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2.2. Critically Appraised Topic 
 

Een Critically Appraised Topic (CAT) is een samenvatting van de resultaten van een klein aantal 

literatuurstudies. Het doel is om wetenschappelijk bewijs te vinden, waarmee een vraag uit de praktijk 

kan worden beantwoord (https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/, geraadpleegd op 25 april 2021).  

 

2.2.1. Ask  
Een PICO is een hulpmiddel voor het structureren van zoektermen en het opstellen van 

onderzoeksvraag (Kuiper, Verhoef, Munten & Hoegen, 2020, p.40). 

Patient – Problem  Instrument  Comparison Outcome 

Kind met (vermoedelijke) 
TOS 

Ondersteunend 
tekenen  

Spraaktaal Positief effect op de 
communicatieve 
zelfredzaamheid, 
waardoor afname sociaal-
emotionele problemen  

 
2.2.1.1. Hoofdvraag 
Vanuit de PICO is onderstaande hoofdvraag geformuleerd voor de CAT-literatuurstudie.  

 

‘Is  ondersteunend tekenen een geschikt middel om in te zetten binnen de logopedische 

behandeling  en helpt het gebruik van ondersteunende tekeningen bij het vergroten van de 

communicatieve zelfredzaamheid, waardoor sociaal-emotionele problemen verminderen?’ 

 

De hoofdvraag bestaat uit drie deelvragen:  

 

1. ‘Is ondersteunend tekenen een geschikt middel om in te zetten binnen de  logopedische  

     behandeling?’ 

2. ‘Helpt het gebruik van de ondersteunende tekeningen bij het vergroten van de communicatieve  

     zelfredzaamheid?’ 

3. ‘Nemen de sociaal-emotionele problemen af, wanneer de communicatieve zelfredzaamheid wordt  

    vergroot? 

 

2.2.2. Acces  
De zoektermen zijn ingevoerd op de websites van EBSCOhost, de NVLF, Auris, Kentalis, Simea, VHZ  

en Google. Bijlagen I, II en III geven een overzicht van de zoektermen. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Appraise  
 

2.2.3.1. CAT vraag 1 

 ‘Is ondersteunend tekenen een geschikt middel om in te zetten binnen de  logopedische  

 behandeling?’ 

 

Wat is ondersteunend tekenen? 
Onderstaande tekst is gebaseerd op de gedachtegang van Pien van der Most. Zij is in Nederland de 

grondlegster van ‘ondersteunend tekenen bij taalontwikkelingsstoornissen’ (https://tekenenbijtos.nl/, 

geraadpleegd op 7 april 2021).  

 

Er is voor dit onderzoek een definitie opgesteld voor ondersteunend tekenen:  
 
‘Ondersteunend tekenen is een vorm van ondersteunende communicatie, waarbij de kern wordt 

meegetekend tijdens het vertellen, om zodoende de talige boodschap te verduidelijken. Het kan 

worden ingezet als blijvend compensatiemiddel ter ondersteuning van de alledaagse communicatie, 

maar ook als middel om de taal tijdelijk te ondersteunen, tijdens het proces van het leren van taal’  

(van der Most & Pijnenburg, 2021) 

 

Ondersteunend tekenen is in de eerste plaats een vorm van ondersteunende communicatie. 

Het uiteindelijke doel is om het kind met TOS en zijn omgeving,  een ‘tool’ voor het leven aan te 

bieden. Door gebruik te maken van ondersteunende tekeningen tijdens het vertellen, kan het kind 

makkelijker deelnemen aan alledaagse gesprekssituaties. 

De logopedist vervult een voorbeeldfunctie, door het ondersteunend tekenen in te zetten tijdens de 

behandelingen. Zij ondersteunt haar talige therapie, door de kern mee te tekenen in eenvoudige en 

functionele tekeningen. De tekeningen worden door het kind mee naar huis genomen. Ze zijn het 

‘spiekbriefje’  binnen de dagelijkse verbale communicatie en bevorderen de transfer. 

