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Inleiding 
 

 

In 2002 brachten wij ons Werkboek Ondersteunde Communicatie uit. Na vele herdrukken en 

verstrekking via internet hebben wij ter gelegenheid van 25 jaar KMD het werkboek opnieuw 

uitgegeven. Hierbij is het boek voorzien van recente ontwikkelingen en visies op het gebied 

van Ondersteunde Communicatie.  

In 25 jaar is er veel veranderd op technologisch gebied. Begonnen wij met een hulpmiddel 

met papieren inlegvellen, de My-Voice, inmiddels is de T3 een feit. Een prachtig dynamisch 

communicatiehulpmiddel met touchscreen en de modernste technieken waarmee er, voor de 

eindgebruiker, nog meer mogelijkheden gekomen zijn. 

Wij hopen je met dit werkboek op weg te helpen naar een goed werkend communicatie-

hulpmiddel dat helemaal aangepast is aan de wensen van je kind of cliënt. Het boek is ge-

schreven voor ouders, logopedisten, begeleiders, therapeuten, leerkrachten en een ieder die 

te maken heeft met dynamische communicatiehulpmiddelen. Je vindt er voorbeelden van 

mensen die een dergelijk hulpmiddel gebruiken, informatie over het inrichten van een com-

municatiehulpmiddel, bladensets en bijpassende oefeningen. De bladensets zijn ontworpen 

met de software KMDCreate. Met KMDCreate maak je eenvoudig de bladensets voor de 

nieuwe T3 en de naam zegt het al…er zijn vele creaties mogelijk. 

Onze dank gaat uit naar alle gebruikers van onze hulpmiddelen en hun omgeving. Door hen 

hebben wij kunnen ervaren hoe je een proces doorloopt van aanvraag tot implementatie van 

een hulpmiddel.  

In het bijzonder zijn we dank verschuldigd aan Kim, Jan en Chloé, hun ouders en begelei-

ders. Zij brachten ons de prachtige gebruikersverhalen en hebben een aantal oefeningen uit 

dit werkboek uitgeprobeerd.  

 

 
De nieuwe T3. 
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1 Drie gebruikersverhalen 
 

 

Hieronder volgen drie verhalen over mensen met een dynamisch communicatiehulpmiddel: 

Kim, Chloé en Jan. Van alle drie de personen zult u verder op in het werkboek ook symbo-

lenbladen terugzien als uitleg bij de theorie. 

 

1.1 Kim, syndroom van Down 

 

Kim is een man van 28 jaar oud met het syndroom van Down. Kim spreekt niet of nauwelijks 

en is in de communicatie heel afwachtend. Er wordt een hulpvraag gesteld om de communi-

catie met Kim te verbeteren. In het verleden is gewerkt met gebaren en een communicatie-

boekje, maar dit werd onvoldoende gebruikt door Kim en zijn omgeving. Het lijkt wel of Kim 

helemaal opgesloten is in zichzelf. Hij is zo afwachtend dat hij rustig een uur op zijn kamer 

kan zitten wachten op hulp zonder te roepen of iemand te gaan halen. Soms gebruikt hij wel 

een voorwerp om iets duidelijk te maken, maar praten over zaken buiten het hier-en-nu is 

niet mogelijk. Kim is compleet afhankelijk van de gesprekspartner die zijn signalen moet in-

terpreteren. 

 

 
Kim vertelt bij thuiskomst over zijn werk. 

 

Na uitgebreid onderzoek, waaronder de ComVoor test (Verpoorten, Noens & van Berckelaer-

Onnes, 2007), taalonderzoek (taalbegripsniveau ruim 3 jaar) en analyse van de communica-

tieve functies (van den Dungen & den Boon, 2001) komt het advies om te gaan werken met 

een ondersteunend communicatiehulpmiddel. Kim begrijpt voldoende de pictogrammen en 

zodoende kunnen we hiermee aan de slag.  
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In samenwerking met zijn omgeving (de woonvoorziening en dagbesteding) wordt een 

communicatieplan opgesteld en gaan we aan de slag. Eerst met een communicatieboek. 

Hiermee kan Kim al keuzes maken, zoals het soort broodbeleg of een cd die hij wil horen.  

Kim wordt op vele manieren uitgelokt om initiatief te nemen en na een aantal weken begint 

hij uit zichzelf de map te gebruiken. We vullen de map aan met een praatknop waarmee Kim 

bijvoorbeeld zijn huisgenoten kan uitnodigen voor een kop koffie of een nieuwsbericht kan 

overbrengen. Kim heeft veel gevoel voor humor en laat ook graag grapjes horen met de 

praatknop.  

