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INLEIDING

Deze module van IMPACT educatieve sofware richt zich in hoofd-
zaak op de hulpmiddelen die van nut kunnen zijn voor personen met
communicatieve beperkingen.

Menselijke communicatie is afhankelijk van verschillende factoren en
vaardigheden. In deze module zullen we dieper ingaan op de manier
waarop vocale communicatie geproduceerd, ontvangen en begrepen
wordt.

Niet alleen het spreken, maar ook gebaren en gelaatsuitdrukkingen en
het kunnen lezen en schrijven zijn belangrijke vormen van
communicatie. Daarom is 'communicatie' niet alleen tot deze module
beperkt, maar zal je ook in de module over visuele beperkingen,
communicatieproblemen (en mogelijke oplossingen) terugvinden.

Hoorproblemen zijn eveneens sterk verbonden met communicatie, dus
zal je ook in de module over auditieve beperkingen de (on)moge-
lijkheid tot communicatie beschreven zien.

Sommige communicatieproblemen die fysische beperkingen als
oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen telefoneren, zullen
in de module over fysische beperkingen besproken worden.

In deze module wordt communicatie in twee categorieën verdeeld. De
eerste categorie behandelt het produceren en regelen van stem en
geluid -denken we hierbij aan hulpmiddelen als microfoons en
stemversterkers. De tweede categorie gaat in op taalproductie en
taalbegrip -zelfs hulpverleners uit de sociale sector en de
gezondheidszorg weten bitter weinig over dit soort problemen.
Spraaksynthesizers en symboolborden (in combinatie met een
computer gebruikt) zijn nog maar twee van de vele mogelijke
hulpmiddelen in dit gebied.

Algemene doelstellingen
Aan het eind van deze module zal je de reikwijdte en de gevolgen van
communicatieve beperkingen beter begrijpen. Je zal tevens een
helderder kijk hebben op de (meest voorkomende) oorzaken en je zal
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weten welke hulpmiddelen er voor deze specifieke problemen
beschikbaar zijn.

Specifieke doelstellingen
Je zal lezen welke sleutelrol het personeel uit de gezondheidszorg en
de sociale sector kan vervullen als "assistive technology intermediaries
(ATIs) of "hulpmiddelen intermediair", en wel in drie situaties -
situaties waarin ongeïdentificeerde visuele beperkingen ontdekt of
herkend en (in de mate van het mogelijke) verholpen kunnen worden:

•  in de thuisomgeving
•  bij medische raadpleging
•  in het ziekenhuis

HULPMIDDELEN INTERMEDIAIR (ATI)

Om je geheugen op te frissen:

Een ATI is een hulpverlener uit de gezondheidszorg of sociale sector die,
hoewel hij geen specialist is wat hulpmiddelen betreft, er toch in slaagt
zijn patiënten de geschikte hulpmiddelen toe te wijzen. Een ATI zijn,
betekent oog en oor open houden voor die onontdekte behoeften of
functionele problemen die ontstaan als gevolg van beperkingen of als
gevolg van ouderdom. Een ATI zijn, vraagt tevens inzet: de nodige
stappen ondernemen na het ontdekken van specifieke noden.

Zo kan je bijvoorbeeld doorverwijzingen maken naar bezigheids-
therapeuten of andere specialisten inzake hulpmiddelen, maar je kan
evengoed een directe rol vervullen en de volledige begeleiding op je
nemen. In feite zouden al diegenen die tijdens de uitoefening van hun
medisch en/of sociaal beroep in contact komen met oudere of
mindervalide mensen, als ATI moeten kunnen handelen.

Doorheen deze module zal je het verhaal Anna lezen. Met haar heb je
trouwens in de inleidende module reeds kennis gemaakt. Ter illustratie
van bepaalde problemen en oplossingen zullen er ook enkele nieuwe
gevallen besproken worden.

Anna

Anna is 65 en woont in een klein stadje in
Finland. Voor haar beroerte deed ze
kantoorwerk en had ze ervaring met PC's.
Sinds haar beroerte enkele jaren geleden, is
haar rechterhand gedeeltelijk verlamd en lijdt
ze ook aan afasie. Vlak na haar beroerte had
ze ook moeilijkheden om gesproken taal te begrijpen en haar logopedist
merkte dat ze niet in staat was gesprekken te volgen of eenvoudige
ja/neen-vragen te beantwoorden. Op visueel vlak kon ze gelijkende foto's
combineren, maar conceptuele groepen (zoals fruit, meubelen etc.) niet. Ze
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leed aan een uitgesproken vorm van afasie, met enkele opvallende stere-
otype uitdrukkingen en was niet in staat communicatie te starten.
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1 COMMUNICATIE

Het vermogen te communiceren is van levensbelang voor de mens. De
volgende drie aspecten van communicatie tonen aan waarom:

Ten eerste leidt communicatie tot een beter begrip van het eigen zelf:
door het denken, het creëren en observeren. Ten tweede brengt
communicatie contact teweeg tussen het individu en de buitenwereld:
van andere mensen leren, anderen beïnvloeden en jezelf met anderen
vergelijken, deelnemen in de maatschappij of erbuiten blijven staan.
Het derde aspect van communicatie is de manier waarop een
gemeenschap van mensen zich relateert aan een individu: het individu
is immers omgeven door de verwachtingen en eisen van de
gemeenschap. (Kukkonen, 1996)
Aan communicatie kunnen ook de begrippen 'actief' en 'passief'
toegeschreven worden. Welk van de twee er in een specifieke situatie
gekozen wordt, is afhankelijk van de mate van introductie, planning,
samenhang, passieve reactie, voortgang en evaluatie. Kukkonen heeft
dit omschreven als aparte stappen op de "interactieve trap".                  
                    
•  de behoefte aan interactie
•  aandacht krijgen
•  uitdrukken van basisbehoeften                          
•  eenvoudige vragen stellen
•  eenvoudige antwoorden geven
•  in vraag stellen/uitdrukken van oorzaak-gevolg relaties
•  nieuwe betekenissen uitvinden en uitdrukken
•  nieuwe ideeën creëren en kennisoverdracht, de vaardigheid te

onderhandelen en te confronteren     
                                               
De overgang van de passieve rol van ontvanger, en van de productie
van eenvoudige linguïstische structuren naar een actieve, expressieve
en gevarieerde interactie, is een uitdaging voor de methoden die
gebruikt worden om spraak te compenseren. (Kukkonen, 1996).

! Opzoekingsactiviteit

Meer informatie over het spraakvermogen en talige communicatie vind je
op de webpagina's van het Museum of Analysis and Synthesis:
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•  http://mambo.ucsc.edu/psl/smus/smus/html

1.1 Communicatieve beperkingen

Het niet kunnen spreken vormt een ernstige belemmering, en wanneer
er nog andere fysische beperkingen zijn die ook het schrijven of typen
onmogelijk maken, wordt communiceren een ernstig probleem.           
                                 
Als mensen niet in staat zijn te communiceren kan het gebeuren dat ze
de controle op hun eigen leven, en ook het recht om gehoord te
worden, verliezen.  Het gebrek aan communicatievermogen wordt al te
vaak verward met een gebrek aan intelligentie.

Stephen Hawking

Stephen Hawking is geen gewone
wetenschapper. Van zijn boek A brief history
of time zijn wereldwijd miljoenen
exemplaren verkocht, en hij heeft ook een
eigen televisieprogramma. Zijn boeken en
televisie-uitzendingen kennen een
ongelooflijk succes, ondanks het feit dat ze
ingewikkelde wetenschappelijke materie
behandelen.
Stephen Hawking heeft een communicatieve
beperking. Hij kan niet zelfstandig praten en
is afhankelijk van zijn computer en andere
hulpmiddelen om met anderen te communiceren.
Communicatieve problemen als deze kunnen in hoge mate verbeterd
worden door hulpmiddelen: hulpmiddelen die niet alleen het individu in
kwestie maar ook hun familie en vrienden, en uiteindelijk de maatschappij,
ten goede komen.

Mensen met communicatieve beperkingen kunnen onder verschillende
termen ondergebracht worden: ernstig talig beperkt, stom, non-oraal,
non-verbaal, etc. Sommigen onder hen kunnen geluiden produceren of
een beperkte hoeveelheid spraak voortbrengen, maar worden toch als
niet-sprekend beschouwd omdat hun taaluitingen onbegrijpbaar,
onhoorbaar of beide zijn.

In deze module hebben we de communicatieve beperkingen in twee
hoofdgroepen ingedeeld: spraakmotorische beperkingen en beper-
kingen van het cognitieve spraakvermogen.

Mensen met spraakmotorische beperkingen hebben moeilijkheden om
hun stembanden, gezichtsspieren of ademhalingsorganen te gebruiken
om spraak te produceren en/of te controleren.
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Mensen met een beperking van het cognitieve spraakvermogen hebben
moeilijkheden op het cognitieve niveau; hun vermogen om gesproken
taal te produceren, te verwerken en te ontvangen is verstoord.

! Contextactiviteit - communicatief beperkte mensen die jij kent

Denk even aan die mensen waarvan je weet dat ze een communicatieve
beperking hebben. Beantwoord dan de volgende vragen:

•  Hoe weet je dat deze mensen een communicatieve beperking hebben?
•  Wat is de ernst van hun communicatieve beperking?
•  In welke leeftijdscategorie passen ze?

! Opzoekingsactiviteit - hoeveel personen met communicatieve
beperkingen telt je land?

Probeer cijfergegevens te vinden over het aantal mensen met
communicatieve beperkingen in jouw land/in Europa. Probeer ook
cijfergegevens te vinden die communicatieve beperkingen relateren aan
andere variabelen zoals leeftijd of geslacht.

1.2 Augmentatieve en alternatieve communicatie - AAC

Augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC) is een gebied van
klinische praktijk waarbinnen men tracht de beperking en het
ontwikkelingspatroon van de invaliditeit van personen met ernstige
expressieve communicatiestoornissen, bijvoorbeeld personen die
ernstig beperkt zijn in schrijven en/of spreken, tijdelijk of permanent te
compenseren.

Communicatiesystemen

Augmentatieve en alternatieve communicatie omvat verscheidene
communicatiesystemen, technologie en interpretatie van personen met
een beperkt spraakvermogen. Gebarentaal wordt beschouwd als een
natuurlijke taal voor dove personen, en wordt niet onder de noemer
'augmentatieve en alternatieve communicatie' geplaatst. In de module
over auditieve beperkingen vind je meer informatie over gebarentaal.
De afkorting AAC is zopas ook in de niet-Engelstalige gebieden in
gebruik genomen.

Personen met een beperkt spraakvermogen kunnen communiceren met
handbewegingen, gebaren, vocalisaties en grafische communicatie
zoals geschreven tekst, tekeningen of symbolen. Deze
communicatievormen kunnen de gesproken taal vervangen, maar
hulpmiddelen en uitrustingen zoals communicatieborden, elektroni-
sche toestellen en softwareprogramma's zijn hierbij vaak
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onontbeerlijk. Er bestaan een aantal grafische symboolsystemen die
speciaal voor communicatieve doeleinden ontwikkeld zijn.

