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Nederlandse samenvatting (Dutch Summary) 

 

Gelaagde communicatie ontwikkeling  

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van verschillende studies die bijgedragen hebben 

aan de totstandkoming van een model waarmee de communicatie tussen personen met aangeboren 

doofblindheid en anderen in kaart kan worden gebracht, kan worden gevolgd en verbeterd.  

Achtergrond  

Kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid vormen een heterogene populatie 

(Dalby et al., 2009; Dammeyer, 2014). De mate van zien en horen varieert enorm, wat zich onder 

andere uit in een verscheidenheid aan communicatievormen die zij kunnen gebruiken (bv. 

gebarentaal, verwijzers, tactiele gebaren of Nederlands ondersteund met gebaren). Een van de 

overeenkomsten binnen de populatie is dat zij problemen ondervinden in het communiceren met 

anderen (Bruce et al., 2016). Door de heterogeniteit van de populatie en de verscheidenheid in 

communicatievormen is het voor ouders en andere hulpverleners vaak moeilijk om communicatie-

ontwikkeling bij deze groep goed in kaart te brengen. Ze ondervinden moeilijkheden bij het 

inschatten van het huidige communicatieniveau, bij het volgen van de ontwikkeling en bij het 

verbeteren van communicatie. Een bruikbaar model hiervoor is onmisbaar.  

Voor het ontwikkelen van een dergelijk model is gezocht naar een theoretisch kader dat 

aansluit bij de diversiteit van de doelgroep, zowel in ontwikkelingsniveau als in het gebruik van 

verschillende communicatiemethoden. Dit kader is gevonden in de theorie van intersubjectiviteit 

zoals beschreven door Bråten & Trevarthen (2007). Zij beschrijven een theorie die uitgaat van 

interpersoonlijke communicatie, op drie verschillende ontwikkelingsniveaus. Ze benadrukken het 

belang van beide communicatiepartners en richten zich daarbij niet op het individu maar op het 

tweetal (de dyade) als geheel. Dit sluit goed aan bij personen met doofblindheid, omdat zij voor alles 

wat zij doen (waaronder communiceren) zeer afhankelijk zijn van andere personen. De drie 

verschillende lagen van communicatie maken het mogelijk om communicatie van personen met 

verschillende ontwikkelingsniveaus in beeld te krijgen.  

De drie lagen van de intersubjectiviteitstheorie beschrijven de omgang van beide 

communicatiepartners met elkaar en hun omgeving. In de eerste laag is het tweetal alleen nog op 

elkaar gericht. Dit is vergelijkbaar met de eerste fase van een horende en ziende baby, waarbij baby 

en ouder voornamelijk door kijken, voelen en aanraken met elkaar kunnen communiceren. 

Belangrijke gedragingen die bij deze eerste stap van communicatie horen zijn imiteren, 

beurtwisseling, gedeelde aandacht en het hebben van affectieve betrokkenheid voor elkaar. Hierbij 

kunnen al wel voorwerpen aanwezig zijn, maar deze worden nog niet door beide 

communicatiepartners met elkaar gedeeld.  
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In de tweede ontwikkelingsstap begint het tweetal zich te richten op voorwerpen die direct 

in de omgeving aanwezig zijn en kan het deze voorwerpen met elkaar delen. Dit zijn vaak heel 

concrete voorwerpen, zoals een speeltje of eten. Bij normaal ontwikkelende kinderen begint dit rond 

de leeftijd van negen maanden. In deze fase leert het kind dat het naar een voorwerp kan wijzen of 

het kan benoemen. Daarnaast begrijpt het kind het als een ouder naar een voorwerp wijst of dit 

benoemt. De communicatieve gedragingen die horen bij deze fase zijn joint attention en het 

benoemen van voorwerpen. Het tweetal is in deze fase nog niet in staat om te communiceren over 

voorwerpen die buiten het hier-en-nu van de situatie aanwezig zijn.  

