenonderzoek en tal van 

neurocognitieve studies dat dit neurale 

netwerk uit tien belangrijke knoop- en >

Kern   domeinen
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schakelpunten bestaat, waaronder 

aandacht en concentratie, waarneming, 

(werk)geheugen, cognitie, oriëntatie, 

sociaal-emotionele regulatie, adaptatie, 

zelfredzaamheid, motoriek & mobiliteit 

en taalfuncties. Communicatie en taal 

staan niet op zichzelf; ze ontwikkelen 

en organiseren zich via het neurale 

verkeer tussen deze tien knooppunten 

(kern- of ontwikkelingsdomeinen) in 

het brein. De schakelingen tussen 

deze kerndomeinen verlopen niet 

via vastliggende of geplaveide 

paden, maar komen tot stand via 

zogenaamde elektrische ontladingen 

van geactiveerde zenuwverbindingen 

binnen de genoemde domeinen in 

de hersenen. De energie van die 

ontladingen kan in intensiteit variëren. 

De route tussen die kerndomeinen is 

dan ook niet altijd hetzelfde.“

Mensen zijn door deze neurale netwerk-

verbindingen en koppelingen in principe 

altijd in staat om passend adequaat en 

op eigen wijze te communiceren. Echter 

ruim 500.000 mensen in Nederland 

kunnen geen gebruik maken van hun 

stem en ondervinden vooral daardoor 

belemmeringen in de communicatie 

met anderen in hun omgeving. Binnen 

deze doelgroep gaat het om zeker 

50.000 kinderen en jongeren. Via 

communicatie zetten we informatie 

vanuit waarnemingen, ervaringen 

en belevingen om in kennis. Dat 

omzet-effect vindt bij alle mensen 

met communicatief meervoudige 

beperkingen niet of onvoldoende plaats. 

Passende vormen en hulpmiddelen 

voor communicatie ondersteuning 

(waaronder gebaren, voorwerpen 

als verwijzers, spraakcomputers met 

invoermogelijkheden voor lettertekens, 

brailletekens, pictogrammen, 

gebarenherkenning) kunnen het 

hinderend effect van beperkingen en 

belemmeringen voorkomen, wegnemen 

of reduceren. 

Als kinderen zich niet of nauwelijks 

ontwikkelen zien we vaak na 

een jaar al achterstand. 

Het kind gaat niet 

praten. Tot dat 

moment heeft een 

ouder vaak al veel 

artsen bezocht. En 

dan volgt meestal 

een diagnose 

met daaraan 

gekoppeld 

een 

 “Ieder mens is 
voorbestemd om vanuit zijn 

eigen aanleg en gedrevenheid 
te communiceren, je kunt niet 

anders. Ieder mens communiceert 
om te overleven in zijn omgeving. 
Die behoefte, die drang maakt dat 

ieder mens communiceert in 
welke vorm dan ook.”.
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ontwikkelingsleeftijd. Een ouder 

die hoort dat de ontwikkelingsleeftijd 

van zijn of haar kind bijvoorbeeld rond 

de drie maanden is, zal zich aanpassen 

als het gaat om communicatie. 

De veronderstelling dat je kind dus 

minder begrijpt en het feit dat jouw 

kind niet zichtbaar reageert, maakt dat 

veel ouders stoppen met praten. Je 

‘vergeet’ dit kind te vertellen dat er een 

koe staat in de wei, dat die koe boe 

zegt en dat we de melk drinken die de 

koe geeft. Je stopt dus met het geven 

van input, omdat dit simpelweg zinloos 

lijkt. Je kind begrijpt je immers toch 

niet.

 “Het niet kunnen praten of 

belemmeringen in de communicatie 

heeft als boemerangeffect dat het ook 

aangepast en ondersteunend taal- 

en spraakaanbod van de omgeving 

reduceert. In principe zijn kinderen en 

jongeren met CMB daardoor dubbel 

benadeeld. Zo weten we uit onderzoek 

dat een zich normaal ontwikkelend 

kind gemiddeld 4380 uur aan taal- en 

spraakvoorbeelden krijgt voordat de 

eigen taal- en spraakproductie op 

gang komt. Bij kinderen die een vorm 

van ondersteunde communicatie (OC) 

nodig hebben, verloopt dat anders en 

vele malen trager. Uit de voorbeelden 

van kinderen die OC (leren) gebruiken 

weten we dat er meestal niet meer dan 

gemiddeld een of twee uur per week 

(tijdens therapie) intensief gewerkt 

wordt aan woordenschat en adviezen 

voor spraak- en taalaanbod. Een kind 

dat alleen hierop is aangewezen zou 

dan maar liefst 8o jaar (!) nodig hebben 

om dezelfde hoeveelheid voorbeelden 

te vergaren die een kind met een 

normale spraak- en taalontwikkeling 

ontvangt in de voortalige fase.“

Helaas betreft dit het overgrote deel 

van kinderen die zijn aangewezen op 

OC. Hans van Balkom: “Het is dus heel 

belangrijk dat de OC-hulpmiddelen 

intensief en veel vaker gebruikt worden 

door met name sociale netwerk, 

vooral ouders en andere gezins- en 

familieleden, begeleiders, leerkrachten 

en behandelaars. Ondersteund 

communiceren geldt niet alleen 

voor de persoon met communicatief 

meervoudige beperkingen (CMB), maar 

vooral ook voor de omgeving. >

“Probleemgedrag van 
kinderen die niet of nauwelijks 
spreken, moet je zien als een 

communicatieve uiting van die persoon. 
Dat is blijkbaar de enige manier waarop ze 
kunnen aangeven dat er iets aan de hand 
is, dat ze pijn hebben, dat er emotioneel 
iets met hen aan de hand is of dat er iets 
onverwachts in de omgeving gebeurt. Het 

is dan telkens een uitdaging aan ons, 
aan de omgeving om te achterhalen 

wat er aan de hand is.” 
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Daarbij gaat het 

om het ‘modelleren’ ofwel model zijn 

voor je kind: voordoen, faciliteren en 

aanvullen, samen de OC-voorzieningen 

gebruiken. Kinderen hebben in hun 

taalverwerving rolmodellen nodig om te 

ervaren hoe communicatie tot taal en 

taalgebruik kan komen.”

