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Neurale olifantenpaadjes



https://neuroprothese.nl/?page_id=919



Nontech - basictech - lowtech – hightech OC 

Ondersteunde communicatie 



Centraal Executieve  Netwerk Dorsale Aandacht Netwerk 

Sensomotorisch Netwerk

Defaultnetwerk

Salience Netwerk

Spraakverwerking en Lezen 

Niet opzichzelfstaande processen
Geneste neurale netwerkstructuren.

Neurale netwerkstructuur van communicatie en taal

Bron: https://academy.o8t.com/brain-networks/language-network
(geraadpleegd op 20 mei 2022)

https://academy.o8t.com/brain-networks/language-network


Neurale Olifantenpaadjes: Kwartiermakers

Lichaamssignalen en gebaren
Gedeelde en gerichte aandacht
In contact: Samen doen en samen bewegen 
Motorisch-visuele patronen
Intenties aflezen en herkennen
Intersubjectiviteit



Gilmore J.H, Knickmeyer R.C., & Gao W. (2018): Imaging structural and functional brain development in early childhood. Nature Reviews Neuroscience, (19), 123-137.

Groei en opschoning neurale verbindingen



Neuroplasticiteit creëert olifantenpaadjes 

Natuurlijk compensatievermogen van het brein. 
Hersenplasticiteit of neuroplasticiteit, is het vermogen van de hersenen om 
zich vanuit de genetische blauwdruk te ontwikkelen, te organiseren en te 
herstructureren bij veranderende uitdagingen, ontwikkeling en leren. Maar 
ook bij invloeden van buitenaf. 

Kolb, B., Muhammad, A., & Gibb, R., (2010)   Searching for factors underlying cerebral plasticity in the normal and injured brain, Journal of Communication Disorders.

Voor de training 2 weken na de training 2 maanden na de training



Communicatieve competentie vanuit 
negen knooppunten of kerndomeinen in het brein 

Van Balkom, H.  (2018). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie (KLIN©). Ondersteunde communicatie als toegang tot taal 
en geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen binnen passend onderwijs. ACCO Den Haag/Leuven (Handboek).



Van Balkom, H.  (2018). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie (KLIN©). Ondersteunde communicatie als toegang tot taal 
en geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen binnen passend onderwijs. ACCO Den Haag/Leuven (Handboek).



Valentin (5;03): Skraban-Deardorff syndroom

Met toestemming van de ouders van Valentin
d.d. 20 mei 2022 voor vertoning op 2 juni 2022 in de afscheidsrede
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Auditief-visueel Fysiek, bewegen armen, 
handen en vingers 

[overstrekking]

Vestibulair, wiebelen, 
tast en diepe druk

Co-actief gebaren, 
van passief naar actief, 

intentioneel-referentieel, 
3D>2D: verwijzers in plansysteem naar Inzet 

spraakknop met picto via keuzekaart

Verwijzers voor overgangen 
(plansysteem

situatiescripts, 
(na)vertelscript
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Olifantenpaadjes als wegbereider voor OC 
Valentin
5;00 jaar
27-02-2022



Advies OC-systeem voor Valentin en sociale netwerk

         
ProxPAD (verwijzer)  Plankast  Keuzekaart  Doorkijkraam 

 

      

Spraakknoppen 
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ProxTalker           iPad als OC  
 

 



Mensen met communicatief
meervoudige beperkingen (CMB)

Stoornissen in het waarnemen, verwerken, 
begrijpen en uiten van spraak, tekst of 

gebaren(taal) in combinatie met 
andere stoornissen

Neurologisch, neuropsychologisch,
neurobiologisch, genetisch, 

neuropsychiatrisch, neuromusculair
chronisch of degeneratief.