In de derde en laatste ontwikkelingsstap begint het tweetal met communiceren over 

onderwerpen buiten het hier-en-nu. Bij normaal ontwikkelende kinderen begint dit over het 

algemeen rond achttien maanden. Ouders kunnen voorwerpen of personen benoemen die ergens 

anders zijn, en langzaamaan begint het kind dit te begrijpen en zelf ook andere personen en 

voorwerpen te benoemen. De communicatieve gedragingen die bij deze laag horen worden 

symbolische communicatie en perspectiefname genoemd. Bij de eerste gaat het over het gebruik van 

woorden, gebaren of andere symbolen om over afwezige personen of voorwerpen te communiceren. 

Hierbij hoort ook de mogelijkheid om te communiceren over onderwerpen uit het verleden of de 

toekomst. Perspectiefname is nog een stap moeilijker en ontwikkelt zich meestal volledig bij 

kinderen tussen de drie en zes jaar. Dit gaat over het vermogen om zich te verplaatsen in een ander, 

en omvat daarmee ook het maken en begrijpen van grappen, sarcasme, pro-sociaal gedrag en ander 

gedrag waarbij het belangrijk is om de mening van een ander te weten en begrijpen.  

Bovenstaande ontwikkelingslagen en communicatiegedragingen zijn gebaseerd op 

onderzoek bij horende en ziende kinderen. Daarnaast zijn er diverse interventiestudies uitgevoerd bij 

personen met doofblindheid waarbij deze theorie ook als uitgangspunt is gebruikt. Deze 

onderzoeken hebben zich over het algemeen op een van de lagen gericht, bijvoorbeeld op de eerste 

laag (Janssen, 2003 a, b) of nog specifieker op een bepaald gedrag binnen een laag, zoals affectieve 

betrokkenheid (Martens et al., 2015). Damen (2015) heeft zich gericht op alle drie de lagen, maar 

richtte zich in haar proefschrift meer op het ontwikkelen en uitvoeren van een interventie gebaseerd 

op de intersubjectiviteitstheorie. Het onderhavige proefschrift is het eerste dat zich richt op alle drie 

de lagen van intersubjectieve communicatie-ontwikkeling en het onderzoekt of deze theorie bij 

personen met aangeboren doofblindheid ook gebruikt kan worden om communicatie in kaart te 

brengen, te volgen en te verbeteren.  

  

A
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Doel van het proefschrift  

Het doel van het proefschrift is om een model te ontwikkelen waarmee een beter beeld 

verkregen kan worden van de communicatieve ontwikkeling van personen met aangeboren 

doofblindheid in de communicatie met anderen. Het daarvoor ontwikkelde model is vervolgens 

onderzocht op drie verschillende functies: de mogelijkheid om communicatie tussen een persoon 

met doofblindheid en een ander in kaart te brengen, te volgen en te verbeteren. Hieronder wordt 

beschreven hoe dit model tot stand is gekomen en hoe de verschillende functies ervan zijn 

onderzocht.  

Samenvatting hoofdstukken  

Hoofstuk 1  

Hoofdstuk 1 betreft een algemene inleiding in dit proefschrift, waarin de doelgroep, het 

theoretisch kader en de achtergrond van het onderzoek zijn beschreven.  

Hoofdstuk 2  

Hoofdstuk 2 richt zich op de eerste functie van het model, namelijk het in kaart brengen van 

het communicatieniveau tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun communicatie-

partner (CP). Zoals hierboven beschreven, is hiervoor de theorie van intersubjectieve communicatie-

ontwikkeling van Bråten & Trevarthen (2007) gekozen. Deze theorie gaat uit van interpersoonlijke 

communicatie en kijkt verder dan linguïstische mijlpijlen, waardoor deze goed lijkt aan te sluiten bij 

belangrijke kenmerken van personen met doofblindheid, namelijk het gericht zijn op anderen en 

gebruik maken van veel verschillende manieren van communiceren.  

De theorie is echter gebaseerd op onderzoek naar kinderen zonder doofblindheid. Daarom is 

de inleiding van hoofdstuk 2 gebruikt om uitvoerig de drie verschillende lagen van communicatie-

ontwikkeling met daarbij kenmerkende communicatieve gedragingen te beschrijven. Per laag en 

gedrag is beschreven hoe dit er voor personen met doofblindheid uit zou kunnen zien en dit vormt 

de basis voor het Gelaagde Communicatie Model (GCM). Om te toetsen of deze lagen en stappen 

ook terug te vinden zijn in de communicatie tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun 

CP’s, zijn video’s van vier leerling-docent koppels onderzocht waarbij de leerlingen een oplopend 

ontwikkelingsniveau hadden.  