 

Onderstaand figuur laat zien hoe de tekeningen van de logopedist, een brug slaan tussen de 

therapiesituatie en het dagelijks leven. 

 

Fig.1: Het effect van ondersteunend tekenen op de dagelijkse communicatie (Pijnenburg, 2021) 
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Het ondersteunend tekenen kan ook als therapiemiddel worden ingezet binnen de behandeling.  

Op stoornisniveau kunnen bijvoorbeeld woordenschat, zinsbouw of verhaalopbouw worden geoefend. 

Daarnaast is ondersteunend tekenen bij uitstek geschikt voor participatiegerichte en persoonlijke 

doelen. Voorbeelden zijn het leren omgaan met emoties en/of TOS en het ontwikkelen van innerlijke 

taal en executieve functies. Ook kunnen de tekeningen worden ingezet tijdens oudergesprekken. 

 

Het ondersteunend tekenen heeft als 

uitgangspunt dat de tekeningen, altijd 

ten dienste staan van de communicatie.  

 

Ondersteunend tekenen is bij nadruk 

géén creatieve therapie. Het is niet de 

bedoeling dat er gekleurd en geknipt 

wordt en details worden achterwege 

gelaten, tenzij dit functioneel is.  

Ondersteunend tekenen gaat dus niet 

over mooi tekenen. Mooi en creatief 

tekenen leidt af van het doel en zorgt 

voor een vol hoofd.  

 
 

 

 

Fig. 2: De ondersteunende tekening werkt als een trechter voor de gesproken taal, zodat de essentie overblijft 

(Pijnenburg,2021) 

 

Ondersteunend tekenen is zeer geschikt voor kinderen met TOS, omdat het gebruik maakt van hun 

sterke visuele gerichtheid. Het simultaan tekenen en benoemen, activeert beide hersenhelften en het 

geheugen (p.11).  De handeling van het tekenen zelf, vertraagt bovendien het spreektempo. De 

tekening werkt als een filter voor de gesproken taal, waarbij vaak in hoog tempo informatie wordt 

gegeven. Een tekening richt zich op de kern en is daarom zeer doelgericht. 

 

Het ondersteunend tekenen is therapie op maat. De frequentie waarmee het  wordt gebruikt, zal per 

kind en behandeldoel verschillen. Het kan gelijktijdig worden ingezet met andere therapievormen. 

Ondersteunend tekenen is altijd optioneel en geen doel op zich.  
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Fig. 3: De voordelen van ondersteunend tekenen vanuit verschillende perspectieven (Pijnenburg, 2021) 
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Wat is er bekend over ondersteunend tekenen in Nederland? 
In Nederland is er geen onderzoek gedaan naar ondersteunend tekenen bij kinderen met TOS. 

 

Op dit moment zijn er binnen de logopedie twee aanbieders, die zich richten op het aanleren van de 

tekentechniek. Zij doen dit beiden vanuit een iets andere invalshoek.  

 

Pien van der Most richt zich specifiek op ondersteunend tekenen bij taalontwikkelingsstoornissen. Zij 

was jarenlang logopedist en ambulant begeleider bij Kentalis. Sinds 2018 geeft zij trainingen aan 

professionals en ouders van kinderen met TOS (www.tekenenbijtos.nl, geraadpleegd op 7 april 2021). 

 

De training voor professionals bestaat uit een aantal bijeenkomsten, een online leeromgeving en een 

besloten Facebookgroep. De training richt zich op het aanleren van de tekentechniek. Daarnaast is er 

aandacht voor de manier waarop het ondersteunend tekenen kan worden uitgebouwd van 

therapiesituatie naar ‘tool’ voor het leven.  

 

Anja Scheffer geeft samen met illustrator Nelleke Kaldeway, de basisworkshop ‘Herkenbaar en 

eenvoudig tekenen’. De basisworkshop is eenmalig en duurt  3 uur. Daaropvolgend kunnen enkele 

verdiepingsworkshops worden gevolgd van een uur. Het doel is om de principes te leren van het 

herkenbaar tekenen, zodat de logopedist dit kan inzetten tijdens de behandeling bij diverse 

behandeldoelen (www.burgerscheffer.nl; persoonlijke communicatie, 6 mei 2021).  

