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• Effectief communicatief handelen om een kind optimaal in
zijn omgevingstaal te laten groeien.
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• Het gaat dan niet zozeer over de communicatie modi maar
wel over het communicatief klimaat, de interactiestijlen en
de kwaliteit van het talig aanbod die tezamen het construct
‘ondersteunende communicatie’ uitmaken.
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• Ondersteunende communicatie is dus geen ondersteunde
communicatie (supportive versus augmentative).
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Bruner’s LASS ( Language Acquisition Support System) in
aanvulling van Chomsky’s LAD (Language Acquisition
Device) (Bruner, J.S.,1983, Child’s talk. Learning to use language. NY,

Situering binnen het
wetenschappelijk
onderzoek

London, W.W. Norton & Company).

Vroegtijdige actieve participatie van ouders, empowerd door
een vroege gezinsbegeleiding heeft een significant effect op
de taalverwerving van D&SH kinderen. (Moeller,2000; Holzinger et
al, 2011; Wilcox-Woods, 2011, Lichtert & van Wieringen, 2013).
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Even though early age at diagnosis proved to be a significant
contributor to language outcome this variable only explained
4.3% of the variance as opposed to 60% explained by child
and family related factors “ (Holzinger et al., 2011, p. 260).

issues such as familial adjustment, session participation,
effectiveness of communication with the child,

Holzinger,D., Fellinger, J. & Beitel, C. (2011). Early onset of family centred intervention
predicts language outcomes in children with hearing loss. International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology, 75, 256-260.

Intuïtieve opvoeding

3d graad

(Kok, 1991)
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Situering binnen het
orthopedagogisch
communicatief handelen

Intentionele opvoeding
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BASAAL COMMUNICATIE KLIMAAT
-Tijd en ruimte
-Vaardigheden van de volwassene
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Pijlers

• Ondersteunend communicatief klimaat

Pijlers en kenmerken
van ondersteunende
communicatie
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• Ondersteunende interactiestijl
• Ondersteunend taalaanbod
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Ondersteunend communicatief klimaat
• Ouder
o
o
o

Niet vijandig maar plezierig
Niet intrusief
Sensitief responsief
emotioneel beschikbaar

• Kind
o
o

Responsief
Betrokken

Biringen, Z., Robinson, J. L., & Emde, R. N. (2008). Emotional Availability
Scales, 4th Edition. University of Colorado.

Ondersteunende interactiestijl
Speelt zich af binnen een toestand van gedeelde aandacht met:
o Aandacht vragen op een niet intrusieve wijze
o Voldoende ontvangstbevestiging geven
o Wederzijds gelaatscontact (mutual gaze)
o Volgen van de interesse en topic van het kind
o On topic stimulatie
o Wederzijdse beurtneming (Initiatief en respons)
o Voldoende communicatieve ruimte voor het kind
o Lage linguïstische controle
Antonopoulou et al., 2012 ; Eddy,1999; Gale & Schick, 2009; Janjua et al,2003; Lichtig
et al; 2011; Manolson, 2009; Prendergast & McCollum, 1996; Pessman et al.1998;
Tomasello & Farrar, 1996. Morgan et al, 2014 ; Wood et al, 1986.

Lam, C. & Kitamura, C. (2010). Maternal interactions with hearing and hearing-impaired
twin: Similarities and differences in Speech input, interaction Quality, and Word
production. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53, 543-555.

Ondersteunend taalaanbod
o

Voldoende ontvangstbevestiging geven, bv door imitatie.

o

Recasting (hertalen) en expansion van de taal van het kind
Extension met eigen inbreng van de volwassene binnen de
dialoog (dubbelrol)
Entrainment

o

o

o

Taalaanbod is niet ideoglostisch maar op juiste niveau,
binnen de zone van naaste ontwikkeling

Cruz et al. 2013, Desjardin, 2006; Desjardin et al. 2014; van Uden, 1991,
Vygotsky,

Stroomdiagram

Training en monitoring van
ondersteunende communicatie door
video feedback

Lichtert, G. (1999). Onderzoek naar het kijkgedrag van horende moeders en hun dove peuter. in
relatie tot de communicatieve ontwikkeling van het kind. Niet gepubliceerd doctoraatsproefschrift.
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Video feedback
• Bruikbaar in ouderbegeleiding
(Bodner-Johnson & Sass Lehrer, 2003, Lichtert & van Wieringen, 2013, Lam-Cassettari,
C. et al. , 2015)

o

o

To explore supportive communication & language facilitating
strategies
To learn from success of mutual joyfull communicative
interactions

Trained parents could enhance their responsiveness
to vocal and preverbal signals of the child (Wilcoxon
test, p = .002) and also their responsiveness to nonverbal signals (Wilcoxon test, p < .001). Moreover,
parents reduced their inappropriate initiative
behaviour (related t-test, p < .001). Pre-post
comparisons in the control group were nonsignificant.

• Aanbevolen door “ the Joint Committee on Infant Hearing “
(JCIH, 2007)
o

To measure progress on a regular basis

Video feedback in KOCA

Lam-Cassettari, et al. (2015). Enhancing Parent–Child Communication and
Parental Self-Esteem With a Video-Feedback Intervention: Outcomes With
Prelingual Deaf and Hard-of-Hearing Children. Journal of Deaf Studies and
Deaf Education, 266–274

Manuele en automatische analyses

Op vaste leeftijden: elke 6 maand met

Meten van plezier

Meten van oogcontact

Face reader Noldus

Cristina Palmero iCARE

Lispaid

‘Laboratorium’ living room
Professioneel video materiaal
Split screen
beeld in beeld

Onderzoekshypothese

Het communicatief klimaat, de interactiestijl en het
taalaanbod verschillen significant in ondersteunende
kwaliteit, wanneer de volwassen taalgebruiker
communiceert in zijn eigen moedertaal met een
D&SH baby, peuter en kleuter, in tegenstelling tot
een tweede, derde … vreemde taal. Dit althans voor
zoverre het D&SH kind van horende ouders beschikt
over een vroegtijdige en voldoende kwalitatieve
toegang tot spraakgeluid.

Expl ORL - Koca; Onici 3 november 2017
guido.lichtert@kuleuven.be

4