Gedurende een half jaar zijn de vier koppels gevolgd, waarbij het onderwijs op de normale 

manier doorliep (er werd geen interventie uitgevoerd). Elke acht weken zijn video-opnames gemaakt 

die vervolgens zijn geanalyseerd. Deze analyses zijn gemaakt met behulp van een codeerschema dat 

de drie lagen en gedragingen uit het GCM in concreet observeerbaar gedrag heeft beschreven. Na 

intensieve trainingen tussen twee codeurs kan op deze manier objectief worden weergegeven hoe 

vaak bepaalde gedragingen voorkomen binnen een koppel.  
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Allereerst blijkt dat het coderen van de gedragingen uit het model mogelijk is voor personen 

met doofblindheid. Slechts één gedrag is uiteindelijk uit het model verwijderd, namelijk imiterend 

leren. Hierbij leert een kind een activiteit of woord doordat hij of zij dit iemand anders op een eerder 

moment heeft zien of horen doen. Het uitgestelde karakter van dit gedrag zorgde voor teveel ruimte 

in interpretatie bij de codeurs waardoor het niet goed mogelijk bleek om op basis van video’s deze 

vorm van imitatie objectief te kunnen waarnemen. Voor de overige gedragingen is het wel mogelijk 

om voldoende betrouwbaarheid tussen de codeurs vast te stellen.  

De resultaten van het coderen laten heel duidelijk de opbouw in de drie lagen van het GCM 

zien. Opvallend is dat de gedragingen op de eerste laag voor alle vier de koppels in vergelijkbare 

frequentie aanwezig is. Dit bevestigt een eerdere aanname van Jansen et al. (2003) dat deze laag kan 

worden gezien als de basis voor communicatie. Op laag twee en drie worden de verschillen in 

ontwikkelingsleeftijd tussen de leerlingen in de koppels duidelijk. De twee leerlingen met een lagere 

ontwikkelingsleeftijd laten gedragingen uit de twee hogere lagen minder vaak of helemaal niet zien 

in vergelijking met de twee leerlingen met de hogere ontwikkelingsleeftijd.  

Deze resultaten tonen aan dat het model kan worden gebruikt om het communicatieniveau 

van een koppel in kaart te brengen. Het model laat zien welke gedragingen vaak of minder vaak 

voorkomen en welke (nog) afwezig zijn. Deze manier van werken met het model kan de basis vormen 

om de ontwikkeling van communicatie te volgen of voor interventies om communicatie te 

verbeteren.  

Hoofdstuk 3  

Het doel van hoofdstuk 3 is tweeledig. Allereerst wordt opnieuw onderzocht of het GCM kan 

worden gebruikt om communicatie in kaart te brengen en daarnaast wordt onderzocht of het GCM 

gebruikt kan worden om de ontwikkeling van communicatie te kunnen volgen. Aangezien de studie 

uit hoofdstuk 2 exploratief is en slechts vier tweetallen beschrijft, is de methode voor het bepalen 

van het communicatieniveau herhaald in hoofdstuk 3. Wat betreft het volgen van de ontwikkeling is 

de methode gewijzigd ten opzichte van hoofdstuk 2. Dit keer is ervoor gekozen om meerdere 

momenten te filmen voorafgaand aan het begin van de studie (baseline-fase) en deze te vergelijken 

met meerdere momenten aan het einde van de studie, ongeveer een half jaar later (follow-up fase). 

De verwachting was dat het analyseren van meerdere video-opnames in plaats van 1 enkele opname 

(zoals in hoofdstuk 2) een betere weergave zou geven van het potentieel van het koppel, wat ook 

wordt aangeraden in het proefschrift van Damen (2015).  