Met software op de computer testen we of Kim kan omgaan met een dynamisch communica-

tiesysteem en als Kim dit laat zien wordt besloten over te gaan tot een echt communicatie-

hulpmiddel. In overleg met KMD wordt een T3 op proef geleverd zodat we eerst een paar 

weken kunnen proefdraaien. Al tijdens deze proef vertelt Kim uit zichzelf over een huisge-

noot die ziek is en wie er op vakantie gaat. De proef is dus geslaagd.  

Na een aanvraag bij de ziektekostenverzekering volgt de levering en krijgen de begeleiders 

uitleg over de hardware en software. De begeleiders pakken het programmeren van de sym-

bolen op en de logopedie richt zich vooral op het gebruik door Kim en omgeving en het uit-

breiden van de communicatiefuncties.  

Na een periode van een aantal maanden zien we een forse groei in het maken van keuzes en 

het geven van informatie. Zo bepaalt Kim zelf wie er op zijn verjaardag komt, wat hij wil 

eten, wat hij gaat doen in het weekend en vertelt wat er gebeurd is op het werk. Door de T3 

èn de goede begeleiding vanuit zijn omgeving werd er een ontwikkeling in gang gezet waar-

door Kim uit zijn cocon is gekomen en meer deelneemt aan de samenleving. 

 

 
Een vrolijke Kim die nu volop initiatief neemt 

 in de communicatie. 
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1.2 Chloé, spastisch 

 

Chloé is een meisje van 9 jaar oud. Zij is spastisch en kan niet of nauwelijks spreken. Voor-

heen maakte ze vooral gebruik van lichaamstaal, geluidjes en het kijken naar afbeeldingen in 

een communicatiemap. Haar taalbegrip is best goed. Om haar communicatiemogelijkheden 

uit te breiden is twee jaar geleden gestart met ondersteuning door middel van de Wizard 

Color. Deze Wizard Color is gemonteerd op haar duwrolstoel en elektrische rolstoel en ze 

bedient dit apparaat door middel van een Adremo-hoofdsteun.  

 

      
Chloé met haar Wizard Color. 

 

 

Nadat we eerst gezorgd hebben voor een goede bediening (de hoofdsteun werd diverse  

keren aangepast en de methode van scannen werd ingesteld op vakje voor vakje) konden 

we na een tijd aan de slag. Omdat Chloé een slechte visus heeft, zijn we begonnen met 9 

afbeeldingen per kaart. Ook werd geadviseerd om te werken met foto’s. We startten met 

een blad personen, dingen in huis, haar zitvoorzieningen, kleuren, spelen, dvd, iets doen en 

drinken. Vooral het blad kleuren en spelen is veelvuldig geoefend in het begin. Zo koos Chloé 

‘ketting rijgen’ en bepaalde zij de kleuren van de kralen of maakte zij een schilderij en  

bepaalde de kleuren verf.  

Moeder bedacht regelmatig onderwerpen die Chloé interesseerden zoals een muziekblad vol 

met foto’s van de artiesten en opgenomen liedfragmenten. Zo kon Chloé iedereen plezieren 

met een vrolijke noot. Met het blad personen koos Chloé regelmatig wie ze mocht bellen of 

van wie ze een kus wilde. Met het blad dvd koos ze de film die ze wilde kijken.  

Na ongeveer een jaar flink oefenen maakt Chloé nu een spurt. Zij heeft de bediening onder 

controle en is zich bewust van de invloed die ze kan uitoefenen op haar omgeving tot grote 

vreugde van iedereen. Tevens blijkt ze om te kunnen gaan met pictogrammen. Hierdoor 

kunnen we een stap zetten van concrete foto’s naar de meer abstracte begrippen die vaak 

alleen door een symbool kunnen worden uitgebeeld. Ook kan Chloé nu werken met kleinere 

vakken zodat we 16 vakken op een kaart kunnen plaatsen.  
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Hierna volgen snel uitbreidingen op haar vocabulaire. Ze laat zien meer communicatiefunc-

ties aan te kunnen zoals het geven van informatie, het uiten van gevoelens en ergens com-

mentaar op geven (van den Dungen & den Boon, 2001). 

Na twee jaar oefenen heeft Chloé een set van 35 bladen met een inhoud van zo’n 300 woor-

den en zinnen.  