Cerebrale parese
Down syndroom

Angelman syndroom
Williams syndroom

Rett syndroom
Prader Willi syndroom

22q11 syndroom
Fragiele X syndroom

Pitt Hopkins syndroom

Traumatisch hersenletsel
CVA, herseninfarct

Spierziekten
Landau Kleffner syndroom

Hersenkanker
Plotsdoofheid

Verworven doof blindheid
Psychosen

1. Anartrisch, dysarthrisch, afatisch
2. Taalbegripsproblemen met lage non-

verbale intelligentie
3. Problemen met verwerken van 

vluchtige informatie
4. Auditieve agnosie, corticale

woorddoofheid, niet- of nauwelijks
sprekend

5. Complexe communicatiebehoeften
6. Ondersteunde communicatie

AangeborenVerworven

Typologie
Aanvullende

kenm
erken

Etiologie CMB

Van Balkom, H.  (2018). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie (KLIN©). Ondersteunde communicatie als toegang tot 
taal en geletterdheid voor kinderen met meervoudige beperkingen binnen passend onderwijs. ACCO Den Haag/Leuven (Handboek).



Uit jezelf uit je jezelf

Waarom en hoe?
1. Voorspellers of voorwaardelijke 

condities
2. Triggers van olifantenpaadjes voor 

ondersteund communiceren
3. Olifantenpaadjes als ingang, 

katalysator voor OC. Maar hoe?
4. Vertrekpunt voor implementatie OC

• Praktijkgestuurd wetenschappelijk 
onderzoek

• Evidence informed assessment- en 
behandelingsprogramma’s OC

• Directe koppeling aan assessment- en 
behandelpraktijk voor OC



Drie aandachtsgebieden

Van interactie naar communicatie

Van communicatie naar taal

Van taal naar geletterdheid

Redeneer- en verklaringsmodel



Resultaten uit onderzoek leerstoel
Van interactie naar communicatie

Kenmerk
• Neurale netwerk ontwikkeling: kerndomeinen
• Intentionaliteit – Patroonherkenning – Intersubjectiviteit
• Lichaamsgebonden –Situatiegericht

Relatie van de kerndomeinen communicatieve competentie en de aanleg van 
communicatie netwerken als voorwaarden voor de ontwikkeling van taal, vanuit 
woordenschatontwikkeling bij kinderen met het Downsyndroom

Onderzoek dr. Stijn Deckers
• Alle kerndomeinen zijn betrokken bij communicatieve competentie en ontwikkeling 

expressieve en receptieve woordenschat (begripsontwikkeling)
• Alle kerndomeinen betrekken bij assessment en doelbepaling voor interventie (communicatie & taal)

• Woordenschatontwikkeling – waaronder kernvocabulaire – is ‘normaal’ wanneer alle 
communicatievormen, zoals gebaren, worden meegenomen

• Communicatieve intentie stuwt taalontwikkeling

Verificatie van neurosociocognitief model voor communicatieve competentie



Resultaten uit onderzoek leerstoel
Van communicatie naar taal: Predictoren

Kenmerk
• Voorwaarden vanuit interactie en communicatie
• Katalyserende functie van alle kerndomeinen
• CMB en zich normaal ontwikkelende kinderen en hun omgeving
• Interventie opzet en effectiviteit CMB 

Welke voorspellers zijn er voor taalverwerving bij kinderen met CMB en een 
verstandelijke beperking (sprekend en niet sprekend) vergeleken met zich 
normaal ontwikkelende kinderen met vergelijkbare kalenderleeftijd. 