De totale onderzoeksperiode in de studies van zowel hoofdstuk 2 als 3 is ongeveer een half 

jaar. In de studie uit hoofdstuk 3 deden acht leerling-docent koppels mee, met opnieuw een 

oplopende ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen (geschatte ontwikkelingsleeftijden variërend van 8 

maanden tot 14 jaar). Wat betreft het gebruik van het GCM als middel om communicatie in kaart te 

A
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brengen zijn de resultaten vergelijkbaar met die uit de studie in hoofdstuk 2. Het 

ontwikkelingskarakter van het model is opnieuw duidelijk, waarbij gedragingen uit de lagen twee en 

drie minder vaak voorkomen dan die uit laag één. Ook zijn gedragingen uit laag drie voor de vier 

koppels met de laagste ontwikkelingsleeftijd nog volledig afwezig. Deze resultaten hebben de 

bevestiging gegeven dat het model toepasbaar is om de communicatie van personen met 

doofblindheid in kaart te brengen.  

Wat betreft de mogelijkheid van het GCM om ontwikkeling van communicatie te kunnen 

volgen, zijn nu veel duidelijkere resultaten gevonden dan in de studie van hoofdstuk 2. Voor alle 

koppels is er een toename te zien in de frequentie van de gedragingen tijdens follow-up ten opzichte 

van de baseline. Hierbij is het opvallend dat de grootste toenames van de gedragingen gevonden 

worden in de tweede en derde laag van het model. Binnen de eerste laag van het model zijn de 

toenames slechts 0-5%, wat opnieuw bevestigt dat dit kan worden gezien als de basislaag van 

communicatie (Janssen et al., 2003). Op laag twee en drie worden voor sommige gedragingen 

toenames van meer dan 10% gevonden, wat aantoont dat het op deze lagen mogelijk lijkt te zijn om 

communicatie te verbeteren. De resultaten uit hoofdstuk 3 geven aan dat het mogelijk is om het 

GCM te gebruiken om communicatie op meerdere momenten in kaart te brengen en daarmee 

ontwikkeling te kunnen volgen. In hoeverre de uitgevoerde interventie invloed heeft gehad op deze 

vooruitgang is verder onderzocht in de studies van hoofdstuk 4 en 5.  

Hoofdstuk 4 en 5  

Omdat de studie uit hoofdstuk 3 aanleiding gaf te veronderstellen dat de uitgevoerde 

interventie invloed gehad zou kunnen hebben op de toename van de verschillende gedragingen, is in 

hoofdstuk 4 en 5 onderzocht of de interventie daadwerkelijk effectief is geweest en welke aspecten 

van de interventie daar eventueel aan hebben bijgedragen. De interventie is uitgevoerd in twee 

verschillende settingen, namelijk onderwijs (hoofdstuk 4) en zorg (hoofdstuk 5).  

In beide studies is gebruik gemaakt van een interventie die gebaseerd is op de lagen en 

gedragingen van het GCM. De frequentie van aanwezigheid van de gedragingen in de baseline 

periode is als uitgangspunt genomen om de aanwezigheid van gedragingen die minder vaak 

aanwezig waren te vergroten. Hiervoor zijn twee verschillende interventiefases gebruikt. In de eerste 

interventiefase is het aan de communicatiepartner zelf om een inschatting te maken van de 

frequentie van gedragingen en om doelen te stellen op gedragingen die volgens hen minder vaak 

aanwezig zijn. Dit is self-assessment genoemd. In de tweede interventiefase (video- feedback 

coaching) heeft een coach op basis van video-opnames onderzocht welke gedragingen minder vaak 

voorkomen en heeft de coach vervolgens samen met de communicatiepartner doelen gesteld om 

deze gedragingen vaker voor te laten komen en daarmee de communicatie te verbeteren.  
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Uit beide studies blijkt dat de tweede interventiefase (video feedback coaching) effectiever is 

in het vaker laten voorkomen van gedragingen. Dit houdt in dat in deze fase de aanwezigheid van 

meer gedragingen toeneemt ten opzichte van de baseline dan in de eerste interventiefase. Ook blijkt 

dat gedragingen waar een doel voor was opgesteld vaker toenemen dan gedragingen waar geen doel 

voor was opgesteld. Dit is zowel in de eerste als tweede interventiefase het geval. Hoewel de 

aanwezigheid van de gedragingen in de follow-up fase ten opzichte van de tweede fase in sommige 

gevallen weer wat is gedaald, is de aanwezigheid van de gedragingen in de meeste gevallen wel 

hoger dan tijdens de baseline.  