Binnen twee jaar heeft zij ongelooflijk veel mogelijkheden gekregen en leren benutten waar-

door haar ontwikkelingskansen hoger blijken te liggen dan voorheen gedacht werd. 

 

 

 
Chloe kiest de DVD die ze wil zien door te scannen  

met haar Adremo-hoofdsteun. 
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1.3 Jan, ziekte van Parkinson 

 

Jan is een man van 50 jaar oud en heeft de ziekte van Parkinson. De spraakverstaanbaar-

heid is door de ziekte minimaal waardoor ondersteuning nodig is.  

Eerst wordt er een Lightwriter gebruikt waarbij Jan de boodschappen zelf intypt. Hierdoor 

durft hij weer alleen boodschappen te gaan doen en zelf met de trein te reizen. Na een tijd 

neemt de handfunctie verder af en wordt het bedienen van de Lightwriter vermoeiend. 

Daarom wordt een T3 aangevraagd, waarbij Jan met een licht bedienbaar touchscreen 

werkt. In de T3 kan Jan nog steeds typen, maar nu ook voorgeprogrammeerde boodschap-

pen kiezen. Bij de letterkaart kan Jan gebruik maken van woordvoorspelling waarbij de T3 

voorspelt wat Jan gaat typen en een aantal suggesties laat zien. Hij kan zinnen typen en 

opslaan in het geheugen.  

 

 
Jan. 

Bij de voorgeprogrammeerde boodschappen kan Jan kiezen uit een aantal onderwerpen 

waarover hij wil praten. Het vocabulaire in de T3 is helemaal verzonnen door Jan zelf. Hij 

heeft een lijst samengesteld met zinnen die voor hem belangrijk zijn. Het accent ligt hierbij 

op hulpvragen en gevoelens. De zinnen zijn door de logopedist geprogrammeerd en in over-

leg met Jan kunnen altijd zinnen worden toegevoegd. Ook wordt er omgevingsbediening 

geïnstalleerd. Op die manier kan Jan de televisie en dvd speler bedienen.  

De T3 wordt gemonteerd op de elektrische rolstoel en de duwrolstoel. Hierbij is op het werk-

blad een hoekverstelling geplaatst wat kan kantelen en ingesteld kan worden qua breedte en 

diepte. Mocht de handmotoriek achteruitgaan dan kunnen we Jan met deze aanpassingen 

het touchscreen zo lang mogelijk laten bedienen. Als dat niet meer lukt, kunnen we kiezen 

voor schakelaarbediening. Op deze manier verandert het hulpmiddel mee met de beperkin-

gen van Jan. 
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2 Inrichten van een hulpmiddel 

 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe je een hulpmiddel inricht zoals de grootte van de vak-

ken, de plaats van de vakken, het bepalen van de woordenschat. De uitleg wordt verduide-

lijkt aan de hand van vele screenshots van de software KMDCreate. 

 

2.1 Grootte van de vakken 

 

De grootte van de vakken wordt bepaald door de motoriek, visus en concentratie.  

Als er sprake is van een beperkte handmotoriek, dan is het raadzaam om te kiezen voor gro-

te vakken. Je kiest dan bijvoorbeeld voor 9 of 16 vakken per blad. Een gevolg hiervan is wel 

dat er weinig symbolen op één blad passen en je dan vaker moet doorverwijzen naar een 

submenu. Probeer ook eens een hulptablo voor vingergeleiding uit. Het kan best zijn dat de 

cliënt hiermee toch kleinere vakken kan bedienen.  

Bij een slechte visus kan het eveneens verstandig zijn om te kiezen voor grote vakken. Extra 

ondersteuning biedt het gebruik van contrasten zoals kleuren of juist alleen lijntekeningen. 

Voor mensen met een hele slechte visus kan auditief scannen helpen. Dit is een methode 

waarbij het hulpmiddel vertelt uit welke symbolen je kunt kiezen. 

Bij een slechte concentratie kunnen veel kleine plaatjes te afleidend zijn. Grote vakken  

creëren meer rust. 

 

 
Bij beperkte handmotoriek kan gekozen worden voor grotere vakken. 
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2.2 Plaats van de vakken 

 

Als de handmotoriek slecht is, kan het zijn dat de reikwijdte beperkt is waardoor je niet het 

hele scherm met de handen kunt bedienen. Zorg er dan voor dan de meest gebruikte vakken 

op de best bereikbare plaats zitten. Dit geldt tevens voor mensen met een beperkte visus 

zoals een hemianopsie of een kokervisus. Het kan zelfs zo zijn dat sommige vakken op het 

hulpmiddel gewoon leeg blijven. Hieronder zie je een voorbeeld van een letterkaart waarbij 

de meest gebruikte letters linksboven zijn geplaatst. 