Grafische symboolsystemen

•  foto's
•  lijntekeningen (bv. Picture Communication Symbols PCS, Blis-

symbolics system)
•  Andere geïllustreerde systemen (bv. Self Talk, Pick'n Stick, B-

DAC, Talking Pictures, Oakland School Pictures)

Foto's
Foto's kunnen uit tijdschriften of kranten genomen worden, of uit de
fotocollectie van de persoon in kwestie geselecteerd worden, of
aangekocht worden als een keurig klaargestoomd pakketje foto's over
verschillende onderwerpen (keuken, kleding, etc.) Voor individueel op
maat gemaakte fotocollecties heb je nodig: een computer, een digitale
camera en een computerprogramma voor het afdrukken van foto's.

Lijntekeningen
Voorbeelden uit Picture Communication Symbols - PCS
Er zijn zo'n 1.800 tekentjes die eenvoudigweg bestaan uit zwart-witte
lijntekingen. Sommige voorzetsels en lidwoorden worden voluit
geschreven in plaats van getekend. Het PCS-systeem is reeds
ingeburgerd in Groot-Brittannië, Ierland en Spanje, en ook in
Denemarken wint het stilaan aan populariteit (von Tetzchner &
Hygum Jensen, 1996).

circus        van         vork    geven    eten

Voorbeelden van Bliss-symbolen
Het Bliss-symboolsysteem bestaat uit 100 basistekens, welke
gecombineerd kunnen worden tot woorden waarvoor er geen basis-
tekens zijn.

deur        kamer                 geven        krijgen
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! Opzoekingsactiviteit

Meer informatie over de Bliss-symbolen vind je op volgende websites:

•  http://home istar.ca/~bci/

Beeldsymbolen zijn die symbolen/tekeningetjes die de manuele
gebaren en de spraakproductie activeren. Voorbeelden zijn de visuele
fonetische leesmethode (symbolen die de uitspraak van het Engels be-
schrijven om zo het spreken en het lezen te ondersteunen), Sig-
symbolen en Makaton woordenschat.

Voorbeelden van Sigsym symbolen:

na    stop    stout    spelen       
denken

De symbolen van de commercieel beschikbare communicatiepakket-
ten kunnen dienen als een basismodel voor het ontwerpen van indi-
viduele symboolkaarten. Ze kunnen aangevuld worden met kleuren,
foto's en tekeningen. Verschillende computerprogramma's (scanners,
voorspellende programma's, programma's voor het maken van
symboolborden)  kunnen de lay-out verzorgen en bieden een heleboel
outputmogelijkheden.

! Opzoekingsactiviteit - meer over augmentatieve communicatie

Ontdek meer over AAC; de International Society for Augmentative and
Alternative Communication vind je op:

•  http://www.isaac-online.org/
•  http://www.augcom.com/augcom.htm

! Herhalingsactiviteit

Vat de twee bovenstaande onderdelen samen; geef een bondige
beschrijving van communicatieve beperkingen en AAC.
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1.3 Spraakmotorische beperkingen

Spraakmotorisch beperkt zijn betekent bijvoorbeeld dat de persoon in
kwestie problemen heeft bij het articuleren, met het produceren van
geluid of met het volume van zijn spreken.
De meest voorkomende oorzaken van spraakmotorische beperkingen
zijn de ziekte van Parkinson, spastische verlamming, multiple sclerose
en spierdystrofie (bv. amyotrophic lateral sclerosis (ALS), tongkanker
en kanker aan het strottehoofd).

Er zijn ongeveer 2.3 miljoen mensen met spraakbeperkingen in
Europa (de Europese bevolking is ongeveer 800 miljoen) (Roe, 1995).

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson (paralysis agitans of beefziekte) is een
hersenstoornis waarbij hersencellen (neuronen) aangetast worden. De
precieze oorzaak ervan is nog niet bekend. De eerste symptomen zijn
stijfheid, beverigheid, traagheid en het niet vlot kunnen bewegen.

Een belangrijk kenmerk van spraakstoornissen die de ziekte van
Parkinson als oorzaak hebben, is de algemene reductie van de in elkaar
vloeiende bewegingen van de spraakorganen: de articulatie wordt
negatief beïnvloed en dit alles resulteert in onduidelijk gemompel,
verminderd stemvolume en monotone klanken.

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende neurologische
stoornis. Globaal gezien heeft het een verspreiding van 1 tot 2 gevallen
per 1000. Eén op honderd 60+ers krijgt met deze ziekte te maken.

! Opzoekingsactiviteit

The National Parkinson Foundation heeft informatieve sites op het
Internet. Probeer bijvoorbeeld eens hun educatieve pagina's:

•  http://www.parkinson.org/pdedu.htm

Spastische verlamming

Spastische verlamming wordt gedefinieerd als een beperking van de
coördinatie of spieractiviteit; lichaamshoudingen, het evenwicht,
normale lichaamsbewegingen en lichamelijke vaardigheden kunnen
niet onder controle gehouden worden. Afhankelijk van de aard en
plaats van het hersenletsel, kunnen er verschillende vormen van
motorische problemen onderscheiden worden.

Meer dan 80% van de mensen met spastische verlamming hebben ook
moeilijkheden met spreken, en sommigen onder hen hebben een
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ernstige spraakbeperking. De spraakproblemen zijn meestal te wijten
aan een verminderde ademhalingscontrole als gevolg van
spierverzwakking, en articulatiestoornissen als gevolg van het slechts
beperkt kunnen bewegen van de mond- en gezichtsspieren.

Sommige mensen met spastische verlamming hebben ook een beper-
king van het cognitieve taalvermogen. Er zijn ongeveer 6.500 mensen
met spastische verlamming (0.13% van de bevolking) in Finland en
Groot-Brittannië. Scope (de voornaamste organisatie voor mensen met
spastische verlamming) schat dat 1 op 400 levendgeborenen (0.25%
van de levendgeborenen) aan spastische verlamming lijdt.

Christy Brown

De Ierse schrijver Christy Brown werd geboren met spastische
verlamming. Hij kon niet lopen en ook het spreken ging heel erg
moeizaam. Hij werd thuis opgevoed ondanks de druk van vrienden, de
gemeenschap, ... die hem in een instelling wilden plaatsen.
My Left Foot is het ware verhaal van Christy's worsteling met zijn fysische
beperkingen en zijn onvermogen om normaal te communiceren. Hij
slaagde erin de (vooral intellectuele) verwachtingen van zijn familie
grandioos te overstijgen: op een dag schreef hij met zijn linkervoet het
woord 'moeder' op de grond. Nadien kreeg hij het onderwijs waar ook hij
recht op had, hij leerde schilderen en schrijven, en schreef zo ook zijn
eigen levensverhaal neer.

Christy Brown, 1954, My Left Foot, Secker & Warburg, London

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose is een zich blijvend ontwikkelende aandoening van
het centrale zenuwstelsel. De oorzaak is nog steeds niet bekend. De
ziekte breekt gewoonlijk uit op een leeftijd van 20 tot 40. MS kan zich
snel ontwikkelen en kan de oorzaak zijn van bewegingsmoeilijkheden,
maar de ziekte kan evengoed vrij van symptomen blijven. De meest
voorkomende symptomen zijn een abnormaal vlug verlies aan kracht
(vermoeidheid), spierstijfheid (spasticiteit), evenwichtsmoeilijkheden,
visuele stoornissen en incontinentie.

MS kan het verbale communicatievermogen aantasten; dysartrie als
gevolg van spierstijfheid en verzwakking of ataxie van de
articulatiespieren.  Het spreken kan ontaarden tot een zwak gemompel.
Volgens de Internationale Federatie voor Multiple Sclerose zijn er
ongeveer 2.500.000 MS-patiënten in de wereld. Van dit aantal zijn er
6.000 in Denemarken, ongeveer 5.000 in Finland, 4.500 in Ierland,
15.000 in Nederland en 80.000 in Groot-Brittannië.
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! Opzoekingsactiviteit - lees en leer meer over MS

De Internationale Federatie voor Multiple Sclerose heeft een uitvoerige
website over MS. Je kan hier informatie vinden over je eigen nationale
verenigingen, over de meest recente onderzoeken, etc.

•  http://www.ifmss.org.uk/

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

Amyotrophic lateral sclerosis ALS (ook wel Lou Gehrig's of Motor
neuron disease MND genoemd) is een graduele en progressieve
storing van het zenuwstelsel die de spierbewegingen aantast. De
oorzaak is onbekend en er is geen genezing mogelijk. Hulpmiddelen,
aanpassingen in en om het huis en persoonlijke begeleiding zijn
daarom erg belangrijk voor mensen met ALS.

De progressieve storing van het zenuwstelsel leidt uiteindelijk tot een
wegkwijnen van de spieren (atrofie). Dit begint meestal in de hand- en
armspieren. Symptomen zijn verzwakking van en stijfheid in de
vingers. De verzwakking breidt zich uit van de hand naar de
schouders, en tenslotte ook naar de tong.

Wanneer de verzwakking de tong bereikt, wordt het spreken een
gemompel dat uiteindelijk onverstaanbaar wordt. Ook het slik-
vermogen wordt aangetast. Het niet kunnen controleren van de
ademhaling en de stembanden veroorzaakt het gemompel en de
verzwakking van de controle over de stembanden verandert tevens de
spreekstem. Er zijn ongeveer 300 mensen met ALS in Finland
(0.005% van de bevolking).

Stephen Hawking

Stephen W. Hawking (geboren in 1942) is
een Engelse professor en kosmoloog. Hij
onderzoekt de basiswetten die het universum
controleren. Wanneer hij 21 jaar oud was,
werd er bij hem een motorische zenuwziekte
geconstateerd (ALS). In 1985 kreeg hij
longontsteking en moest daarvoor een
tracheostomie-operatie ondergaan. Voor de
operatie had hij al een zwak spraakvermogen
(enkel mensen die hem goed kenden, konden
hem verstaan), maar na de operatie was zijn
spraakvermogen zo goed als verdwenen. De
enige manier waarop hij kon communiceren
was door woorden letter voor letter uit te spellen; hij bewoog zijn
wenkbrauwen wanneer iemand de juiste letter op een letterkaart
aanduidde. Totdat hij zijn eerste communicatieprogramma (Equalizer)
kreeg, dat hem in staat stelde woorden te selecteren uit een heleboel
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menu's op het scherm; hij hoefde enkel op een knopje te drukken dat hij in
zijn hand hield. Wanneer hij dan zijn zinnen had gebouwd, kon hij deze
naar een spraaksynthesizer sturen. Later schafte hij zich een draagbare
computer aan en bevestigde de spraaksynthesizer aan zijn elektrische
rolstoel.

•  http://www.damtp.cam.ac.uk/user/hawking/home.html
•  http://www.damtp.xam.ac.uk/user/hawking/computer.html

Laryngectomie

Kanker aan het hoofd of de nek heeft vaak het verlies van het
spraakvermogen tot gevolg. Kanker aan het strottehoofd, waar de
stembanden zich bevinden, resulteert gewoonlijk in laryngectomie,
waarbij het strottehoofd verwijderd wordt. Het vermogen om te
spreken wordt hierdoor volledig geëlimineerd; er kan immers niet
genoeg geluid geproduceerd worden om te spreken.