Onderzoek dr. Margje van der Schuit 
Woordenschat en grammaticale ontwikkeling
Werkgeheugen (fonologisch)
Executieve Functies (aandacht, ordeningsrelaties, cognitie)
Katalyserende werking op predictoren vanuit alle kerndomeinen

Predictoren in relatie tot neurosociocognitief model
Vertraagde ontwikkeling in plaats stoornis in de ontwikkeling



Resultaten uit onderzoek leerstoel
Van taal naar geletterdheid: Predictoren

Kenmerk
• Predictoren voor geletterdheid, kinderen met CMB en kinderen met een normale 

ontwikkeling, thuis en op school
• Technisch lezen en begrijpend lezen
• Blauwdruk voor programma ondersteunde geletterdheid

Twee promotie-onderzoeken
(1) Dr. Arjan van Tilborg: Technisch lezen bij kinderen van 5 tot 8 jaar
(2) Dr. Evelien van Wingerden: Begrijpend lezen bij kinderen van 8 tot 13 jaar 

Predictoren
• Technisch lezen: Letterkennis, benoemvaardigheid, woordenschat, auditief-visuele 

waarneming en patroonherkenning.
• Begrijpend lezen: woord decoderen, woordenschat, begrijpend luisteren, letterkennis, 

benoemvaardigheid, werkgeheugen, patroonherkenning, betekenisverlening, visuele 
redeneervaardigheid en conceptuele kennis.

Leesleerontwikkeling voor kinderen met CMB verloopt niet wezenlijk anders dan voor zich 
normaal ontwikkelende kinderen. Wel is er bij kinderen met CMB expliciete (op maat 
samengestelde) communicatie-ondersteuning nodig (voorschools, op school en thuis).



Kenmerk
• Gevorderde (beeld)geletterdheid met behulp van OC
• Verhaal- en vertelvaardigheid bij kinderen met CMB
• Communicatieve redzaamheid, participatie en inclusie

Onderzoek en praktijkprogramma door drs. Mascha Legel
FaOC: Effectstudie naar verbetering van de communicatieve competentie (storytelling, 
narratieve taalvaardigheid) via zelfgemaakte film en OC 

Predictoren:
• Gespreksvaardigheid in OC (verhaal- en vertellijnen)
• Topic-thema management in gespreksvoering via zelfgemaakte film en OC
• Visuele narratieve en film-technische vertelvaardigheid (organisatie en structuur)
• Metalinguïstische vaardigheden

• Verbetervaardigheid, 
• Verhaal- en vertelstijl
• Starten, bestendigen en beëindigen van verhaal 

Lopend wetenschappelijk onderzoek. Opbrengsten: FaOC-Lesmethode, oprichting ’Stichting 
cam-on-wheels’ (i.s.m. mbo-hbo opleiding audiovisuele vormgeving). 

Resultaten uit onderzoek leerstoel
Van taal naar geletterdheid: Vertel- en verhaalvaardigheid 



Resultaten uit onderzoek leerstoel
Alle predictoren: Opzet en effect vroeginterventie 

Kenmerk
• Opzet, implementatie en effect van vroeginterventie voor kinderen CMB
• Toeleiding naar taal en geletterdheid via OC
• KLIN©-werkwijze gebaseerd op de kritieke voorspellers uit de onderzoeken

Onderzoek dr. Margje van der Schuit: 
(1) In hoeverre bevordert de interventie de ontwikkeling van de woordenschat en de productie 

van meerwoordige uitingen (d.w.z. syntactische ontwikkeling)?
(2) In hoeverre zijn er verschillen in de ontwikkeling van receptieve en productieve 

taalvaardigheden bij sprekende versus niet-sprekende kinderen met CMB tijdens de 
interventieperiode?

Predictoren
• Woordenschat
• Fonologisch bewustzijn en werkgeheugen
• Executieve functies en taalvaardigheden
• Ankergestuurd werken
• Ondersteunde communicatie en ondersteunde geletterdheid
• Sociale netwerk thuis

Effectieve interventie & Blauwdruk voor de uitwerking van het evidence-based KLIN©-programma



Onderzoek biedt leidraad voor praktijk

CCP: Communicatie Competentie Profiel
Redeneerschema

Leidraad om aan te sluiten op de 
meest gebruikte en meest 

toegankelijke ‘olifantenpaadjes’ voor 
communicatieve competentie. 



KLIN©-Atelier



Samen op pad voor en met ondersteunde communicatie