 

De ervaring van logopedisten met het ondersteunend tekenen is nog beperkt. In 2020 gaf Pien van 

der Most 11 keer een gratis webinar. Het doel was om het ondersteunend tekenen te introduceren bij 

professionals. Er waren in totaal 913 deelnemers. Ongeveer 50% van hen was logopedist.  

Tijdens één van deze webinars is er een poll gedaan onder de 62 deelnemers. Hieruit blijkt dat 27% 

‘nooit tekent’ tijdens de behandeling en 54% doet dit slechts ‘af en toe’ (Webinar Pien van der Most, 4 

september 2020; persoonlijke communicatie, 17 februari 2021).  

 

Daartegenover staat dat de logopedisten die het toepassen, juist de vele voordelen benadrukken. 

Ter voorbereiding op dit onderzoek, heeft Pien van der Most een rondvraag gedaan onder haar oud-

cursisten: “Wat betekent tekenen bij TOS voor jou?”.  

 

Het is opvallend dat alle antwoorden uit de top drie, 5 punten scoren. Ze lijken zelfs met elkaar te 

correleren. Zo geven de professionals aan dat het ondersteunend tekenen hen helpt om de 

boodschap te verduidelijken (nr.2). Tot heeft tot gevolg dat het kind de boodschap beter begrijpt (nr.3). 

Dit leidt tot een succeservaring. Meerdere succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen (nr.1).  

 

Het is interessant om te onderzoeken of het beperkte gebruik komt door onbekendheid met het begrip 

of dat er andere motieven spelen. Er zijn momenteel zes logopediestudenten, die onderzoek (gaan) 

doen naar het gebruik van ondersteunend tekenen. Hopelijk geven de resultaten uit deze 

onderzoeken hier meer inzicht in. 
 

Vergroten zelfvertrouwen 

(succeservaring, inzicht in talenten, goed gevoel, 

vertrouwen) 

5 Verbeteren cognitieve functies 

(oplossend vermogen, geheugen, concentratie) 

3 

Verduidelijken van de boodschap door de therapeut 5 Helpend  voor andere doelgroepen (SBO, meertalig) 2 

Begrijpen van de boodschap door het kind 5 Eenvoudig inzetbaar 2 

Begrijpen en vertellen van een verhaal 4 Ontspannend en plezierig 2 

Zichzelf beter kunnen verwoorden 3 Begrijpen van emoties 1 

Inzetten bij oudergesprekken 3 Psycho-educatie kind 1 

Gehoord en begrepen voelen 3 Vertragende werking 1 



Wat is er bekend over ondersteunend tekenen in andere landen? 
Op EBSCOhost werd er één onderzoek en één artikel gevonden, daterend uit de jaren ’90.  

Daarnaast werden er twee onderzoeken gevonden, gericht op de relatie tussen tekenen en geheugen.   

 

Ukrainetz en Mc Fadden deden in 1998 onderzoek naar het effect van pictografie op de 

verhaalopbouw bij kinderen met een normale taalontwikkeling.  

 

Bij 61 basisschoolkinderen tussen 7 en 9 jaar oud werd onderzocht hoe zij verhalen reproduceerden 

op basis van 3 grafische vormen: Het verhaal opschrijven, samenvatten in één tekening en een serie 

pictogrammen maken. De kinderen werden door de leraar geselecteerd en ingedeeld naar lage, 

gemiddelde of hoge taalkwaliteiten. Kinderen met een diagnose werden niet uitgesloten van selectie. 

Voorafgaand aan het onderzoek kregen de kinderen één uur uitleg over de werkwijze bij pictografie.  

 

Pictografie is hetzelfde als ondersteunend tekenen: Het zijn schematische ‘quick & easy’ tekeningen 

die de communicatie ondersteunen. Ze worden snel door het kind getekend en zijn zeer simpel. Ze 

worden chronologisch verbonden, met pijlen van links naar rechts.  