! Opzoekingsactiviteit

Ontdek meer hierover door op het Internet onder de term artificial larynx
te zoeken. Probeer ook:

•  http://www.larynxlink.com

! Herhalingsactiviteit

Beschrijf de belangrijkste spraakmotorische beperkingen.

1.4 Beperking van het cognitieve spraakvermogen

Mensen met een beperking van het cognitieve spraakvermogen hebben
niet noodzakelijk een motorische beperking die hen het spreken
verhinderd. Een beperking van het cognitieve spraakvermogen
betekent dat het vermogen om spreektaal te ontvangen, te verwerken
of te produceren is verstoord. Vaak is ook het geheugen, het kunnen
lezen en schrijven en de vaardigheid om informatie te verwerken en/of
te leren, verstoord.

De meest voorkomende oorzaken zijn beroerte, hersenletsel of
hersentumor, dementie of mentale retardatie.

In geografisch Europa zijn er ongeveer 5.6 miljoen mensen met een
beperking van het cognitieve spraakvermogen (het bevolkingsaantal is
globaal genomen 800 miljoen) (Roe, 1995)
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Beroerte

Een beroerte kan veroorzaakt worden door een aantasting van de
bloedvaten, door externe letsels, een hartaanval of een ruggegraattu-
mor. Een beroerte kan een halfzijdige verlamming van het lichaam tot
gevolg hebben (hemiplegie). Zie de module over fysische beperkingen
voor specifiekere informatie over beroerte.

Mensen met halfzijdige verlamming vertonen communicatiestoornis-
sen in de eerste periode na de beroerte. Wanneer de rechterzijde
verlamd is zullen er ernstiger spraakstoornissen optreden (zowel in het
produceren als in het ontvangen van talige boodschappen) omdat een
beschadiging in de dominante helft van de grote hersenen alle
taalvermogens enigermate aantast. Specifieke problemen zijn
beperkingen in de betekenisinterpretatie van zowel gesproken als
geschreven woorden (receptieve afasie), beperkingen in het zich
uitdrukken in geschreven en gesproken taal (expressieve afasie), en
beperkingen in de motorische spraakfuncties (dysartrie). Een ver-
stoorde auditieve receptie, gehoorverlies en het onvermogen om
auditieve stimulansen te plaatsen of te interpreteren kunnen het
(gesproken) antwoord beïnvloeden.

Locked-in syndroom

Het locked-in syndroom is een zeldzame neurologische stoornis. Het
kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een infarct, waardoor de
motorische banen in de hersenstam onderbroken of verstoord worden.
Andere oorzaken zijn demyelinating disease of een overdosis
medicatie. Personen met het locked-in syndroom kunnen niet spreken,
noch bewegen, maar ze zijn wel volledig bij bewustzijn. Ook al hun
cognitieve functies zijn nog intact en ze kunnen zintuiglijke prikkels
opvangen en begrijpen. Ze kunnen communiceren met dat deeltje van
het lichaam dat nog wel bewogen kan worden: een knipoog of een
bepaalde beweging van kaken of ogen. Het is net door deze primitieve
communicatietechnieken dat familie en verplegers ontdekken dat de
cognitieve functies van de patiënt in kwestie nog prima in orde zijn.

Met moderne hulpmiddelen, bijvoorbeeld computers die met
oogbewegingen bediend kunnen worden, kunnen mensen met het
locked-in syndroom weer communiceren. Zo kunnen ze telefoontjes
beantwoorden en zelf bellen, tekst lezen, de toestellen in huis bedienen
en nog veel andere dingen.

Jean-Dominique Bauby

Jean-Dominique Bauby (1950-1997), de hoofdredacteur van het Franse
vrouwenblad Elle, kreeg in 1995 een beroerte. De hersenstam werd hierbij
ernstig aangetast. Sindsdien was hij zo goed als volledig verlamd. Hij kon
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zijn hoofd 90 graden draaien, knipperen met zijn ogen, en na een periode
van intensieve logopedie kon hij ook grommen en af en toe neuriën.
Mentaal bleef hij echter alert. Met eindeloos geduld heeft hij zijn boek
gedicteerd: zijn secretaresse las hem het alfabet in een speciale volgorde
voor, en hij knipperde met zijn oog wanneer ze de bedoelde letter uitsprak.

Bauby, Jean-Dominique: The Diving-Bell and The Butterfly, USA Knopf,
(1997). (vertaald als Vlinders in een duikerspak, uitgegeven bij Element,
Naarden)

•  http://www.thei.aust.com/isite/btl/btlbauby.html

Hersenletsel

Trauma's zoals na een auto-ongeluk of een aanranding kunnen hersen-
beschadiging veroorzaken waardoor de persoon onbewust,
vergeetachtig en verward wordt. Stoornissen op lange termijn die te
wijten zijn aan hersenletsel zijn afhankelijk van de situering van het
hersenletsel. Er kunnen mentale problemen zijn en er kunnen neurolo-
gische tekortkomingen optreden, zoals beroerte en epilepsie zowel als
afasie en visuele problemen.

Dementie

Bij dementie sterven de hersencellen vlugger af dan bij het normale
ouder worden. Het geheugen van aan dementie lijdende personen
verzwakt opvallend. Langzaamaan verliezen ze de controle over het
uitvoeren van de dagelijkse dagtaken; ze worden verward en afwezig.
Naarmate de ziekte vordert, verliezen ze het besef van tijd en plaats,
en kunnen ze geen mensen meer herkennen.

De snelheid waarmee en de mate waarin de ziekte zich ontwikkelt, is
sterk persoonsgebonden.  In het eerste stadium (milde dementie) wordt
men vergeetachtig, en heeft men de neiging dezelfde verhalen,
boodschappen,... meerdere keren te herhalen. In het middenstadium
(gematigde dementie) wordt het geheugenverlies erger: men begint 's
nachts in huis rond te dwalen, men vergeet namen van familieleden en
men stelt steeds opnieuw dezelfde vragen. In nog een later stadium
(ernstige dementie) is de verwardheid en het geheugenverlies zodanig
gevorderd, dat men geholpen moet worden bij de persoonlijke
verzorging (wassen, eten,...). De persoonlijkheid van een aan dementie
lijdende persoon, zal in dit stadium bijna onherkenbaar veranderd zijn.

Personen met een gematigde vorm van dementie verdwalen regelmatig
in hun eigen woorden, er zit geen structuur, geen rode draad meer in,
en daarom zijn ze vaak moeilijk te begrijpen door anderen. Personen
met een ernstige vorm van dementie begrijpen meestal niet wat er hen
gezegd wordt, en hun antwoorden zijn voor de luisteraar

http://www.thei.aust.com/isite/btl/btlbauby.html
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betekenisloos. In dit stadium zijn ze niet meer in staat
communicatiehulpmiddelen te gebruiken.

De hoofdoorzaken voor dementie zijn de ziekte van Alzheimer, de
ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntingdon, en de ziekte van Pick.
Secundaire oorzaken zijn cerebrovasculaire aandoeningen,
hersentumor, trauma en infectie. Ongeveer één op twintig mensen
ouder dan 65 lijdt aan de ziekte van Alzheimer, en minder dan één op
duizend Alzheimerpatiënten is jonger dan 65 (Alzheimer Europe
www-pages).

! Opzoekingsactiviteit

Lees meer over de ziekte van Alzheimer:

•  http://www.alzheimer-europe.org/AD.html

Mensen met leermoeilijkheden

Van mensen die moeilijkheden hebben bij het uitvoeren van abstracte,
theoretische taken (zoals lezen en schrijven), wordt in het algemeen
gezegd dat ze "leermoeilijkheden" hebben. Het aantal mensen dat
ernstige leermoeilijkheden vertoont, is erg groot. Aan het ene uiteinde
hebben we mensen met meervoudige leermoeilijkheden, waarbij nog
communicatievaardigheden, interactiepatronen, zelfcontrole en het
begrijpen van oorzaak en gevolg moet ontwikkeld worden. Aan het
andere uiteinde zijn er dan die mensen die de basisvaardigheden voor
het lezen, schrijven en rekenen missen.

Kenmerkend voor deze groepen is dat hun taal- en communicatie-
vaardigheid in zekere zin vertraagd is, en niet zozeer verstoord.
Mensen met leermoeilijkheden vertonen dezelfde taalver-
wervingspatronen als andere kinderen, maar op een vertraagd tempo.

Redenen die aan de basis kunnen liggen van leermoeilijkheden zijn:
infecties, trauma, drugs of andere schadelijke producten voor, tijdens
of na de zwangerschap, genetische aandoeningen, laag
geboortegewicht, een voortijdige bevalling, zuurstofgebrek of een te
hoge leeftijd van de ouders.

! Herhalingsactiviteit

Beschrijf de belangrijkste talige (of communicatieve) beperkingen op het
cognitief vlak. Leg ook het verschil met spraakmotorische beperkingen uit.

http://www.alzheimer-europe.org/AD.html
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1.5 Impact van communicatieve beperkingen

De meest natuurlijke en snelste manier om met mensen te commu-
niceren is via gesproken taal. Communicatieve beperkingen brengen
ongetwijfeld gevolgen met zich mee: hoe moet men bijvoorbeeld
sociale contacten onderhouden? Iemand die altijd mompelt of heel
slecht verstaanbaar is, zal na een tijd genegeerd worden. Iemand die
heel traag spreekt zal men al gauw als onintelligent beschouwen, en de
persoon in kwestie zal vaak onderbroken worden.

Telefoneren is moeilijk indien je niet luid of duidelijk genoeg kan
praten, evenals het deelnemen aan een gesprek in een drukke
omgeving (restaurant, winkel,...).

Beperkingen in het cognitieve spraakvermogen hebben ingrijpende
gevolgen op het dagelijkse leven. Winkelen, naar de bank of het
postkantoor gaan, het brengt allemaal communicatieve problemen met
zich mee, zoals onbegrijpend en ongeduldig bedienend personeel,
verkeerd invullen van formulieren, ...

! Experimenteren met stemmen

Deze eenvoudige oefening wil aantonen dat de manier waarop iemand
spreekt erg bepalend kan zijn voor zijn verstaanbaarheid. Kies een kort
krantenartikel en lees het luidop voor aan elkaar, maar met verschillend
stemgebruik: een keer laag, dan weer hoog, luid, zacht, mompelend, snel,
traag,...  Luister goed naar elkaar. Welk type van stemgebruik is het duide-
lijkst?

Je kan ook verschillende radio- en televisiestemmen opnemen. Welke
stemmen zijn het best verstaanbaar? Waarom?

Gevolgen van communicatieve beperkingen

De gevolgen van communicatieve beperkingen kunnen erg variabel
zijn: ze zijn afhankelijk van de aard van de beperking, de ontwikkeling
ervan, de reacties van de omgeving, de beschikbaarheid van
hulpmiddelen en de verwerkingscapaciteit van de persoon in kwestie.