Om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen de twee interventiefases is in beide 

studies ook onderzocht hoe de interventiefases zijn uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de 

eerste interventiefase van self-assessment niet door alle deelnemers op dezelfde manier is 

uitgevoerd, wat mogelijk ook invloed gehad kan hebben op de effectiviteit van deze fase ten opzichte 

van de tweede interventiefase. Zo blijkt in hoofdstuk 4 dat sommige communicatiepartners geen 

duidelijke doelgedragingen hadden beschreven, of niet duidelijk hadden beschreven wat hun 

strategie zou zijn om hier aan te werken. In hoofdstuk 5 is de opdracht voor de CP’s verduidelijkt en 

blijkt dat ze wel beter doelen hebben opgesteld en strategieën omschreven, maar ditmaal is niet 

iedereen direct begonnen met het uitvoeren van deze strategieën. Er is vervolgonderzoek nodig om 

duidelijker vast te kunnen stellen of self-assessment ook een effectieve manier kan zijn om 

communicatie te verbeteren.  

Tot slot zijn de video’s in hoofdstuk 5 niet alleen kwantitatief (met behulp van het 

codeerschema), maar ook kwalitatief geanalyseerd. Hierbij is meer gekeken naar veranderingen in de 

inhoud van de communicatiemomenten (de situatie, rol van de cliënt en zorgverlener en inhoud van 

het communicatie moment). Daaruit blijkt dat CP’s soms wel de inhoud van de 

communicatiemomenten hadden veranderd, maar dit is niet altijd terug te zien in de coderingen. Zo 

maakte men bijvoorbeeld meer gebruik van vergrootte foto’s om te kunnen communiceren over 

activiteiten uit het verleden, maar dit zorgde (nog) niet voor een toename van symbolische 

communicatie in de coderingen. Deze studie resulteert in een verschil tussen de kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse, wat onder andere verklaard kan worden door het feit dat het codeerschema 

alleen de gedragingen laat zien die tussen het tweetal voorkomen en niet die van een van de 

individuele partners. Ook kan het zijn dat de veranderingen die de CP heeft doorgevoerd tijd nodig 

hebben voordat ze door het tweetal als geheel worden gedeeld. Meer onderzoek is nodig om de 

verschillen tussen de twee methodes te analyseren.  
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Het verschil tussen de kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit hoofdstuk 5 is een 

uitgangspunt voor vervolgonderzoek. Er kunnen op langere termijn follow-up opnames gemaakt 

worden om te onderzoeken of de veranderingen die bijvoorbeeld de CP heeft doorgevoerd in de 

inhoud en vorm van de communicatiemomenten (zoals gezien in de kwalitatieve analyse) uiteindelijk 

ook terug te vinden zijn in een toename van intersubjectieve gedragingen die meetbaar zijn met het 

codeerschema (in de kwantitatieve analyse). Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kennis over de 

mogelijkheid om communicatie te verbeteren en welke termijnen hiervoor nodig zijn. Ook zou ervoor 

kunnen worden gekozen om ondanks het intersubjectieve karakter van het model toch ook de 

communicatie van beide deelnemers van het koppel apart te onderzoeken (de persoon met 

doofblindheid en de communicatiepartner). Hierdoor kan ook onderzocht worden of een van beide 

deelnemers al wel zijn gedrag heeft veranderd, maar dat dit nog niet te zien is in het gedrag van het 

koppel als geheel.  

Dit proefschrift heeft zich gericht op een onderwijssetting en een zorgsetting, maar heeft 

daarmee een andere groep communicatiepartners niet meegenomen, namelijk ouders van personen 

met aangeboren doofblindheid. Aangezien dit proefschrift heeft laten zien dat het model in beide 

settingen bruikbaar is, valt te verwachten dat dit ook het geval zal zijn voor ouders in thuissituaties, 

hetgeen bevestigd wordt door de positieve resultaten van video feedback coaching met ouders in 

eerdere onderzoeken (Fukkink, 2008). Mogelijk zouden er aanpassingen gedaan moeten worden in 

de eerste interventiefase, waarbij de bijbehorende workshop en opdracht aangepast zouden kunnen 

worden aan het kennisniveau van de ouders.  

