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Hoi!

Ik ben Tess, een stoere en lieve dame van inmiddels ruim 2 jaar oud. Ik woon samen met papa, mama, zus Floor en broer 
Daan in een fijn huis in Nijmegen. Doordat de voordeur aan een soort van hofje ligt, kan ik gewoon voor de deur op mijn 
loopfiets spelen. Dan vind ik het heel leuk om een rondje te maken en bij de buren te gaan zwaaien. Ook speel ik graag 
buiten in de zandbak. Verder word ik heel blij van samen spelen en muziek maken. Ook kijk ik graag (mee) naar de tv met 
mijn zus en broer. Al heb ik ook zelf mijn favorieten om te kijken, zoals ‘Lotte en Max’ en ‘Mighty Mike’. 

Mijn ontwikkeling op (vrijwel) alle gebieden gaat niet vanzelf, omdat ik geboren ben met het GRIN2B syndroom. Dit is een 
erfelijke aandoening. Het zorgt er voor mij voor dat ik mij vertraagd ontwikkel op bijvoorbeeld motorisch, cognitief en 
communicatief gebied. Mijn ouders helpen mij om mij zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat is heel fijn, want 
nu lukt het mij om zelf te kruipen, soms te gaan staan en steeds gerichter iets te kunnen doen. Ook doen we mee aan 
een onderzoek vanuit het ziekenhuis, waarbij ik dagelijks ‘L-serine’ krijg. Dit vind ik niet zo lekker, maar het lijkt mij wel 
te helpen in mijn ontwikkeling! Ik vind het lastig als mijn omgeving heel druk is en/of veel prikkels heeft die ik niet ken. 
Dan kan ik dat duidelijk in mijn gedrag laten merken, op dat moment en ook in de dagen erna. Dat is voor iedereen lastig, 
inclusief mijzelf.

Mijn ouders helpen mij onder andere door al vroeg hulp te vragen. Dat is ook de vraag die zij aan stichting Milo hebben 
gesteld. Namelijk: ‘Hoe kunnen wij Tess helpen met een nog rijker taalaanbod en haar communicatieontwikkeling 
ondersteunen?’. Dat vind ik heel fijn! Help jij mij ook?
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   Mensen die mij hielpen bij het zoeken en 
inzetten van de best passende vorm van 
ondersteunde communicatie 

Papa en mama

Jacintha, 

fysiotherapeut

Violette, ambulant 

begeleider vanuit 

TVN

Juul, behandelaar 

vanuit Milo

Zus Floor en broer 

Daan

Ciel, behandelaar 

vanuit Milo

Auke, ambulant 

begeleider vanuit 

TVN

Quirine, 

behandelcoördinator 
vanuit Milo
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Ik woon met papa, mama, zus Floor en broer Daan in een mooi huis in Nijmegen. Ik ga heel soms naar de 
Maartenskliniek, maar meestal ben ik gewoon thuis. Thuis voel ik me erg veilig en heb ik een vaste structuur. 
Violette en Auke komen dan met mij werken en spelen. Dat is heel gezellig en ik leer er super veel van. 
Fysiotherapeute Yacintha kwam eerst ook bij mij thuis, maar daar ga ik inmiddels heen. Ciel en Juul komen bij ons 
thuis om met mij te oefenen of te praten met mijn ouders over communicatie. Heel fijn, want ik kan steeds beter 
duidelijk maken wat ik wil of bedoel!
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De belangrijkste adviezen vanuit mijn communicatie competentie profiel zijn:

Er is aan de start van het IkOOC traject geen communicatie competentie profiel opgesteld voor mij in verband 
met mijn leeftijd. De verwachting is hierin dat ik mij sneller ontwikkel dan dat dit goed op papier komt te staan. 
Daarom hebben mijn ouders afgesproken met Quirine (behandelcoördinator Stichting Milo) dat we ongeveer 
elke 8 weken een evaluatiemoment plannen, om zo met elkaar te bespreken of we op de goede weg zijn. Extra 
ondersteuning op (communicatief) gebied is fijn, maar het moet wel haalbaar zijn en blijven voor mij en mijn 
omgeving. 