Sociale isolatie is het meest voorkomende gevolg van communicatieve
beperkingen, vooral wanneer de beperkingen zich op latere leeftijd
manifesteren. Het is mogelijk dat vrienden de persoon in kwestie gaan
mijden omdat ze hem/haar niet meer begrijpen. Hij/zij zal zich dan erg
onzeker voelen en zal zich terugtrekken uit zijn/haar sociale leven.
Isolatie kan een algemene verslechtering van de mentale en fysische
vaardigheden tot gevolg hebben en kan uiteindelijk leiden tot opname
in een verzorgingstehuis.
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Wanneer men omwille van communicatieproblemen afhankelijk wordt
van de goedwil van anderen (vooral op persoonlijk gebied), zal de
zelfwaardering en het zelfrespect van de persoon in kwestie sterk
verminderen. Dit is vooral merkbaar bij mensen die nooit eerder
communicatieproblemen hadden, maar bijvoorbeeld na een beroerte
plots afhankelijk werden van anderen.

Veranderingen in stemgeluid of stemkleur kunnen schaamtegevoelens
met zich meebrengen; vroegere leerkrachten die na een beroerte niet
vlot of duidelijk meer kunnen spreken bijvoorbeeld, zullen omwille
van schaamtegevoelens zo weinig mogelijk nog hun stem gebruiken.

! Gevolgen van communicatieve beperkingen

Som de belangrijkste gevolgen van communicatieve beperkingen op.

1.6 Hulpmiddelen voor communicatieve beperkingen

! Contextactiviteit: hulpmiddelen voor communicatieve beperkin-
gen

Som de meest relevante hulpmiddelen en/of producten op voor mensen
met communicatieve beperkingen. Vergelijk jouw lijst met het overzicht
dat je in deze cursus aangeboden wordt.

Communicatieve beperkingen zijn niet zo eenvoudig op te lossen. Er
zijn geen eenduidige oplossingen voorhanden, zoals er bijvoorbeeld
wel voor visuele, auditieve of fysische beperkingen voorhanden zijn.
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Het adviseren van hulpmiddelen voor communicatieve beperkingen
vereist veel tijd en reflectie, meer dan voor de hulpmiddelen die in de
andere modules aangeboden werden. Het voornaamste is dat er een wil
tot communiceren aanwezig is (zowel bij de communicatief beperkte
persoon als bij de gesprekspartner), en dat men de persoon in kwestie
de nodige tijd geeft om te communiceren.

Ondersteunde communicatie zou altijd als een coherente, linguïstische
eenheid van een individu moeten beschouwd worden. De taalcodes die
door spraakmotorisch beperkte mensen aangewend worden
(bv.personen met laryngectomie of amyotrophic lateral sclerosis)
kunnen een combinatie zijn van tekeningen, gebaren, vocalisaties etc.

De taalcodes die aangewend worden door mensen met een beperkt
cognitief spraakvermogen (bv. mensen met leermoeilijkheden of
afasiepatiënten) zijn als het ware nog complexer. Deze mensen hebben
immers moeilijkheden om welke taal dan ook te gebruiken, en zeker
wanneer ze van de ene linguïstische code op de andere (bv. van
schrijf- naar spreektaal) moeten omschakelen.

Voor beide gevallen geldt het volgende: boodschappen die door
middel van communicatieve hulpmiddelen tot stand gebracht worden,
komen pas volledig tot uitdrukking wanneer ze aangevuld worden
door lichaamstaal en context (deze laatste moet zowel voor spreker als
luisteraar duidelijk zijn). Omwille van deze redenen is het onmogelijk
om de augmentatieve en alternatieve communicatie (ACC) in groep
aan te leren. Het is evenmin mogelijk om sofwareprogramma's te
produceren die exacte vertalingen aanbieden; ze zullen steeds aan de
noden van het individu moeten aangepast worden.

1.7 Augmentatieve communicatietoestallen

Er zijn heel wat ACC hulpmiddelen die de gesproken taal kunnen
vervangen. Voorbeelden zijn communicatiekaarten, elektronische
communicatietoestellen en softwareprogramma's. Deze hulpmiddelen
kunnen in drie categorieën ingedeeld worden: niet-gesofisticeerde en
gesofisticeerde toestellen, afhankelijk van de technologie die ervoor
aangewend wordt, en technische toestellen of uitrustingen waarmee
men geluiden en stemmen kan versterken of produceren.

Niet-gesofisticeerde toestellen

Niet-gesofisticeerde toestellen zijn non-elektronische systemen of
toestellen zoals prentborden of prentkaarten, papier en potlood of
eenvoudige elektronische communicatietoestellen. Niet-gesofisticeerd
houdt echter niet in dat ze minderwaardig zijn aan de gesofisticeerde
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toestellen. Ze bieden de gebruiker immers ook een snelle en flexibele
oplossing voor een verbeterde communicatie.
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Een simpel communicatietoestel
zoals dit kan door kinderen gebruikt
worden als een eerste stap naar
meer ingewikkelde commu-
nicatiesystemen of -toestellen. Dit
communicatietoestel is uitgerust
met een symbool en een opgenomen
boodschap. De gebruiker kan de
boodschap activeren door op het
symbool te drukken.

Communicatieborden hebben geen elektronische onderdelen en zijn
niet voorzien van batterijen. Bijgevolg is er dan ook geen
geluidsoutput mogelijk.  De persoon die wil communiceren moet aan
de gesprekspartner duidelijk maken welk symbool, letter of woord hij
geselecteerd heeft. De gesprekspartner moet op zijn beurt kijken en
lezen, en de boodschap vertalen of interpreteren. Non-gesofisticeerde
communicatiesystemen vereisen van beide communicatiepartners een
grote mate van actieve betrokkenheid in de interactie. (Scott, 1998)

Het aanwijzen of betasten van een gekozen symbool op een scherm is
een veelgebruikte methode om een non-gesofisticeerd
communicatiesysteem te benaderen. Het aanwijzen met de vinger of
vuist (of met elleboog, teen of voet) is een vorm van rechtstreekse
selectie. Ook is het mogelijk om met je ogen te werken: selecties
maken doordat je je blik op een bepaald woord of symbool op het
scherm richt. (Scott, 1998)
Mensen die beperkt zijn in hun spreekvermogen, kunnen instructies
geven door middel van gebaren, gelaatsuitdrukkingen of tekst, in
combinatie met symbolen en prenten. (Thursfield, 1995)

Een andere eenvoudige manier om een non-gesofisticeerd commu-
nicatiesysteem te benaderen is de scan-techniek ("scannen van de luis-



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Communicatiebeperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 23 of 47

teraar"). De communicatiepartner duidt één voor één, of groep per
groep, de symbolen of tekeningen op het scherm aan, en de AAC-
gebruiker geeft door middel van een knipoog of een kuchje aan welk
symbool hij bedoelt.

Gesofisticeerde toestellen

Gesofisticeerde toestellen zijn eenvoudige of complexe elektronische
toestellen. Voorbeelden zijn: eenvoudige communicatietoestellen,
toepassingsgerichte communicatiesystemen en speciaal
geprogrammeerde computersystemen met communicatiecapaciteit.
Computersystemen bestaan uit een doelgerichte computer, voorzien
van software met een symbool-o-theek en gedigitaliseerd geluid of een
spraaksynthesizer voor de geluidsoutput. Bij eenvoudige toestellen kan
een combinatie van symbolen al een boodschap representeren, terwijl
gedigitaliseerd geluid of een spraaksynthesizer als output gebruikt kan
worden.

Specifieke of toepassingsgerichte communicatietoestellen zijn enkel
en alleen ontworpen om een alternatief te bieden voor het spreken, of
om het spreken van een persoon te verbeteren. Bij sommige toestellen
is er een visuele of afgedrukte output van boodschappen. Het meest
gebruikte systeem is de symbool- of icoongebaseerde en de
tekstgebaseerde.  Het tekstgebaseerde systeem gebruikt de standaard
letters en cijfers, en kan handig zijn voor mensen die kunnen lezen en
schrijven. Het schermbeeld kan de QWERTY lay-out hebben, of een
alfabetische, of een speciale lettervolgorde gebaseerd op het
voorkomen van de letters in de taal.

Een lightwriter toont letters met de QWERTy lay-out. Het heeft twee
schermen: één voor de gebruiker en een tweede voor de
gesprekspartner.
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Symbool- of icoongebaseerde systemen gebruiken grafische of
geïllustreerde symboolsets of -systemen. Voor diegenen die symbolen
en tekeningen als communicatiemiddel gebruiken is er een heel
gamma aan elektronische toestellen
die voorzien zijn van geluidsoutput.
Kleine moddellen met een beperkt
aantal symbolen zijn gemakkelijk
mee te dragen.

Messagemate met symbooltoetsen
die, wanneer men erop drukt, de
opgenomen boodschap produceren.

De grotere modellen hebben meestal een groter aantal (en dus ook een
grotere keuze in) symbooltoetsen. De gebruiker moet meer
symboolcombinaties
memoriseren, wil hij een speci-
fieke woordenschat terugvinden.

Alphatalker heeft een groter
symbolenaanbod. Het is mogelijk
om tijdens het inoefenen enkele
symbolen te bedekken met de plaat
die je vooraan op de foto ziet.

Natuurlijk zijn er ook geavanceerde en dure computergebaseerde
elektronische
communicatietoestellen. Ze
hebben verscheidene input-
mogelijkheden, zoals een
toetsenbord, een muis of een
aanraakscherm, en een hele
verzameling stemmen voor de
spraakuitvoer.

Cameleon heeft verscheidene
input-mogelijkheden: toetsenbord,
muis of aanraakscherm.

Bovenop de toestellen die voorzien zijn van een toetsenbord of een
symboolbord, zijn er ook schermen beschikbaar die zich automatisch
aanpassen aan de boodschap die gevormd wordt. Zo'n dynamisch
schermbeeld kan nuttig zijn indien de gebruiker geheugenproblemen
heeft.
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Laptop computer en een
handleiding voor een
communicatieprogramma.

Computers kunnen als
communicatiemiddel
gebruikt worden. Er zijn
verscheidene
inputmogelijkheden, en
met de geschikte software
en hardware is zowel synthetische als opgenomen gedigitaliseede
spraakuitvoer mogelijk. De software voor computergebaseerde
communicatie kan zowel in
tekstvorm als in symbool-
vorm verkregen worden.
Bovenop het feit dat
draagbare computers recht-
streekse communicatie
mogelijk maken,
vereenvoudigen ze ook de
communicatie-op-afstand,
en de communicatie tijdens
de ontspanning, studie of
werk.

Hulpmiddelen voor de versterking van stem- en geluidsproductie

Voor vele communicatief beperkte mensen hebben is het, omwille van
motorische problemen, moeilijk om verstaanbare taal te produceren.
Bovenop de hierboven beschreven AAC, zijn er ook toestellen die de
spraak kunnen veranderen of aanpassen. Zo zijn er
spraakhulpmiddelen voor mensen die een laryngectomie ondergingen,
en systemen voor stemversterking en stemherkenning.

Voor personen die een strottehoofdverwijdering ondergingen, zijn er
artificiële strottehoofden (een mechanische vervanging voor de
natuurlijke stemvibratie) beschikbaar. Deze kunnen zowel in de hand
gehouden worden als intraoraal aangewend worden.

Systemen voor stemversterking vermeerderen het stemvolume van
zwakke sprekers. De microfonen kunnen in de hand gehouden worden
of op een hoofdtelefoon aangebracht worden.