Aanbevelingen voor de praktijk  

Het proefschrift heeft laten zien dat het GCM bruikbaar is om de communicatie van personen 

met aangeboren doofblindheid in kaart te brengen, te volgen en te verbeteren. Daarbij is voor de 

studies in dit proefschrift steeds een codeerschema gebruikt om de aanwezigheid van de 

verschillende gedragingen objectief te kunnen meten en onderling met elkaar te kunnen vergelijken.  

Aangezien dit codeerschema arbeidsintensief is gebleken, is er (gebaseerd op het huidige 

proefschrift) een handboek met observatielijst ontwikkeld dat beter bruikbaar is in de praktijk. In dit 

handboek wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek uitgelegd en wordt duidelijk 

gemaakt hoe deze kan worden gebruikt door bijvoorbeeld docenten, zorgverleners, ouders of 

communicatiecoaches. De bijgevoegde observatielijst is een handig middel om de verschillende 

communicatieve gedragingen in kaart te brengen en een overzicht te krijgen van de gedragingen die 

nog weinig aanwezig zijn. Hiermee kunnen, eventueel met behulp van communicatiecoaches, doelen 

worden gesteld om de communicatie te verbeteren.  
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Opbrengsten van dit proefschrift  

Dit proefschrift heeft een bijdrage geleverd aan zowel de wetenschap als de praktijk. Het 

GCM kan als belangrijkste opbrengst worden gezien. Het is duidelijk dat dit model, dat is ontstaan 

vanuit een theoretisch kader voor normaal ontwikkelende kinderen, in de verschillende studies laat 

zien dat het toepasbaar is voor personen met aangeboren doofblindheid. Het geeft drie stappen in 

communicatie-ontwikkeling weer met daarbij duidelijk omschreven concrete communicatieve 

gedragingen.  

Wetenschappelijk is het van belang dat het GCM, omgezet in een codeerschema, geschikt is 

om studies onderling te vergelijken. Het codeerschema kan in vervolgstudies voor verschillende 

doeleinden gebruikt worden om verder bij te dragen aan het opbouwen van kennis rondom de 

communicatieve ontwikkeling van personen met aangeboren doofblindheid.  

Daarnaast is het GCM gebruikt om een interventie te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar 

is gebleken. De interventie heeft een korte duur (acht weken) waarmee deze aantrekkelijk is voor 

deelnemers. Tot slot heeft dit proefschrift bijgedragen aan de totstandkoming van een handboek 

met een observatielijst waarmee direct gewerkt kan worden in de praktijk. Met name de 

observatielijst kan gebruikt worden om op een eenvoudige manier, in korte tijd het 

communicatieniveau van een koppel in kaart te brengen: het invullen kost ongeveer een uur.  

Het ontwikkelde model, het codeerschema en de interventie, de verschillende studies uit dit 

proefschrift en het ontwikkelde handboek met de observatielijst dragen bij aan het in kaart brengen, 

volgen van ontwikkeling en verbeteren van de communicatie tussen mensen met aangeboren 

doofblindheid en hun communicatiepartners. Daarmee draagt het proefschrift bij aan het verbeteren 

van belangrijke punten die in onderwijs en zorg worden nagestreefd.  
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En dan is het ineens zover; het schrijven van het dankwoord in mijn proefschrift. Hoewel ik 

lang genoeg aan het idee heb kunnen wennen dat dit moment ooit zou komen, kan ik nog bijna niet 

geloven dat het nu echt zover is.  