 

De conclusie is dat pictografie zorgt voor een beter kwalitatief en kwantitatief verhaal: De verhalen 

waren langer, beter gestructureerd en bevatten meer inhoudelijke informatie.  

 

De onderzoekers geven als verklaring dat tekenen helpt als geheugensteun. Pictografie geeft de 

chronologische volgorde aan van acties, wat een positief effect heeft op verhaalopbouw en 

werkwoordvervoegingen. Bovendien stimuleert pictografie om te vertellen over de inhoud. Het kind 

krijgt visueel overzicht en ‘hangt’ als het ware boven het verhaal. In tegenstelling tot schrijven, wordt 

het kind niet belemmerd door de regels van de (morfo)syntaxis.   

 

Het nadeel van dit onderzoek, is dat de leerkracht de kinderen selecteerde op taalvaardigheid.  

De in- en exclusiecriteria zijn onduidelijk. Zo vallen meertalige kinderen of kinderen met dyslexie 

waarschijnlijk uit op een schrijftaak, wat voor een vals positief effect zorgt op de pictografie.  

 

Dezelfde Ukrainetz publiceerde in 1998 een artikel in het vakblad van de American Speech-

Language-Hearing Association  (vol. 29, p.197-206). Middels casuïstiek wordt de therapie met 

ondersteunend tekenen bij kinderen met TOS besproken. 

 

Ukrainetz beschrijft hoe zij kinderen met TOS de vaardigheid van pictografie aanleert. Hierbij wordt 

begonnen met het voorlezen en bespreken van verhalen, voordat ze start met pictografie.  

De taalsamples laten zien dat kinderen met behulp van pictografie meer gestructureerd vertellen in 

persoon, plaats, tijd en actie. Staafdiagrammen vergelijken de vertelvaardigheden van 5 kinderen, 

wanneer zij hun geschreven of pictografische verhaal navertellen. Het verhaal dat zij vertellen middels 

pictografie, is bij alle kinderen langer. Bij 4 van de 5 kinderen is er sprake van een betere 

verhaalopbouw.  

 

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat de kinderen informatie kregen over verhaalopbouw, alvorens 

ze leerden tekenen. Het is de vraag of het positieve effect volledig is toe te schrijven aan pictografie.   

 

Fernandes, Wammes & Meade deden tussen 2016 en 2018 meerdere onderzoeken naar het effect 

van tekenen op het geheugen. In het onderzoek ‘The surprisingly powerful influence of drawing on 

memory’ (2018) moesten volwassen deelnemers 30 woorden leren. Afhankelijk van de groep waarin 

zij zaten, moesten zij binnen 40 seconden het woord herhaaldelijk opschrijven, tekenen, visualiseren 

of een afbeelding bekijken. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om 20 definities uit 

studieboeken te leren. Per definitie kregen zij 60 seconden om deze uit te schrijven of te tekenen.  

 

In beide experimenten werden de tekeningen significant beter onthouden. De onderzoekers 

suggereren dat tekenen beter beklijft doordat het semantisch, visueel en motorisch wordt opgeslagen. 

De situatie wordt beschreven als ‘contextrijk’.  

 



Tijdens het symposium Drawing and the Brain (2016), werd de tactiele feedback benoemt.  

De aanraking van het papier zou een gunstig effect hebben op het geheugen 

(www.deprocescartograaf.nl, geraadpleegd op 7 december 2020).  

 

Bovenstaande onderzoeken tonen aan dat tekenen een positief effect heeft op het leervermogen bij 

volwassenen, zonder taalproblemen. Het is onduidelijk of dit ook geldt voor kinderen met TOS.  

 

 

Conclusie CAT vraag I 
Ondersteunend tekenen is een vorm van ondersteunende communicatie, waarbij de taal wordt 

verduidelijkt met behulp van eenvoudige tekeningen. Het kan worden ingezet als ‘tool’ voor het leven, 

maar ook als  therapiemiddel.   