Systemen voor stemherkenning zijn computersystemen die spraak-
patronen interpreteren en reageren door middel van computerbevelen
of door het uittypen van de woorden van de gebruiker.
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Hulpmiddelen bij het telefoneren en telediensten

Een telefoon hebben (en kunnen telefoneren) is soms van essentieel
belang. Het is een middel tot sociale interactie, het vereenvoudigt het
treffen van persoonlijke regelingen, het biedt een vorm van veiligheid
en algemeen comfort. Telefoonbedrijven voorzien in aangepaste
producten en diensten om het telefoneren ook toegankelijk te maken
voor mensen met beperkingen. Zo is er bijvoorbeeld het telefonisch
geheugen: om een bepaald nummer op te roepen, dient er slechts één
toets ingedrukt te worden. Een erg handig hulpmiddel voor mensen die
regelmatig een geheugensteuntje kunnen gebruiken.

Mensen met een spraakbeperking kunnen een hoofdtelefoon met
microfoon gebruiken, zodat het volume van hun stem vermeerderd
wordt. Teksttelefoons en faxmachines zijn eveneens nuttig voor
mensen met een spraakbeperking. Teksttelefonie kan op verschillende
wijzen aangeboden worden, maar de meest verspreide en meest
gegeerde vorm is de persoonlijke teksttelefoon met toetsenbord en
scherm. Een teksttelefoon werkt op dezelfde manier als een normale
telefoon, met het enige verschil dat de boodschap geschreven in plaats
van gesproken, is.

In een aantal landen zijn er projecten opgestart die het gebruik van
Bliss in de telecommunicatie willen stimuleren. Canada test nu
BlissTel, een computergebaseerd telefoonsysteem dat gebruik maakt
van symbolen. De software bevat 2.500 symbolen. Het Zweedse Tele-
Bliss project wil goedkope persoonlijke uitrustingen ter beschikking
stellen en tracht eenvoudige oplossingen te vinden voor de Bliss
telecommunicatie (Promise).

Alarmdiensten zijn nuttig voor zowel de verzorger als de beperkte
persoon. Een alarmtelefoon wordt verbonden aan een hulpdienst om in
geval van nood hulp te kunnen bieden. Ze zijn van essentieel belang
voor bejaarden en beperkte personen die zelfstandig willen leven.

! Opzoekingsactiviteit: productinformatie verkrijgen

Maak een lijst van de communicatiehulpmiddelen die je op het Internet
kan vinden. Vergelijk de gevonden producten met de hulpmiddelen in dit
onderdeel. Wat zijn de verschillen?

Een aantal producenten en verdelers zijn werkzaam op de 'markt' voor
communicatiehulpmiddelen, en sommige onder hen bieden informatie op
het Web aan. Zoek deze eens op.
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1.8 Hulpmiddelen intermediair (ATI) zijn

Dit gedeelte beoordeelt eerst of mensen met communicatieve
beperkingen wel de nodige hulpmiddelen verkrijgen. Ook kijken we
hoe communicatiehulpmiddelen in Europa gewoonlijk aangeboden
worden.

Krijgen communicatief beperkte personen de nodige hulpmiddelen?

Ondanks het belang van communicatie en de behoefte aan AAC voor
communicatief beperkte personen, zijn communicatiehulpmiddelen
beperkt verkrijgbaar. Communicatieproblemen zijn niet eenvoudig, en
zeker niet goedkoop, op te lossen. Net omdat de aanschaf van
communicatiehulpmiddelen zo duur is, kunnen veel behoeftige
mensen er niet van profiteren.

Andere factoren die aan de basis liggen van deze vervelende situatie
zijn:
•  gebrek aan gespecialiseerde communicatiediensten
•  financiële beperkingen van de openbare leveringsdiensten voor

hulpmiddelen
•  onwil om hulpmiddelen aan te wenden, zelfs na (h)erkenning van

de behoeften

Anna

Tijdens haar rehabilitatieperiode kreeg Anna
tweemaal per week logopedie, fysiotherapie
en bezigheidstherapie. Ze oefende het
communiceren met tekeningen en symbolen
en ze oefende ook het begrijpen en
produceren van spraak. Ze probeerde ook
kleine communicatiehulpmiddelen uit, zoals het Zygo Parrot toestel
(opgenomen boodschappen die bij symbolen horen). Ze leerde de
boodschappen goed te onthouden, maar ze was niet in staat betekenisvol te
communiceren. Daarom probeerde ze een Canon communicatietoestel, die
ze als typemachine gebruikte, maar ook met dit hulpmiddel kon ze niet
vlot communiceren. Daarna probeerde ze een Simo communicatietoestel
uit, met weerom hetzelfde negatieve resultaat. Het grootste probleem was
dat ze niet begreep hoe je met symbolen kon communiceren.

Drie en een half jaar na haar beroerte kon Anna zich weer zelfstandig
bewegen, ondanks het feit dat haar rechterarm en been gedeeltelijk
verlamd bleven. Haar algemene geestelijke conditie en vaardigheden
waren erg verbeterd en ze toonde een eindeloos geduld bij het uitproberen
van moeilijke opdrachten. Haar geheugen liet haar niet meer in de steek en
met de ondersteuning van haar echtgenoot kon ze haar leven weer naar
behoren inrichten.
In juni 1996 kreeg Anna een ACCESS communicatietoestel, een draagbare
computer met persoonlijk aanpasbare ACCESS communicatiesoftware. De
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geluidsuitvoer bestond uit opgenomen kant-en-klare boodschappen, of uit
gesynthetiseerde spraakuitvoer. De eerste versie van Anna's keuzesets
werd in samenwerking met Anna, haar echtgenoot en de logopedist
opgesteld. Hiervoor werden PCS-symbolen van de Boardmaker PCS-
bibliotheek (Mayor-Johnson Co.) en persoonlijke foto's uit Anna's familie-
album gebruikt.
Anna gebruikte dit communicatiemiddel alleen in haar thuisomgeving. Ze
kon zelfstandig het programma starten en met de muis keuzes maken. Ze
was vooral geïnteresseerd in de keuzesets waarin ze foto's van haar familie
kon oproepen. Communiceren met de symbolen vond ze nog steeds
moeilijk. Wel oefende ze haar spraak: symbolen en tekeningen uitkiezen
en de door de computer uitgesproken woorden nazeggen, om ze daarna aan
de symbolen te relateren. Ze oefende zichzelf zoals ze het vroeger bij de
logopedist geleerd had. Daarom werd er beslist om enkele nieuwe
keuzesets op te stellen, zodat ze haar spraak nog meer kon oefenen. Ook
werden de symbolen uit de keuzesets vereenvoudigd, opdat ze zich stap
voor stap het communicatieve gebruik van de symbolen zou eigen maken.

Verscheidene oorzaken kunnen aan de basis liggen van Anna's
problemen met het communicatieve gebruik van het hulpmiddel.

1. Het was pas vier jaar na haar beroerte dat ze zich het ACCESS
communicatietoestel aanschafte. Gedurende die tijd had ze zich
andere communicatievormen eigen gemaakt: gebaren, gelaatsuit-
drukkingen en geluiden. Haar echtgenoot interpreteerde voor haar
en ze was niet erg enthousiast om op communicatief vlak zelf
initiatief te nemen of een actieve rol te spelen. Om deze redenen
was ze niet erg gemotiveerd om het hulpmiddel voor
communicatie te gebruiken, ze vond het eenvoudiger om op haar
eigen manier met of via haar echtgenoot te communiceren.

2. Anna's technologische vaardigheden werden niet voldoende in
overweging genomen. Daarbovenop bleek dat ze de
communicatieve functie van de symbolen niet begreep. Ze vond
het ook moeilijk om de keuzesets te onthouden en om
verschillende keuzes met elkaar te verbinden.

3. Keuzesets zijn bij het begin moeilijk te begrijpen. Ze volgen
immers niet de structuur van de taal, en gebruikers moeten de
talige structuur zelf opbouwen. Synthetische spraakuitvoer gaat
vlug en onduidelijk, en is daarom moeilijk te begrijpen.
Opgenomen boodschappen zijn veel eenvoudiger te begrijpen,
maar het telkens opnemen van nieuwe boodschappen neemt
ontzettend veel tijd in beslag.

4. Anna's familie stimuleerde niet het communicatieve gebruik van
het hulpmiddel. Het is immers belangrijk dat familieleden Anna
genoeg tijd en ruimte geven om te communiceren met het hulp-
middel.
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5. Anna's logopedist steunde haar niet voldoende. Hij heeft nooit de
nadruk gelegd op het communicatieve aspect van het hulpmiddel.
Ze kreeg ook niet genoeg training om het hulpmiddel voor
communicatieve doeleinden te gebruiken. (Salminen, Kaasinen, &
Hannus, 1995)

Mensen met meervoudige gebreken, bijvoorbeeld mensen met
leerproblemen of slachtoffers van een zwaar ongeval, hebben soms
zoveel andere noden dat de behoefte aan communicatie over het hoofd
gezien wordt. Omdat ze letterlijk niet "voor zichzelf kunnen spreken",
bevinden ze zich in een erbarmelijke situatie.

Soms gebeurt het dat patiënten er zich van bewust zijn dat ze een
probleem hebben, maar omwille van vooroordelen of andere negatieve
connotaties niet openstaan voor oplossingen en/of hulpmiddelen.

! Contextactiviteit: het niet benutten van communicatiemiddelen

Beschrijf de hoofdredenen voor het niet benutten van communi-
catiemiddelen. Hoe zou je zo'n situatie kunnen verhelpen? Wat zou jou rol
hierin kunnen zijn?

Hulpmiddelendiensten voor mensen met communicatieve beperkingen

Zoals eerder reeds vermeld werd, zijn niet alle leveringsdiensten
gelijk. Vooral op het vlak van financiering van communicatiemiddelen
zijn er heel wat verschillen. Sommige van de modern uitgeruste
toestellen zijn ontzettend duur en er is meestal geen financiële
bijstand, zeker niet wanneer het gaat om niet-werkende of niet-
studerende mensen (bv. bejaarden).

Nadat de behoefte aan een communicatiemiddel vastgesteld is, werkt
het leveringssysteem voor hulpmiddelen gewoonlijk consequent. Het
vaststellen van communicatievaardigheden, mogelijkheden en
behoeften gebeurt door een specialist, zoals bijvoorbeeld een
logopedist, een foneticus of een bezigheidstherapeut die
gespecialiseerd is in communicatietechnologie. De meeste
leveringssystemen eisen een voorschrift van een medisch specialist
vooraleer er over financiering gesproken kan worden. Alleen met een
voorschrift kan de verdeler of verkoper de nodige, aan de gebruiker
aangepaste, middelen leveren.

! Opzoekingsactiviteit: hoe verwerven communicatief beperkte
personen in jouw land de nodige hulpmiddelen?

Zoek informatie over de organisatie van leveringsdiensten in jouw land.

Specialist in hulpmiddelen
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Specialisten op het gebied van communicatiemiddelen zijn de
logopedist en de bezigheidstherapeut. De foneticus houdt zich
specifiek bezig met stemproblemen.

Logopedisten bepalen de taalvaardigheden (taalbegrip, expressie en
communicatieve vaardigheden) en bieden oefeningen aan om deze te
verbeteren. Ook bepalen ze de communicatieve noden van een patiënt.
Ze gaan na welke communicatiepartners de patint heeft (thuis, op het
werk etc.), en welke boodschappen van belang zouden zijn opdat een
patiënt beter zou functioneren in hun leefomgeving.