Een dankwoord begint vaak bij het promotieteam, maar in dit geval kan ik ook echt met 

zekerheid zeggen dat mijn proefschrift er nooit zou zijn geweest zonder het enthousiasme van mijn 

eerste promotor Marleen Janssen. Vanaf het allereerste moment dat ik haar hoorde spreken over 

doofblindheid tijdens een gastcollege bij taalwetenschappen, werd ik enthousiast gemaakt door haar 

bevlogenheid voor onderzoek naar deze bijzondere doelgroep. Slecht kunnen horen en zien, maar 

toch een taal of in ieder geval een manier van communiceren ontwikkelen, dat inspireerde mij om 

meer te leren over doofblindheid. En dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik ben begonnen aan dit 

promotietraject. Bedankt dat je me een vliegende start hebt gegeven door me te begeleiden in 

onderzoek, maar ook door me in contact te brengen met allerlei andere mensen die net zo begaan 

zijn met deze doelgroep. Al voor de start van het promotieonderzoek hebben we samen in Sint 

Michielsgestel docenten geïnterviewd, waardoor ik de school, de leerlingen en docenten kon leren 

kennen. Ook op congressen en seminars hebben we veel interessante mensen ontmoet, maar het 

hoogtepunt was toch wel om samen af te reizen naar Edinburgh. Daar hebben we gesproken met 

Colwyn Trevarthen, een van de grondleggers van de theorie over intersubjectiviteit. Het was een hele 

bijzondere ervaring om samen met hem over de theorie te mogen sparren. 

Bedankt ook aan Gerard en Alexander voor jullie ondersteuning in dit traject. Ik denk dat we 

een mooie rolverdeling hadden in de groep; Marleen die nooit het belang van de doelgroep uit het 

oog verloor, Alexander voor de kritische methodologische noot en Gerard voor de taaltechnische 

punten, met af en toe een verwonderende blik van een taalwetenschapper in de 

orthopedagogiekwereld. Bedankt voor de fijne samenwerking! 

Daarnaast wil ik veel dank uiten aan de deelnemers die hebben bijgedragen aan dit 

proefschrift. Hierbij wil ik in het bijzonder de docenten van de Rafaelschool in Sint Michielsgestel 

hartelijk bedanken. Doordat de doelgroep van kinderen met doofblindheid zo klein is in Nederland, 

en de banden met deze school erg goed, valt de keuze voor deelnemers vaak op deze docenten. Ik 

ben dan ook heel blij dat zij ondanks alle onderzoeken waaraan ze hebben deelgenomen toch altijd 

weer enthousiast zijn voor nieuw onderzoek. En ondanks de jaren ervaring die ze hebben (vaak wel 

meer dan 25 jaar) staan ze toch steeds weer open om nieuwe dingen te leren. Heel veel dank 

daardoor. Ditzelfde enthousiasme om te leren heb ik ook gezien bij de andere docenten en 

begeleiders die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Overal heerst een grote bereidheid om 

meer inzicht te krijgen in de communicatiemogelijkheden van deze doelgroep. Ik heb veel energie 
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gehaald uit het samenwerken met de docenten en begeleiders tijdens de interventie en ben hen daar 

heel dankbaar voor!  

Uiteraard wil ik ook de kinderen en volwassenen met doofblindheid die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek heel erg bedanken. Dank aan hun ouders en wettelijk 

vertegenwoordigers die goedkeuring hebben gegeven voor deelname. Ook voor hen geldt dat ze 

vaak de vraag krijgen of hun kind deel mag nemen aan onderzoek, en gelukkig blijven ze dit ook 

geven. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie hebben in het belang van wetenschappelijk onderzoek 

en de meerwaarde die dit kan geven voor de ontwikkeling van jullie kinderen. Ik hoop dat dit 

onderzoek ook thuis heeft bijgedragen aan betere communicatie met jullie kind.  

Zoals te lezen in dit proefschrift zijn video-opnames onmisbaar om onderzoek te doen naar 

deze doelgroep. Gelukkig ben ik daarbij geholpen door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wekelijk 

stonden zij als een vlieg aan de muur opnames te maken in de klassen of op de woongroepen. Deze 

beelden hebben de input geleverd voor dit onderzoek en daarvoor ben ik Minke, Hester, Miriam en 

Stef erg dankbaar. Daarnaast wil ik Willem extra bedanken. Hij heeft niet alleen de meeste video’s 

voor mijn onderzoek gemaakt, maar filmt al jaren voor allerlei onderzoeken. Willem bedankt voor je 

hulp, maar ook voor je interesse in mijn onderzoek en je oneindige bereidheid om te helpen! 