Vanuit de eerste bespreking hebben mijn ouders met Quirine een drietal punten besproken waar we aan gaan 
werken. Er wordt ingezet op de voorwaarden voor communicatie. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld over de 
interactie aangaan, afsluiten, wederkerigheid en initiatiefname. Muziek is voor mij iets heel fijns, waardoor dit 
doel ook ingestoken wordt in overleg met de muziektherapeute. Daarnaast gaat de wereld voor mij erg snel en 
is (soms) onoverzichtelijk. Dat zorgt ervoor dat ik boos of overprikkeld kan worden. Daarin gaat mijn netwerk, 
zowel mijn ouders als de dames van de TVN, in afstemming met stichting Milo kijken hoe zij mij hiermee kunnen 
helpen. Je kunt hierbij denken aan een dagplanning/structuur, maar ook in rituelen en structuren in een activiteit. 
Tot slot gaan we onderzoeken op welke manier ik mijzelf het best met ondersteunde communicatie (OC) duidelijk 
kan maken. De nadruk zal liggen op kernwoorden, omdat ik die in de meeste situaties kan gebruiken. Denk hierbij 
aan woorden als ‘nog een keer’ en ‘klaar’. Voor alle drie de punten wordt ook gekeken hoe dit waar nodig ook 
besproken kan worden met bijvoorbeeld mijn opa’s en oma’s.

   Hoe ik meer initiatieven leer 
nemen in de communicatie
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 Wat al goed werkt in de communicatie:

De mensen om mij heen zijn sensitief in het zoveel mogelijk ontvangen en proberen te begrijpen van alle (non-
verbale) signalen die ik uitstraal. Er wordt volop gekletst en gepraat tegen mij en gekeken hoe ik daar op reageer. 
Er wordt ingezet op mijn mogelijkheden om mij zo optimaal mogelijke kansen op ontwikkeling te bieden en te 
stimuleren. Dit wordt in afstemming gedaan met de betrokken professionals en waar nodig vragen mijn ouders extra 
hulp aan.

 Wat daarbij nog helpend is voor mij:

-  Ik word geholpen in mijn ontwikkeling van de voorwaarden voor communicatie, zodat het aangaan van 
communicatie gemakkelijker gaat. Dit helpt mij ook in mijn inzicht welke rol ik zelf heb en hoe ik die duidelijk(er) kan 
pakken.

-  Ik word geholpen in het krijgen van overzicht op mijn dag en in activiteiten, zodat ik beter begrijp wat er aan de 
hand is en ik daar ook op een goede manier kan reageren.

-  Er wordt gekeken hoe ik mijzelf met behulp van ondersteunde communicatie (OC) duidelijk kan maken. Belangrijk is 
om dit vanuit kleine stappen en de basis op te bouwen.

   Wat mijn communicatiepartners 
voor mij kunnen doen
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   Wat gaan we doen?

Communicatievoorwaarden
Er wordt aan mijn communicatievoorwaarden gewerkt, door het inzetten van muziektherapie. 
Dit zorgt ervoor dat ik de interactie beter aan kan gaan en uiteindelijk kan groeien naar een 
communicatiehulpmiddel. Hierdoor word ik beter begrepen door de mensen die mij minder 
goed kennen.

Dagplanning
Er wordt samen met mijn ouders en in overleg met de verwijzersset samen gesteld en besproken 
met de dames van TVN over hoe deze ingezet wordt. Dit zal in de vorm van pictogrammen zijn. 
Door het in overleg met alle betrokkenen te doen, krijg ik door alle mensen en op alle plekken 
waar ik kom dezelfde benadering.

Uiten op conventionele manier
Ik leer mijzelf uiten op een manier die begrepen wordt door mijn omgeving, waarmee ik mijzelf 
duidelijk kan maken, ook naar de mensen die mij niet (goed) kennen. Daarbij heb ik mijn 
omgeving nodig om voor mij te modelleren (voor te doen), zodat ik weet hoe ik de aangeboden 
middelen kan gebruiken.
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Juul komt elke week muziek met mij maken. Dat vind ik heel leuk! Kijk hier zie je een kleine gitaar waar ik graag 
mee speel. Je ziet hier dat ik de gitaar graag wil hebben. Ik ga er een beetje met mijn vingers over heen en dan 
komt er geluid uit. Juul pakt een paar keer mijn hand om samen over de snaren te gaan. Zo kan ik het heel goed 
voelen.
Met de eitjes kan ik heel schudden. Dat zijn hele speciale eitjes want die maken geluid. In elke hand een eitje en 
schudden maar!
Juul houdt mijn handen vast en zingt een melodietje als het liedje afgelopen is laat ik haar handen los. Ik ben heel 
muzikaal en hoor heel goed als het liedje afgelopen is. 
Floor vindt de gitaar ook erg leuk en heeft er nu ook een en krijgt zelfs les. Ze speelt voor mij liedjes, daar geniet ik 
erg van.

    Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?
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   Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?

 

Ciel komt iedere week bij ons thuis om te kijken hoe ik zelf nog meer communicatie kan inzetten. Nu maak ik iets 
duidelijk door mijn gezichtsuitdrukkingen, door iets te pakken of door iemands handen te pakken om aan te geven 
dat ik iets nog een keer wil.
Ciel is met mama begonnen om haar taal met gebaren te ondersteunen. Mama heeft nu ook zelf een app om de 
gebaren op te zoeken. 
Ciel heeft een mapje voor mij gemaakt, met allemaal foto’s van mij en mij familie. Ze heeft korte zinnetjes onder 
de foto’s geschreven, zodat ik taal aangeboden krijg over mijn eigen omgeving en interesses.



 

Juul en ik hebben gespeeld met de bal. Juul verstopte de bal onder de trui en dan moet ik hem zoeken. Dat doe ik 
heel goed!  
Natuurlijk ook weer op de gitaar gespeeld, dat is mijn favoriet. Juul heeft ook allerlei stokjes met en zonder 
plakkertjes. Ik zoek de stokjes met de rode plakkertjes bij elkaar, kijk maar naar de foto, daar ben ik aan het zoeken 
welke stokjes bij elkaar horen. Het spelen met de bal en het inzetten van muziek helpt mij in de voorwaarden voor 
communicatie. Het is iets wat ik heel leuk vind, maar ik word steeds actief uitgelokt om mijzelf ook duidelijk te 
maken en het initiatief te nemen.

    Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?
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Ik heb 2 spraakknoppen gekregen, waar ik op kan drukken. Een gele en een paarse.  Als ik op de knoppen druk dan 
hoor ik een liedje. Op de knoppen zitten plaatjes van de liedjes, zodat ik zelf kan kiezen welk liedje ik wil horen. 
Ik vind het nog wel lastig om zelf op de knoppen te drukken. Ik doe dit nu soms met mijn voeten of door een 
knop tussen mijn duim en wijsvinger te houden. Zo lukt het me toch om een liedje te horen. Dit helpt mij in mijn 
ontwikkeling van het doorhebben van actie-reactie.
Ook heb ik de Supertalker thuis. Dit is een spraakcomputer, waar ik nu een keuze op kan maken tussen de 
pictogrammen ‘klaar en ‘nog een keer’. Ik kan al goed op de knoppen drukken en geef soms al heel goed aan  of ik 
iets nog een keer wil of dat ik er klaar mee ben. Mijn omgeving doet dit ook veel voor, dat heet modelleren.
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   Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?



 

Om te kijken hoe ik mij ontwikkel in mijn communicatie, is Quirine langs gekomen met een grote blauwe tas met 
speelgoed. Samen met mama en Quirine speel ik hiermee. Het gaat er niet om dat ik alles al heel goed kan qua 
materiaal, maar vooral wat ik laat zien aan communicatie intenties. Daarnaast hebben mama en Quirine een 
aantal vragenlijsten doorgenomen. De conclusie is dat ik al heel knap ben in wat ik kan en doe! Na een poosje ben 
ik er klaar mee, dan wil ik graag gewoon mijn boterham eten. Zelfs tijdens het brood eten laat ik nog even zien hoe 
knap ik ben, ik laat goed zien op de Supertalker wat ik wil. Mama helpt mij waar nodig en volgt vooral wat ik hierin 
aangeef. Dat is heel fijn!

    Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?
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    Evaluatie
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 Wat al gelukt is in de periode Augustus 2020 - December 2020: 

Ik zit lekker in mijn vel en maak veel groei door in mijn ontwikkeling. De doelen wat betreft de randvoorwaarden van 
communicatie heb ik allemaal behaald. Doordat niet alles kan in verband met coronamaatregelen, is het oefenen 
buiten de veilige thuissituatie nog niet gelukt. Ik laat veel groei zien in het gebruik van de Supertalker. Als ik echt iets 
wil zeggen, zet ik hem gericht in. Ook stimuleer ik mijn zus bij het doen van iets ondeugends. Ik druk dan snel op ‘nog 
een keer’. De picto’s van de dagplanning helpen voor mijn verwerkingstijd. Doordat de ander ze pakt, krijg ik meer tijd 
om het te verwerken wat gaat komen.