Bezigheidstherapeuten stellen vast welke motorische vaardigheden en
welke visueel-motorische coördinatie en zintuiglijk-motorische
integratie de patiënt heeft. Op basis van deze vaststellingen worden
dan communicatiemiddelen (AAC) gekozen. De therapeuten bieden
optimale technieken en geschikte ondersteuning aan om zo een
succesvolle toepassing van de communicatiemiddelen (AAC) te
verzekeren.

Fonetici zijn gespecialiseerd in het bepalen en behandelen van de
stemproblemen van patiënten. Ze hebben kennis over de anatomie en
fysiologie van de spraakorganen en de akoestische wisselwerking
tussen normale en pathologische stemmen. Ze kennen de
onderscheidingskenmerken van de verschillende stemproblemen, en ze
kunnen precieze diagnoses stellen om zo geschikt advies en hulp te
bieden.

Personeel uit de gezondheidszorg en de sociale sector: hun rol als ATI

De leveringsdiensten voor communicatiehulpmiddelen zijn in geen
enkel Europees land gelijk. Gewoonlijk zijn de universiteiten of
gespecialiseerde ziekenhuizen verantwoordelijk voor de zorg voor
mensen met communicatieve beperkingen. In sommige landen zijn er
speciale opvangcentra of ziekenhuisafdelingen voorzien.

Als ATI is het je taak om communicatieproblemen op te sporen,
vooral die problemen die zich slechts langzaam ontwikkelen,
bijvoorbeeld in het geval van dementie of andere aanhoudende ziektes.

Stem- en spraakbeperkingen zijn een speciale vorm van beperking en
het is daarom aangewezen de patiënt naar een specialist door te
verwijzen. Nadat je de problemen met je patiënt en zijn familie hebt
besproken, zou je een gezondheidsdienst of een specialist moeten
contacteren. Zij zullen je informeren over de te ondernemen stappen,
en ze zullen je inlichten over de procedures die in je land van kracht
zijn.
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Een ander belangrijk aspect van het ATI zijn, is dat je zoveel mogelijk
tracht te communiceren met communicatief beperkte mensen, en dat je
op de hoogte bent van de beschikbare hulpmiddelen. Tenslotte moet je
hen aanmoedigen om hulpmiddelen te gebruiken.

! Onderzoeksactiviteit: hoe communiceren met gebruikers van
AAC

De bijlage geeft je meer informatie over de manier waarop je kan
communiceren met AAC-gebruikers.

! Onderzoeksactiviteit: evalutie en interventie

In de bijlage Het vaststellen van en interventie in communicatieproblemen
vind je de basisprincipes voor het vaststellen van en ingrijpen bij taal- en
spraakbeperkingen. Het is van belang dat je deze basisprincipes beheerst,
zodat je de nodige handelingen op voorhand kan bespreken en je je patiënt
op de gepaste wijze kan helpen.

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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2 NODEN HERKENNEN

Symptomen van spraakmotorische beperkingen

•  moeilijkheden met telefoneren
•  moeilijk luid kunnen spreken, bijna onhoorbaar spreken
•  regelmatige klachten over een zere keel

Symptomen van cognitieve taal- en spraakbeperkingen

•  woorden verwarren
•  vloeiend spreken of converseren wordt problematisch
•  het gespreksonderwerp vergeten

Je eerste indrukken valideren

Je kan je vermoedens over mogelijke spraakmotorische beperkingen
valideren door er met de persoon in kwestie over te praten. Je kan
bijvoorbeeld vragen of hij/zij zelf al problemen ervaren heeft. Ga
hierbij voorzichtig en tactvol te werk.

Het vaststellen van cognitieve taal- en spraakbeperkingen is
omslachtiger. Je kan de persoon soms vragen of hij/zij al
moeilijkheden heeft ervaren tijdens conversaties. Maar bij mensen die
bijvoorbeeld in de eerste fase van dementie zijn,
is het soms aangeraden eerst met de familieleden van de patiënt te
overleggen. Zij kennen de persoon immers beter en het is voor hen
eenvoudiger enige veranderingen op te merken. Het is mogelijk dat de
familie al langer problemen opgemerkt had, maar niet op de hoogte
was van de bestaande oplossingen.

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Communicatiebeperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 33 of 47

2.1 In de thuisomgeving

Adam

Een jongeman met communicatieproblemen als gevolg van een auto-
ongeval maakt gebruik van een draagbaar communicatiemiddel met
spraakuitvoer. Er kunnen ook op voorhand opgenomen boodschappen
ingevoerd worden. Hij gebruikt het niet wanneer hij tracht uit te leggen
wat hij wil. Zijn thuishulp weet meestal na lange tijd wel uit te vissen wat
hij wil.
Samen bespreken ze zijn behoefte om ook verzoeken in het
communicatiemiddel op te nemen. Ze besluiten verzoeken op te nemen,
maar de thuishulp constateert dan dat de cassette vol is en dat ze de vorige
boodschappen zal moeten wissen. Ze besluiten uiteindelijk een logopedist
te raadplegen en hem te raadplegen over een nieuw communicatiemiddel
met een uitgebreider geheugen.

In vele Europese landen is de kans om een patiënt met communi-
catieproblemen in zijn thuisomgeving te ontmoeten de laatste jaren fel
gestegen. Patiënten worden immers zo vlug mogelijk uit het zieken-
huis ontslagen en veel oudere mensen met matige spraakproblemen
(bijvoorbeeld na een beroerte) wonen gewoon thuis.

Een andere groep mensen die je als thuishelper kan tegenkomen zijn
mensen met ernstige communicatie en/of fysische beperkingen. In
sommige landen hebben deze mensen hun persoonlijke helpers maar
vereisen daarbuiten nog hulp van thuishelpers of thuisverplegers. In
zulke situaties moet je voorbereid zijn om te communiceren met
mensen die communicatiemiddelen gebruiken.

Mensen met spraakproblemen kunnen door middel van gelaatsuit-
drukkingen, gebaren en aanwijzen communiceren. Als je voor hen
gaat winkelen, kunnen ze je vertellen wat ze willen door de
boodschappen eerst in het reclameblad aan te wijzen. Een eenvoudig
hulpmiddel dat je samen kan maken is een boekje met prenten van
eetwaren.

Mensen met spraakproblemen worden vaak bang voor de telefoon. Ze
zijn bereid de telefoon te gebruiken wanneer ze met bekende mensen
willen communiceren, maar telefoontjes van vreemden willen ze liever
niet beantwoorden. Indien ze zich geen teksttelefoon willen
aanschaffen is er nog de mogelijkheid om de gewone telefoon te
vervangen door eentje met een digitaal scherm waarop ze het
inkomende telefoonnummer kunnen aflezen. Zo weten ze wie hen
opbelt en kunnen ze kiezen of ze de telefoon beantwoorden of niet.

Het is ook mogelijk om symboolkaarten te gebruiken in de dagelijkse
communicatie met een spraakbeperkt persoon. Onthoud echter wel dat
de commercieel beschikbare symboolkaarten (bv. de standaard 500
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Bliss symbolenkaart) nooit individueel opgestelde symboolkaarten kan
vervangen. Communicatiekaarten moeten altijd naar individu en naar
situatie aangepast worden. De overzichten van de standaard
woordenschatlijsten kan je eventueel wel als uitgangspunt nemen.

Woordenlijsten of agenda's met betrekking op de omgeving van de
communicatief beperkte persoon kunnen gebruikt worden bij het
opstellen van individuele woordenschatlijsten. De woordenlijsten en
de agenda's onthullen immers de dagelijkse, communicatieve noden
van de gebruiker. Op deze wijze kan je doelgericht woordenlijsten
opstellen.

Indien een persoon moeilijkheden heeft bij het schrijven (bv.
formulieren invullen), kan je iemand vragen om het voor hem/haar in
te vullen. Een andere oplossing is het gebruik van een taperecorder,
zodat de persoon in kwestie de antwoorden kan opnemen, en zijn
privacy kan behouden.

Als je als helper veel bij communicatief beperkte mensen op
huisbezoek gaat, is het belangrijk dat je leert hoe je met hen kan
communiceren. Niet alleen zou je hen moeten aanmoedigen in het
gebruik van communicatiemiddelen, je zou ook samen met hen het
communiceren met AAC veelvuldig moeten inoefenen.

Vergeet niet dat ook gelaatsuitdrukkingen, gebaren, geluiden en het
aanwijzen van dingen deel uitmaken van de communicatie. Eenvou-
dige ja/neen vragen kunnen met geluiden of gebaren beantwoord
worden. Zorg ervoor dat de patiënt de nodige tijd krijgt om zichzelf uit
te drukken.

Augmentatieve communicatie verloopt uiterst traag -geef de beperkte
persoon genoeg tijd om te antwoorden of vragen te stellen. En als er
een communicatiemiddel aanwezig is: gebruik het!

Sleutelwerkers
Enkele sleutelwerkers (uit het personeel dat thuisbezoeken aflegt)
zouden verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het uitbouwen
van symboolbibliotheken voor de communicatief beperkte personen.
De taak van de sleutelwerker zou dan bestaan uit het verzamelen van
de nodige symbolen, vooral die symbolen die de communicatie tussen
patiënt en thuishelpers kunnen vereenvoudigen.

Een sleutelwerker controleert ook of het symboolsysteem gebruikt
wordt, en of er geen problemen zijn bij de toepassing ervan. Indien de
sleutelwerker merkt dat het symboolsysteem toch niet gebruikt wordt,
moeten ze uitzoeken waarom, zodat ze daarna de nodige steun kunnen
verlenen: inoefening of aanpassing van het systeem of de patiënt naar
een specialist doorverwijzen.
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! Contextactiviteit: communicatietest

Doe deze oefening per twee. De ene neemt de rol van thuishelper op zich,
de andere is een communicatief beperkt persoon (afasie na een beroerte).
Deze laatste wil dat de thuishelper een bepaalde taak uitvoert. Maar na
zijn/haar beroerte is zijn/haar rechterhand verlamd en kan hij/ze nog maar
één woord zeggen: appel. Met dit woord, met gelaatsuitdrukkingen en met
gebaren (linkerhand) maakt hij/ze de taak duidelijk aan de thuishelper.

2.2 Tijdens de medische raadpleging

Spraakmotorische en ernstige cognitieve communicatieve beperkingen
worden gewoonlijk vlug opgemerkt. Als je een patiënt hebt die zopas
een communicatief beperkt geworden is, moet je haar/hem
doorverwijzen naar een specialist.

Als je als medisch consulent doorverwijzingen kan maken en
communicatiemiddelen voorschrijven, zullen zowel jij als de specialist
een belangrijke rol spelen bij de behandeling van de
communicatieproblemen.

Milde cognitieve communicatieproblemen zijn niet zo eenvoudig op te
sporen. De personen in kwestie worstelen vaak met een enorm
schaamtegevoel. Denk maar aan de verhalen over mensen met
dyslexie die erin geslaagd zijn om gedurende heel hun schooltijd hun
probleem te verbergen.