DE WERKWIJZE VAN MILO

Elk Milo-traject start met het 

zorgvuldig afwegen van gegevens 

over vaardigheden, mogelijkheden 

en gelegenheden van de persoon 

met CMB en zijn directe omgeving. 

Samen met alle betrokkenen worden 

kansen op ondersteuning gewogen 

en uitgeprobeerd, rekening houdend 

met de aard, de ernst en het verloop 

van stoornissen, beperkingen en 

belemmeringen. Al doende worden 

gegevens verzameld over wat iemand 

wél en niet kan en wat met hulp of 

ondersteuning vanuit de omgeving 

haalbaar is. De resultaten worden 

beschreven en geïnterpreteerd in een 

Communicatie Competentie 

Profiel (CCP) dat de tien 

kerndomeinen en kenmerkende 

omgevingsinvloeden als leidraad 

gebruikt. Het CCP werkt als 

een sterktezwakte analyse 

waarin de sterke en de zwakkere 

kerndomeinen worden gekenschetst 

en op werkingskracht worden 

beoordeeld. Dat leidt tot het uitzetten 

van verbeterstrategieën en technieken 

via OC, waarbij vaardigheden in de 

sterkere kerndomeinen als hefboom 

worden ingezet om de vaardigheden in 

de zwakkere domeinen te versterken. 

De omgeving en het sociale netwerk 

moeten hiertoe zo optimaal mogelijk 

worden betrokken, toegerust en 

ingezet.”

OC VORMGEVEN

Ondersteunende communicatie-

voorzieningen hebben inhoud 

nodig. Inhoud die aangepast is 

op de cognitieve ontwikkeling en 

taalvaardigheid van de gebruiker. 

“Kinderen met CMB hebben een bij hun 

passende begrippen- of woordenschat 

nodig om initiatieven te kunnen nemen 

in communicatie. Als de vormen van 

OC aansluiten bij de eigen wijze van 

communiceren van het kind en zijn 

omgeving, dan krijgt het kind daardoor 

betere toegang tot betekenistoekenning 

en taalvaardigheid. Dat vergroot de 

kans om zich te ontwikkelen.” 

Hans van 

Balkom
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In dat opzicht wijst Hans van Balkom 

op het belang van OC bij leren lezen en 

schrijven. “Het aanleren daarvan begint, 

net zoals bij zich normaal ontwikkelende 

kinderen, bij het stimuleren van 

ontluikende geletterdheid*, kennis 

van klanken en lettertekens. De 

omvang van een gevarieerde 

woordenschat met functiewoorden 

(denk aan werkwoorden, aanwijzende 

en persoonlijke voornaamwoorden, 

voorzetsels en bijwoorden) en 

inhoudswoorden (zelfstandige 

naamwoorden, eigen namen, 

bijvoeglijke naamwoorden) is van 

groot belang. Uit onderzoek weten we 

dat die ‘kritieke mix’ van inhoud- en 

functiewoorden uit 80 tot 100 actieve 

(expressieve) begrippen of woorden 

moet bestaan. Van daaruit breidt de 

woordenschat en grammatica zich 

eenvoudiger uit, zeker 

met 

hulp van interventie en OC. Interactief 

voorlezen en verhalen vertellen helpt 

daarbij.” 

* De fase waarin het kind voor het eerst 

ervaring opdoet met schriftelijke taal 

noemen we ontluikende geletterdheid. 

Een fase waarin het kind ervaart dat 

iets visueels – een foto, logo of letters 

– staat voor een ervaring.

Er zijn inmiddels goede programma’s 

voor OC beschikbaar die de 

woordenschatontwikkeling op tal van 

manieren ondersteunen. Denk hierbij 

aan PODD (Pragmatic Organization 

of Dynamic Displays), Score (beide 

via Jabbla in Gent) en Proloquo2Go 

via AssistiveWare. Inmiddels heeft 

AssistiveWare in samenwerking 

met anderen ook een natuurlijk 

klinkende computerstem voor 

kinderen ontwikkeld in combinatie met 

Proloquo2Go. 

Kunnen we zelf aan de slag met 

het stimuleren van ontluikende 

geletterdheid? En hoe doe je 

dat dan? In deel twee van 

het dossier communicatie in 

een volgende Veine gaan 

we hier uitgebreid op in. •

Het contact tussen kind en omgeving 
vormt in de werkwijze die Milo voorstaat 
het uitgangspunt. Er wordt niet zozeer 

gekeken naar het kind of naar het middel. 
Het draait om de interactie tussen het kind 

en directbetrokkenen (veelal de ouders). “Wij 
kijken altijd naar die twee samen. Waar zitten 
vaardigheden waarop wij kunnen inspelen. En 
daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden 

van de ouders.”
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