 Hoe mijn behandeling verder gaat:

We gaan door met het inzetten van de dagplanning, Supertalker en alles wat geleerd is qua communicatieve 
voorwaarden. Daarnaast gaat er een passing plaatsvinden, om te kijken welk communicatiehulpmiddel voor mij het 
meest geschikt is en met mij mee kan groeien.  Papa en mama hebben daar met de dames van TVN en Stichting Milo 
al over nagedacht. Daarom wordt er gedacht aan een dynamisch systeem zoals ALOHA of Proloquo2Go. Het is verder 
belangrijk dat een apparaat goed vastgezet kan worden op tafel, dat ik gemakkelijk (en zonder veel kracht in te zetten) 
het apparaat kan bedienen en dat het ook mee te nemen is. Ik wil mij namelijk op elk moment duidelijk kunnen 
maken.
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Ik doe het zo goed op de Supertalker, dat Ciel samen met mama 4 knoppen heeft geregeld in plaats van 2. Ik kan 
nu kiezen tussen de knoppen ‘iets anders’, ‘nog een keer’, ‘klaar’ en ‘helpen. Hierin is het vooral belangrijk dat 
mijn omgeving dit veel voordoet, zodat ik ook de betekenis van de nieuwe knoppen kan leren. Na een paar weken 
oefenen kan ik de andere knoppen ook al gebruiken. Soms is het nog wel lastig om op de juiste knop te richten, 
maar dit gaat al steeds beter. Ik heb ook goed door als ik per ongeluk de verkeerde knop aantik, ik probeer dan net 
zo lang tot ik de goede knop gevonden heb. Ik leer hier zo snel in, dat mijn ouders in het overleg met Quirine en 
Ciel bespreken wat de volgende stappen gaan zijn.

    Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?
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   Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?

 

We hebben nu thuis een duidelijke dagplanning. In een standaard staan alle pictogrammen van wat we gaan 
doen in de ochtend, middag of avond. Wanneer een activiteit is afgelopen, halen we het plaatje weg en wordt de 
nieuwe activiteit benoemd. Dit is erg fijn en geeft mij duidelijkheid over wat er gaat gebeuren. Dit zorgt ervoor dat 
ik meer tijd heb om de overgang te maken en zo ook mijzelf erop kan voorbereiden. Ook zijn er foto’s van Auke, 
Violette, Juul, Ciel en Jacintha zodat ik weet wie er langskomt voor mij.



 

Hoera, er is vandaag (15-1-2021) een passing met RDGkompagne, om te kijken wat de volgende stap in mijn 
communicatieontwikkeling gaat zijn. Daarbij is het vooral belangrijk dat ik kan groeien, zonder beperkt te worden 
door het programma. Anita laat 2 programma’s zien, waarbij ik vooral heel enthousiast reageer op ALOHA (op de 
Vibe). Ik probeer op de laptop op ‘mango’ te drukken. 
Er wordt gekozen voor de Vibe met een standaard, zodat hij niet kan vallen. Wanneer ik op een plaatje druk, 
spreekt de Vibe het uit en kan de persoon tegenover mij ook lezen wat ik heb ingedrukt. Op de Vibe zit ook een 
raster zodat ik goed op het juiste plaatje kan drukken. Nu in spanning afwachten tot hij goed gekeurd is en ik hem 
thuis krijg.

    Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?
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De Vibe is goedgekeurd en is op 26-3-2021 geleverd. Vanaf het begin laat ik zien dat ik hier hard aan toen was. Wat 
kan ik er al veel mee. Wanneer ik bijvoorbeeld banaan krijg, kan ik zeggen dat ik aardbeien wil. Dit doe ik dan ook 
best vaak. Als ik nog meer wil, dan druk ik gewoon op ‘meer’. Het gaat echt heel goed, ik kan ook al zelf naar de 
pagina met liedjes. Juul heeft liedjes ingezongen en daar kan ik zelf op drukken. Dit doe ik vol enthousiasme en de 
hele dag door. Ik heb voor de afwisseling steeds een andere favoriet. Soms is mijn omgeving eerder klaar met het 
liedje dan ik. 
Er is ook een kalender gemaakt met verschillende thema’s, zo krijg ik iedere week weer andere woorden 
aangeboden op de Vibe. Dit helpt mij in het systeem leren kennen en kan ik steeds meer vertellen. Dit is ook goed 
zichtbaar in de afgenomen communicatiematrix.
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   Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?