Patiënten kunnen hun probleem verbergen door bijvoorbeeld steeds
korte (ja/neen) antwoorden te geven, of door de vragen te herhalen en
dan een kort antwoord te geven. Soms zullen ze zelfs vijandig lijken,
of heel de tijd grappen maken opdat hun probleem maar niet herkend
zou worden.

Als een patiënt met spraakbeperkingen iemand bij zich heeft om
hem/haar in het spreken te ondersteunen, zijn er twee dingen die je
dient te onthouden. Eerst en vooral moet je erop letten dat je de patiënt
aanspreekt, want hij/zij komt tenslotte je raad vragen. Zelfs al doet de
begeleidende persoon al de uitleg, en het een natuurlijke reactie is om
de spreker te beantwoorden, moet je jouw vragen rechtstreeks aan de
patiënt richten. Ten tweede moet je de patiënt vragen of hij/zij
communicatiemiddelen gebruikt, en zo ja of hij/zij er tevreden over is.
Vraag hem/haar ook of ze doorverwezen wil worden naar een
specialist. Indien een patiënt een communicatiemiddel bij zich heeft, is
het van belang dat je hem/haar aanmoedigt het in je bijzijn te
gebruiken.



De IMPACT van hulpmiddelen verhogen
Communicatiebeperkingen module, versie zomer 1999

Pagina 36 of 47

Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld werd, zijn enkele vormen van
spraakbeperkingen erg complex. Omwille van hun complexiteit is het
belangrijk dat hulpmiddelen aangepast worden aan de noden van de
gebruiker. Je zou over een lange periode nazorg moeten bieden, zodat
je kan controleren of het hulpmiddel wel een goede oplossing is
geweest.

De behoefte aan hulpmiddelen herkennen

Je doet er nooit verkeerd aan spraakbeperkte mensen naar hun
communicatiemiddelen te vragen, en daarbij na te gaan of ze er ook
tevreden over zijn. Hun communicatiemiddelen kunnen immers zo
oud zijn dat ze dringend aan vervanging of verbetering toe zijn. Indien
ze niet beschikken over enige uitrusting is het aangeraden hen te
vragen naar hun kennis over communicatiemiddelen en naar hun
houding ten opzichte van technische hulpmiddelen. Vraag hen ook of
ze op de hoogte zijn van de diensten voor hulpmiddelen. Afhankelijk
van de resultaten van je gesprek kan je de situatie van je patiënt
verbeteren. Als ze geen hulpmiddelen hebben of niet op de hoogte zijn
van het bestaan ervan, ben jij de aangewezen persoon om hen naar een
specialist door te verwijzen. Je hebt dus een belangrijke rol te
vervullen in de behandeling van de communicatieproblemen.

Indien de communicatie van een AAC-gebruiker niet naar behoren
functioneert, kan evaluatie en interventie mogelijke oorzaken
onthullen: (Newell, 1992)

•  ongeschikt AAC-systeem
•  ongeschikte uitrusting
•  ongeschikte (of geen) training
•  onuitvoerbare taak

Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor afasiepatiënten is een relatief
nieuw maar groeiend begrip binnen de communicatietechnologie. Als
je een patiënt hebt die spraakproblemen heeft omwille van een
beroerte enkele jaren geleden, kan je het best een logopedist
raadplegen over mogelijke en geschikte communicatiesystemen voor
je patiënt. Wacht op de beoordeling van de logopedist, zo vermijd je
dat je je patiënt valse hoop geeft.

Dementie

Tijdens een gesprek met een dement persoon moet jij, als
gesprekspartner, een actieve rol spelen. Het is jou taak een
vertrouwelijke, voorzichtige sfeer op te bouwen, en ervoor te zorgen
dat de demente persoon weet waar, met wie en waarom hij/zij een
gesprek aan het voeren is. Tracht duidelijk, gestructureerd en
makkelijk begrijpbaar te spreken. Gebruik heel vaak de naam van de

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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persoon in kwestie, zodat je hem/haar ondersteunt in zijn/haar
oriëntatie. Gewoonlijk voelen demente personen zich rustiger tijdens
gesprekken met vertrouwde personen (Leikas, Salo, & Poramo, 1996).

In de latere ontwikkelingsfases van dementie zullen slechts weinige
patiënten nog in staat zijn communicatiemiddelen op een actieve
manier te gebruiken. De meest nuttige hulpmiddelen zijn de (samen
met de patiënt samengestelde) prentenmap of een verzameling
vertrouwde foto's/prenten die in elektronische vorm zijn omgezet.
Zulke hulpmiddelen helpen hen bij het benoemen en onthouden van
personen en dingen rondom hen. Alle prenten en foto's moeten
duidelijk zijn en stellen het liefst vertrouwde mensen, plaatsen en
dingen voor.

Nieuwe en vreemde voorwerpen/situaties kunnen erg verwarrend zijn
voor demente personen. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het
bedienen van nieuwe toestellen is soms zo goed als onmogelijk voor
hen, zelfs al kunnen ze nog taken uitvoeren en toestellen bedienen die
ze vroeger in hun leven gebruikt hebben. Het is dus van essentieel
belang dat je de (niet) aanwezige vaardigheden en ervaringen van
demente personen kent vooraleer je met nieuwe oplossingen voor de
dag komt.

Omdat leerprocessen steeds moeizamer gaan, is het aangeraden om
reeds in de eerste fase van dementie nieuwe toestellen aan te leren. In
de latere fases van dementie kunnen er ook hulpmiddelen aangeleerd
worden, ook al zullen de demente personen het bestaan ervan vaak
vergeten. Er moet vooral genoeg tijd besteed worden aan training en
oefening, onafhankelijk van het tijdstip waarop de nieuwe
hulpmiddelen geïntroduceerd worden (Leikas et al., 1996).

Laryngectomie

Personen die een laryngectomie ondergingen, zijn vaak gebaat bij
slokdarmlogopedie of operatieve ingrepen. Indien dit geen oplossingen
biedt, kan er een electrolarynx gebruikt worden om de spraakfunctie te
herstellen. Een electrolarynx bestaat uit een draagbare vibrator die een
geluid produceert. De trilling die geproduceerd wordt door het
diafragma aan het eind van het toestel produceert een geluid in de
mondholte dat door articulatie in menselijke spraakklanken omgezet
wordt.

2.3 In het ziekenhuis

Het belang van de patiënt als individu is de laatste jaren sterk
toegenomen. Er wordt nadruk gelegd op de noden van de patiënt, en
bij de behandeling wordt er rekening gehouden met de wensen en
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toekomstplannen van de patiënt. Deze nieuwe houding kan vooral
mensen met communicatieproblemen ten goede komen. Deze groep
patiënten wordt immers nog teveel over het hoofd gezien: gesprekken
worden monologen -de medisch specialist vraagt en raadt het
antwoord.

Mensen met communicatieproblemen zouden niet uit het ziekenhuis
ontslagen mogen worden zonder enige vorm van begeleiding in hun
communicatieve situatie.

De behoefte aan hulpmiddelen herkennen

Een niet (h)erkende behoefte aan hulpmiddelen kan in het ziekenhuis
ontdekt worden wanneer bijvoorbeeld een alleenstaande bejaarde voor
behandeling opgenomen wordt. Mogelijk hebben de buren de sociale
diensten gealarmeerd omwille van het vreemde gedrag van hun buur.
Een vaak voorkomende klacht is de bewering dat de telefoon stuk is,
terwijl bij controle blijkt dat de telefoon perfect in orde is. Dit type van
gedrag kan wijzen op het begin van dementie.

Ook kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een familie een kind met
ontwikkelingsstoornissen het ziekenhuis binnenbrengt. De ouders
hebben geleerd hun kind te begrijpen terwijl anderen hiertoe niet in
staat zijn. In zulke gevallen is het belangrijk dat het kind met het
ziekenhuispersoneel kan communiceren. Samen met de ouders en de
logopedist moeten er dan communicatiesystemen uitgedokterd
worden.

Niet (h)erkende noden kunnen ook ontdekt worden bij mensen die
reeds communicatiemiddelen gebruiken. Het kan gebeuren dat ze
oude, ongeschikte toestellen gebruiken die totaal niet beantwoorden
aan hun communicatieve noden. De ontwikkelingen op het gebied van
communicatiemiddelen gaan zo snel dat gebruikers ervan zelden op de
hoogte zijn van de vernieuwingen of verbeteringen.

Ziekenhuisbezoek

Een ziekenhuisbezoek is vaak beangstigend, en zeker voor mensen die hun
noden en zorgen niet zelf kunnen uitdrukken. Mensen met amyotrophic
lateral sclerosis zijn vaak behoeftig en als het personeel het druk heeft
krijgt de ALS patiënt niet genoeg tijd zich uit te drukken. Zowel de patiënt
als het personeel zouden gebaat zijn bij een communicatiesysteem
waarmee een vragenlijst op voorhand kan doorgenomen worden.

Ondersteun het gebruik van communicatiemiddelen
Het is ontzettend belangrijk dat je mensen die AAC gebruiken ook de
kans geeft deze te gebruiken, zeker wanneer het nieuwe
communicatiemiddelen zijn en de persoon ze nog aan het inoefenen is.

Signalen Follow upValidatie

De cliënt helpen
en ondersteunen

Verwijzing naar een ergo-
Therapeut of relevante
specialisten

Zelf een oplossing
organisern
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Het is pas door veel oefening dat het gebruik van
communicatiemiddelen een automatisme wordt.
Ook moet je in het ziekenhuis genoeg ruimte voorzien voor de
communicatiemiddelen. Soms moeten hiervoor veranderingen aan de
inrichting van de kamer aangebracht worden. De patiënt moet immers
vanuit zijn bed de communicatiemiddelen kunnen bedienen.
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4 VERKLARENDE WOORDENLIJST

•  AAC: alternatieve augmentatieve communicatie.
Communicatievormen aangeboden aan patiënten die niet kunnen
spreken, of die hulp nodig hebben bij het zoeken van woorden, of
waarvan de communicatiepogingen onbegrijpelijk zijn. De
Internationale Organisatie voor Alternatieve Augmentatieve
Communicatie (ISAAC) promoot over heel de wereld het gebruik
van AAC-technieken.

•  Afasie: ook bekend als dysfasie. De meest voorkomende oorzaken
zijn beroerte, hoofdletsel of hersentumor; letsels die een gedeelte
van de hersenen aantasten. Gewoonlijk is het de linker hersenhelft
die beschadigd wordt (de hersenhelft die de spraak- en
taalvaardigheid controleert) en waardoor zowel het begrip van taal
als het zich kunnen uitdrukken in taal in mindere of meerdere mate
verstoord wordt. Er worden verschillende classificaties gebruikt
om de vele vormen van afasie te beschrijven.

•  Versterker: Een toestel dat de elektrische stroom, sterkte en
voltage en het geluidsvolume vermeerdert.

•  Ataxische hersenverlamming: veroorzaakt door hersenbeschadi-
ging in het cerebellum. Het produceert hypotonie, een duidelijk
waarneembare zware loop, bevingen en dysmetrie. De spraak is
dysartrisch maar de begrijpelijkheid ervan blijft binnen de normale
grenzen.

•  Athetosis: trage, verdraaide bewegingen en ernstige dysartrie,
veroorzaakt door een letsel aan het extrapiramidaal systeem in de
hersenen, asfyxie bij de geboorte of anoxie (zuurstofgebrek) aan de
basisganglia.