De conclusie uit de literatuurstudie is dat er in het binnen- en buitenland, nagenoeg geen 

wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het gebruik van ondersteunend tekenen bij kinderen met 

TOS.   

 

Binnen Nederland komen er vanuit het werkveld een aantal ontwikkelingen op gang, zoals 

cursusaanbod door twee aanbieders en enkele afstudeeropdrachten. Een rondvraag onder de 

professionals die het ondersteunend tekenen gebruiken, levert positieve resultaten op.  

Het buitenlandse onderzoek naar ondersteunend tekenen is nihil en verouderd, maar biedt 

waardevolle informatie. De onderzoeken naar pictografie laten zien dat het ondersteunend tekenen 

visueel overzicht geeft. De onderzoeken naar tekenen en geheugen, tonen aan dat een tekening helpt 

bij het ophalen van informatie uit het geheugen.  

Ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, geven de resultaten voldoende onderbouwing om 

ondersteunend tekenen in te zetten tijdens het N1=onderzoek.  
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Bijlage I   PICO vraagstelling met zoektermen 
 

Patient – Problem  Instrument  Comparison Outcome 

Kind met (vermoedelijke) 
TOS  

Ondersteunend 
tekenen  

-  Positief effect op de 
communicatieve 
zelfredzaamheid, 
waardoor afname sociaal-
emotionele problemen  

Zoektermen     

- Speech impairment  
- Speech development 
- Speech therapy or  
  speech pathology or    
  speech language  
  pathology 
- Children or kids or youth  
  or child 

- Drawing 
- Drawing therapie 
- Drawings or  
  pictures  
  or illustrations or  
  images  
- Drawing and  
  memory 

-  - Communicative self- 
  reliance 
- Communicative  
  competence 
- Communication skills 
- Emotion 
- Emotion regulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage II   Zoektermen EBSCOhost  

 
1. Tekenen en geheugen en logopedie  (full text) 
 
Drawing 56.069 x 
▼ 
Drawing AND Memory 2.354 x 
▼ 
Drawing AND memory  ►  published date 2010-2020  1.160x 
▼ 

AND children or adolescents or youth or child or teenager 278x 

AND speech therapy or speech pathology or speech language pathology 0x 

AND verbal and non verbal communication  1x 

 
 

 
2. Tekenen en kinderen en logopedie (full text) 
 
Drawing therapy  239x  
▼ 

AND children or kids or youth or child 52x 

AND child or kids or youth 47x 

AND speech therapy or speech pathology or speech language pathology 2x 

AND speech development 0x 

AND speech development or development 1x 

AND communication strategies  0x 

AND child or kids or  youth AND communication  0x 

 

 

 
3. Logopedie en kinderen en emoties en tekenen  (full text) 
 
Speech therapy or speech pathology or speech language pathology  20.847x 
▼ 
Speech therapy or speech pathology or speech language pathology AND children or kids or youth or 
child  7.787x 
▼ 

AND emotion  85x 

AND emotion regulation  8x 

AND drawings or illustrations or pictures or images  690x 

AND drawing 47x 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

 



Bijlage III    Selectie wetenschappelijke artikelen 
 
 

Onderwerp  Aantal onderzoeken  Bron  

TOS en  visueel  leren  - 1 onderzoek + 3 artikelen  Kentalis  

Tekenen en  geheugen en leren - 5x 
- 6x  

EBSCO 
Alleen abstract 

Tekenen bij logopedie  - 3x  EBSCO 

Tekenen bij psychotherapie - 4x EBSCO 

Picto’s, emotie en logopedie - 2x EBSCO 

TOS en emotie  - 3x 
- 1 onderzoek + 2 artikelen  

EBSCO 
Kentalis 

TOS en TOM en executieve functies - 1x 
- 1onderzoek  +2 artikelen  

EBSCO 
Kentalis  

TOS en levenskwaliteit  - 1x EBSCO 

TOS en behandeltevredenheid - 1x EBSCO 

TOS en sociologie  - 1x EBSCO 

TOS en holistische aanpak  - 1x EBSCO 

Totaal  32x onderzoek + 7 artikelen   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