 

Er is ook een speciale avond geweest voor mijn opa’s en oma’s. Mijn grootouders mogen eerst vertellen wat ze 
allemaal voor mij wensen. Ze wensen hele mooie dingen voor mij, waarvan het meest belangrijk is dat ik gelukkig 
ben. Verder is het een leerzame avond, waarin mijn opa’s en oma’s uitleg krijgen over wat ik het afgelopen jaar 
geleerd heb en wat belangrijk is in de communicatie. Zo wordt er wat vertelt over hoe ze kunnen modelleren en 
hoe ze rustiger met mij kunnen praten. Wat een erg belangrijk punt is voor mij, is dat ik vooral tijd nodig heb om 
mijn omgeving te verwerken en ik mijn ontwikkeling laat zien op het moment dat ik er klaar voor ben en ik niet het 
gevoel heb dat ik moet. Bij het binnen komen in een nieuwe situatie kijk ik eerst even ‘de kat uit de boom’. Dat doe 
ik overigens niet alleen bij mijn grootouders, maar ook bijvoorbeeld op de Maartenskliniek.

    Hoe is er gewerkt aan 
communicatie ondersteuning?
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 Wat al gelukt is in de periode Januari 2021 - Juli 2021: 

Ik heb veel geoefend met mijn Vibe met ALOHA. Niet alleen ik, maar mijn hele omgeving heeft daarin meegedaan. 
Daarin zeggen mijn ouders ook dat ik veel meer bewust aantik, dan wat zij ooit hadden verwacht of gehoopt. Daarin 
gaat het zo vaak goed, dat het geen toeval meer kan zijn. Knap he! Daarnaast heb ik een ontwikkeling doorgemaakt 
op alle gebieden, waardoor ik overal meer zelfredzaam ben en ik steeds meer duidelijk kan maken wat ik wel of niet 
wil. Dat geeft ook wel de nodige uitdagingen voor mijn omgeving, als het voor mij niet lukt of ik het niet wil en het 
moet toch gebeuren. Maar ook om mij weer rustig te krijgen, helpt mijn Vibe.

 Hoe mijn behandeling verder gaat:

Mijn omgeving heeft heel veel geleerd over mijn communicatie, de Vibe en hoe dit te modelleren en te 
personaliseren. Ook als Milo niet meer betrokken is, gaan zij hier mee door. Daarnaast blijft de dagplanning belangrijk, 
om mij te helpen het overzicht over de dag te behouden en overgangen te kunnen maken. Het is nog een beetje 
zoeken naar de meest passende vorm, maar dat komt zeker goed. 

Kortom, papa, mama, Floor, Daan, Auke, Violette, Jacintha, opa’s en oma’s, iedereen helpt mij mee om mijn 
communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat is het allerfijnste!
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 Hier sta ik nu
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Bij de start van het traject was ik ruim één jaar oud, maakte ik mij vooral non-verbaal duidelijk en hadden mijn 
ouders vooral veel vragen. Wat kunnen zij mij bieden om mijn communicatieve ontwikkeling zo goed mogelijk op 
gang te helpen. Vanuit daar zijn we gestart met een communicatieve ontdekkingsreis. Ik, maar ook mijn netwerk, 
hebben heel veel geleerd. Ik ben begonnen met de muziektherapie van Juul, waar ik leerde om duidelijk aan te 
geven hoe ik kon zorgen voor ‘nog een keer’ en ‘klaar’. De eerste keren deed ik dat door haar hand aan te raken, 
maar al snel heb ik geleerd dat het aangeven op de Supertalker en nog later op de Vibe veel effectiever is en dat 
mijn omgeving daar ook beter op reageert. 