•  Artificiële larynx: er zijn verscheidene artificile strotte-
hoofdtoestellen beschikbaar voor patiënten die een volledige
laryngectomie ondergaan hebben. Voorbeelden van artificiële tech-
nieken om spraak te produceren zijn de Bart's Vibrator en de
Medici Speech Vibrator. Deze technieken houden in dat er een
vibrator onder de kin (en vlak bij de huid) geplaatst wordt; bij het
indrukken van een zijknop begint er een diafragma aan de
bovenkant van het toestel te vibreren; zo wordt er een geluid
geproduceerd dat de patiënt door articulatie kan vormgeven.

•  Bliss, blissymbolen: ontwikkeld door Charles Bliss, en herontdekt
door Shirley McNaughton in Canada. Het systeem is gebaseerd op
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semantografie. Blissymbolen vormen een taal die betekenis
oproept door pictografische, ideografische en abstracte symbolen
in negen vormen, de basisvormen voor alle symbolen. Het is
vooral nuttig voor fysisch beperkte mensen die hun noden en
wensen willen communiceren.

•  Cognitief: kennis; de mentale processen (zintuiglijke gewaar-
wording, perceptie, etc.) waardoor kennis opgebouwd wordt.

•  Communicatieborden: een eenvoudig technologische vorm van
augmentatieve alternatieve communicatie (AAC), met onder
andere prenten, symbolen of zinnetjes. Het kan gebruikt worden
door mensen met weinig of geen spraakvermogen, of als een
tijdelijk communicatiemiddel tijdens therapie.

•  Dysfasie: zie afasie
•  Dyslexie: leermoeilijkheden. Een dyslectisch persoon kan

problemen hebben bij het lezen, schrijven, spreken, spellen of
luisteren.

•  Hypotensie: een beschrijving van slapte of weekheid in de spieren.
•  Hypertensie: een beschrijving van een abnormale kracht in de

ledematen.
•  Spasticiteit: een lichamelijke conditie die veroorzaakt wordt door

beschadiging van de opperste motorische zenuwcellen, en waarbij
de spieren hypertonisch worden. Ook het spraakvermogen is
verstoord (spastische dysartrie).

Naslagwerken:
•  Morris, Dictionary of Communication Disorders
•  Webster's New Dictionary and Thesaurus for School, Home and

Office
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5 BIJLAGEN

" Geschiedenis van de Blissymbolen

Het Bliss symboolsysteem is een communicatiesysteem dat oorspronkelijk
ontwikkeld werd door een Oostenrijker Charles Kasiel Bliss (1896-1973),
en het had tot doel de internationale communicatie te vereenvoudigen.
Bliss was een laborant wiens familie tijdens WOII naar Engeland vluchtte
na ontsnapt te zijn uit een Nazi concentratiekamp. Hij reisde door China,
en vestigde zich in 1946 in Australië. In China toonde hij interesse in het
Chinese iconografisch schrift, en was gefascineerd door het feit dat de hele
natie dezelfde Chinese karakters kon lezen en schrijven, ongeacht welke
dialecten ze spraken.

Een interdisciplinair team paste het Bliss symboolsysteem voor het eerst
toe in 1971, in het Ontario Crippled Children Centre, ter verbetering van
de communicatie van de fysisch beperkte kinderen. Het Bliss
symboolsysteem bestaat uit meer dan 2.000 grafische symbolen die
eindeloos gecombineerd en gehercombineerd kunnen worden om zo
nieuwe symbolen te creëren. Het aantal mensen dat dit systeem gebruikt, is
niet bekend. Wel weten we dat het systeem in meer dan 33 landen actief
gebruikt wordt.

" Meer over hersenverlamming

Het eerste, en meest voorkomende type hersenverlamming is de spastische
hersenverlamming. Het wordt gekenmerkt door hypertonische
spierspanning, athetosis (veroorzaakt ongecontroleerde bewegingen) en
ataxie (voortdurende ongecontroleerde spierverkrampingen).
Het tweede type is het gemengde type, wat inhoudt dat er twee of meer
van bovenstaande kenmerken tegelijk aanwezig zijn.

Hersenverlamming wordt veroorzaakt door een zich niet verder ontwik-
kelend hersenletsel dat zich voor, tijdens of meteen na de geboorte
voordeed, en zodoende de normale ontwikkeling van de hersenen
verstoorde.

" Telefoneren
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Een studie door Mann et al. onderzocht het belang van de huistelefoon in
het leven van lichamelijk zwakke, bejaarde personen. Bijna 10 percent van
de 354 ondervraagden gaf toe dat ze moeilijkheden hadden bij het
telefoneren. De meest voorkomende problemen waren van visuele, mobie-
le, cognitieve, en auditieve aard, hadden betrekking op de fijne motorische
handelingen of hadden te maken met veiligheid (bv. telefoondraden in
huis). Ook werden er andere factoren, zoals bijvoorbeeld storende achter-
grondgeluiden, vernoemd (Mann, Hurren, Charvat, & Tomita, 1996).

Mensen met spraakbeperkingen kunnen zich moeilijk helder uitdrukken
ten opzichte van de persoon die aan de andere kant van de lijn luistert.
Mensen met cognitieve beperkingen daarentegen, hebben moeite met het
onthouden van telefoonnummers en met het localiseren van de telefoon.
Ook de functietoetsen van de meer complexe telefoontoestellen kunnen
hen danig in de war brengen.

" Niveaus en functies van communicatieve noden

Symboolsets en communicatiemiddelen in het algemeen moeten
verscheidene niveaus en functies hebben om aan de groeiende
communicatieve noden te voldoen. Er zijn al een heleboel lijsten
gepubliceerd met betrekking tot de basisfuncties van de taal, bijvoorbeeld
het verslag van Light et al. dat wijdverspreid, en voornamelijk op het
gebied van kwalitatieve video-analyses, gebruikt werd (Light,
McNaughton, & Parnes, 1986). Onderzoekers hebben onder andere
volgende communicatienoden genoteerd:

•  aandacht schenken aan de gesprekspartner
•  aandacht trekken
•  rolwisseling: antwoord, initiatiefneming
•  \meer" vragen
•  protesteren/verwerpen
•  een aangeboden voorwerp aanvaarden
•  uit bestaande opties kiezen
•  voorwerpen of handelingen vragen (aanwezig/niet-aanwezig)
•  ja/neen antwoorden
•  informatie, commentaar (aanwezig/niet-aanwezig)
•  voorwerpen beschrijven
•  hulp vragen
•  begroeten, afscheid nemen

Zulke lijsten en verslagen zijn erg nuttig bij het plannen en uitbouwen van
communicatiekaarten.
Van bij het begin moeten er symbolen beschikbaar zijn die voor een hele
waaier van communicatienoden kunnen voldoen. Familie, het
rehabilitatiepersoneel of het ondersteunend personeel veronderstellen te
vaak dat de symbolen voor de alledaagse noden en de meest gebruikte
voorwerpen ook de meest essentiële symbolen zijn. Hun kaarten bestaan
dan uit zinnen als "Ik heb honger" of "Ik moet plassen" of "Laten we
gaan". Zulke zinnetjes zijn in de meeste gevallen totaal zinloos, omdat dit
soort boodschappen sneller met gebaren of geluiden kan overgebracht
worden.
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" Het vaststellen van en interventie in communicatieproblemen

Het vaststellen van communicatieproblemen neemt veel tijd in beslag. Het
vraagt veel meer tijd dan bijvoorbeeld het uitkiezen van een
wandelhulpmiddel omdat het toegang krijgen tot ondersteunde
communicatie niet uitgaat van het kiezen van bepaalde knoppen of het
uitbouwen van een symboolkaart. Het vereist veel voorbereiding, zowel
van de AAC-gebruiker als van zijn communicatiepartners. Pas na een
degelijke voorbereiding kan het uiteindelijke communicatiemateriaal
uitgezocht worden.

Volgens Church en Glennen (Church & Glennen, 1992) moeten zowel
de expressieve, receptieve en augmentatieve communicatievaardigheden
als de motorische vaardigheden op voorhand geëvalueerd worden. De
eerste drie vaardigheden bepalen of de niet sprekende persoon de nodige
linguïstische vaardigheden heeft om een specifiek communicatiesysteem te
gebruiken. Daarna zal getest worden of de persoon in kwestie de nodige
motorische vaardigheden heeft om het communicatiemiddel te bedienen.

Door eerst de linguïstische vaardigheden te bepalen, zal een assessor
uitmaken of de moeilijkheden die de persoon ervaart bij het bedienen van
een communicatiemiddel veroorzaakt worden door het niet begrijpen van
het systeem of door motorische problemen. Elke vaardigheid moet eerst
zorgvuldig bepaald worden, en de verzamelde informatie zal uiteindelijk
leiden tot het voorschrijven van een augmentatief communicatiesysteem.

Het heeft geen zin AAC-systemen te plannen of communicatiemiddelen te
leveren vooraleer de taalomgeving van de gebruiker bepaald en/of
aangepast is. Training is een essentieel onderdeel van de dienstverlening.

Eens het geschikte communicatiemiddel is uitgekozen, moet ook de
toegankelijkheid ervan bepaald worden. Waar, wanneer en hoe zal het
gebruikt worden, bijvoorbeeld hoe kan het op een rolstoel geplaatst
worden.

" Communicatie met een AAC-gebruiker

De rol van de communicatiepartner werd altijd al beschouwd als het
belangrijkste element in AAC-interventies (Calculator, 1988). En toch
kon er na onderzoek bevestigd worden dat er, net omwille van de
communicatiepartner, vaak nog heel wat misloopt. Zo blijkt, bijvoorbeeld,
de dialogische rolwisseling (spreker/luisteraar) vaak achterwege te blijven:
de dialoog wordt een monoloog (Buzolich & Wiemann, 1988).

Communicatiepartners zouden zich het principe van conversationele
gelijkheid en intensiteit moeten eigen maken. Dit wil zeggen:
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•  tijd reserveren voor conversaties
•  de speciale boodschappen en signalen van de AAC-gebruiker correct

interpreteren (bv. ja/neen-signalen begrjpen)
•  tijdens het spreken steeds hun eigen stem controleren
•  dialogische rolwisseling respecteren
•  aandachtig observeren wanneer de AAC-gebruiker symbolen aankiest

of aanwijst
•  tijdens het spreken af en toe zelf symbolen aanwijzen
•  wederzijdse misverstanden toegeven en ophelderen
•  tijdens het gesprek de nieuwsgierigheid en storing van buitenstaanders

negeren
•  aanvullende communicatie-opties aanmoedigen (bv. parallel spreken:

AAC-gebruiker vult de zinnen van de communicatiepartner aan)
•  vragenvuur vermijden
•  gesloten vragen (ja/neen-vragen) vermijden

Wat betreft de functionele aanpassingen van het communicatiemateriaal
heeft de communicatiepartner volgende verantwoordelijkheid:
•  afhankelijk van de situatie en de individuele noden: nieuwe technieken

en/of technische hulpmiddelen toepassen
•  aanvullend niet-technisch materiaal gebruiken
•  een optimale positie van lichaam en ledematen van de AAC-gebruiker

verzekeren
•  lichtinval, achtergrondgeluiden, etc. controleren