Naast alle uren die gemaakt zijn aan het filmen, heb ik samen met Linda, Hanneke en Marijke 

veel werk besteed aan het coderen van de video-opnames. Bedankt Linda voor het meedenken over 

het ontwikkelen van het codeerschema en het maken van de handleidingen. Uren hebben we video’s 

geanalyseerd, gecodeerd, samen bekeken en vervolgens weer apart bekeken en weer gecodeerd, en 

opnieuw, en opnieuw. Heel veel dank daarvoor! Dit enorme voorwerk zorgde ervoor dat het coderen 

met Hanneke en Marijke een stuk sneller kon gaan. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor jullie 

geduld en voor het fijne samenwerken tijdens het coderen. Uiteraard wil ik Marijke daarbij nog in het 

bijzonder bedanken voor alle hulp die zij heeft gegeven met het schijven van de handleiding voor de 

praktijk. Ik heb je al vaak gezegd dat ik dit proefschrift niet zou hebben afgerond zonder jouw hulp, 

en zo zie ik het ook echt! 

Andere collega’s van de RUG wil ik ook bedanken, en dan met name ook voor het 

werkplezier! Promoveren kan soms best eenzaam zijn, maar dankzij alle andere promovendi voelde 

ik me toch nooit helemaal alleen. Alle collega’s bedankt voor de leuke tijd! Een speciaal bedankje 

gaat daarbij uit naar mijn kamergenoten Marleen en Leentje. Dankzij jullie kon ik altijd alles weer 

relativeren, bedankt voor de vele, vele koffiemomenten!  

De promovendi van Marleen wil ik graag apart bedanken. Toen ik begon waren de meeste 

van jullie al aan het einde van je promotietraject waardoor we niet echt samen hebben kunnen 

werken. Toch wil ik Saskia, Marga, Ineke, Erika, Kitty, Marianne en Kim bedanken. Bedankt voor alle 

gezelligheid op de congressen waar we samen zijn geweest, voor het samen organiseren van 
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alumnidagen en natuurlijk voor de mooie promotiefeestjes die veel van jullie al hebben gehad. Door 

jullie promoties bij te wonen hield ik de motivatie om mijn proefschrift af te maken, en dankzij jullie 

feestjes kreeg ik zin om het ook op een leuke manier af te sluiten. Marianne en Kim, ik wens jullie 

nog veel succes met het afronden van jullie traject en kijk nu al uit naar jullie feestjes!  

Froukje en Marijke bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Hoewel ik jullie van Froukje 

pas op 4 juni mag bedanken wil ik ook nu al zeggen dat ik heel blij ben dat jullie me ondersteunen bij 

de laatste loodjes!  

Tot slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken. Hoewel jullie natuurlijk niet direct 

hebben bijgedragen aan het schrijven van dit proefschrift hebben jullie mij wel de nodige steun 

gegeven gedurende het traject. Bovendien zorgden de vele uitjes, weekendjes weg en avonden 

samen voor de soms nodige afleiding van het proefschrift.  

Uiteraard wil ik mijn ouders en schoonouders bedanken. Hoewel het onderwerp proefschrift 

aan het einde van het traject wat gevoelig werd en daardoor niet zo vaak meer ter tafel kwam, ben ik 

jullie heel erg dankbaar voor alle ondersteuning. Dank voor het vele oppassen waardoor ik de tijd en 

ruimte had om verder te werken. Bedankt pap en mam dat jullie er altijd voor me zijn.  

En dan natuurlijk als allerlaatste Justin. Ik kan niet eens onder woorden brengen hoe 

dankbaar ik ben voor jouw ondersteuning. Jij bent de enige die alles van dichtbij heeft meegemaakt, 

ook de momenten dat ik het niet meer zag zitten en dat ik er helemaal klaar mee was. Bedankt voor 

je luisterend oor en je oppeppende woorden. En als allerlaatste zijn er natuurlijk nog twee personen 

die niet kunnen ontbreken in dit dankwoord. Dank lieve Teun en Fiene! Bedankt dat jullie er zijn, dat 

jullie me altijd aan het lachen kunnen maken en me elke dag laten zien dat alles relatief is en dat er 

niets belangrijkers is dan jullie! 
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