De Supertalker heb ik op veel meer momenten ingezet dan alleen tijdens de muziek. Daarin heb ik mijn omgeving 
verbaasd, ik heb meer ontwikkeling laten zien dan zij ooit hebben durven hopen. Daarom is er een Vibe met 
ALOHA aangevraagd en goedgekeurd. Dit helpt mij in mijzelf duidelijk maken. Ik geef steeds gerichter aan wat 
ik vind of wil. Ik heb laatst helemaal zelf aangegeven dat ik naar de zandbak buiten wilde! Maar naast dingen 
vertellen, gebruik ik de Vibe ook graag om liedjes te luisteren. Die kies ik dan helemaal zelf en kan ik ook supersnel 
vinden. Mijn omgeving wordt soms wel een beetje gek van mij als ik te vaak hetzelfde liedje luister. Ook als ik wat 
prikkelbaar en mopperig ben, geeft de Vibe mij inmiddels steeds vaker rust. Soms lukt het dan om aan te geven 
wat ik bedoel. Al kan ik ook nog heel veel leren en mijzelf ontwikkelen op de Vibe. 

Tot slot heeft mijn omgeving geleerd om te werken met een dagplanning. Zoals ik eerder verteld heb is de manier 
waarop dit ingezet wordt nog een beetje zoeken, maar dat komt zeker goed. Er wordt namelijk gezien dat het 
zorgt voor meer rust bij mij.
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   Het best passende OC-systeem
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 Waarom dit het best passende OC-systeem is:

Voor mij is de Vibe met ALOHA nu het meest passende OC-systeem. Ik kan mij steeds beter duidelijk maken, ik vind 
daarbij ook de woorden of geluiden die mij helpen bij wat ik bedoel. Het wisselen (bladeren) van pagina’s gaat ook 
steeds beter. Waar mijn omgeving soms nog wat moet zoeken, heb ik het al gevonden! Maar dat is niet erg, ik ga 
graag met iedereen op ontdekkingstocht. Naast de Vibe helpt mij de inzet van liedjes bij dagelijkse handelingen. Ik 
weet dan beter hoe lang iets duurt of wat er gaat komen. Tot slot helpt ook de dagplanning voor mij. Zo weet ik wat 
er gaat gebeuren en wanneer er, voor mij plotseling, dingen veranderen.

 Hoe we verder gaan:

We gaan door met de Vibe en ALOHA. Iedereen in mijn omgeving blijft hierin modelleren, zodat ik zoveel mogelijk 
taalaanbod krijg en steeds meer zelf kan aangeven op de Vibe. Dit doe ik op mijn eigen tijd en tempo, daarin ‘eist’ 
mijn omgeving niets van mij. Ook gaan we langzaamaan weer meer naar situaties buiten de veilige thuissituatie, 
om zo ook te kunnen wennen aan veranderingen en het ook daar inzetten van de Vibe. We gaan ook door met de 
dagplanning, mijn netwerk zoekt daarin de optimale vorm voor mij en hen.
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Auke helpt mij thuis in mijn ontwikkeling.

Ik vertel al veel met mijn Vibe.

Violette helpt mij thuis in mijn ontwikkeling.

Jacintha helpt mij met mijn motorische ontwikkeling.



Individueel OC Interventie Traject
In dit beeld- en tekstverslag staan de werkzaamheden en resultaten van de behandelperiode 
voor communicatie ontwikkeling en ondersteuning centraal. Het interventie programma 
richt zich op de verbetering en de versterking van communicatieve mogelijkheden van de 
cliënt en belangrijke mensen in diens sociale omgeving.

Behandelteam
Milo werkt met ervaren, zelfstandig gevestigde en door Milo opgeleid en gecertificeerde 
behandelaars, die door een vaste groep gedragsdeskundigen (van Milo) worden 
ondersteund en begeleid. De cliënt, ouders of partners maken deel uit van het 
behandelteam. Behandeldoelen en werkwijze zijn ontleend aan een tevoren opgesteld 
Communicatie Competentie Profiel (CCP).
 
Uitvoering
De uitvoering van het individueel OC Interventie Traject wordt verzorgd door de Stichting 
Milo: Wegbereiders in communicatie (www.stichtingmilo.nl). Milo is toegelaten als instelling 
die zorg mag verlenen waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg en/of de 
Zorgverzekeringswet. Milo is gelieerd aan Stichting OOK-OC! (kennis- en ontwikkelcentrum)
en aan de Leerstoel Ondersteunde Communicatie van Radboud Universiteit Nijmegen 
(www.ocleerstoel.nl).