 

 
Letterkaart frequency of use. 
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2.3 Bediening 

 

Een communicatiehulpmiddel kun je bedienen met de handen (een touchscreen) of met een 

schakelaar. Veel gebruikte schakelaars zijn een joystick, een losse knop of een hoofdsteun. 

Bij een losse knop of hoofdsteun gaat men scannen. Hierbij loopt een gekleurde balk over 

het scherm. Als je op de juiste rij staat klik je op de schakelaar of druk je de hoofdsteun in. 

Daarna wordt verder gescand in die rij en wordt het juiste vak geselecteerd. De meest voor-

komende scanmethodes zijn rij - kolom scannen en vak- voor- vak scannen. Bij het scannen 

begin je altijd bovenaan waardoor het raadzaam is om de veelgebruikte woorden bovenaan 

te plaatsen. Bij een joystick begin je altijd in het midden en zijn de hoogfrequente woorden 

dus op die plaats gecentreerd. 

 

   

Voorbeelden van schakelaars: Adremo-hoofdsteun, schakelaar Jelly Bean en joystick. 

 

De manier van scannen heeft dus invloed op de plaats van de symbolen. Kies vóór het pro-

grammeren al een scanmethode en bedenk wat de handigste plaats is voor de symbolen en 

verwijzers. Verwijzers zijn de vakken waarmee je kunt navigeren naar andere bladen. 

In het hoofdmenu staan verwijzers naar de submenu’s en in deze submenu’s staat altijd een 

verwijzer om terug te keren naar het hoofdmenu.  

Als je scant begin je bovenaan op het scherm. De handigste plek voor een verwijzer zou dus 

linksboven moeten zijn. In het begin kan deze plek echter zorgen voor té snel terugkeren 

naar het hoofdmenu. Daarom werd bij gebruiker Chloé juist gekozen voor de verwijzer  

helemaal onderaan. Chloé had in het begin moeite met het gebruik van de schakel-

hoofdsteun. Ze kon op deze manier rustig scannen en ging niet per ongeluk naar het hoofd-

menu. Pas toen Chloé de bediening onder controle had, is de verwijzer verplaatst naar de 

positie linksboven zodat ze sneller van blad kon wisselen. 
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  Blad 

Chloé; plaats je de verwijzer links boven of juist rechts onder? 
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2.4 Navigeren tussen de bladen 

 

Het voordeel van een dynamisch systeem is dat men zelf in het systeem kan bladeren. Of dit 

nu door middel van een touchscreen of door schakelaars gebeurt… de gebruiker kan te allen 

tijde zelfstandig navigeren en de onderwerpen zoeken waarover hij of zij wil communiceren. 

In de praktijk zie je het meest het navigeren waarbij je vertrekt vanuit een hoofdmenu met 

daaronder submenu’s. In het hoofdmenu staan de verwijzers naar de verschillende onder-

werpen zoals eten, drinken, uitstapjes. Elk vak in het hoofdmenu is geprogrammeerd als 

verwijzer naar dit submenu. In het submenu staan de symbolen met spraak. Als er meer 

symbolen zijn dan op het blad passen kun je een laag eronder programmeren. Zo kun je het 

blad ‘eten’ opsplitsen in broodbeleg, avondeten en lekkere hapjes. In het voorbeeld vind je 

een hoofdmenu en het submenu ‘sport’ van gebruiker Kim. 

 

 
Hoofdmenu met alle verwijzers van gebruiker Kim. 



Werkboek Ondersteunde Communicatie 

 

 

KMD, spraakmakend 
14 

 

 
Submenu over sport van gebruiker Kim. 

 

Een andere minder voorkomende indeling is die naar situationele context. Vertrekkende van-

uit bijvoorbeeld een foto van een huis, kies je de keuken, vervolgens de koelkast en klik je 

daar het symbool melk aan. Deze indeling is complex om te maken, maar is wel erg gemak-

kelijk aan te leren voor de gebruiker zelf. 
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Indeling situationele context: 

van huis, naar keuken,  

naar koelkast, naar melk. 
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2.5 Functievakken 

 

Functievakken zijn nodig om het dynamisch systeem goed te laten ‘functioneren’. De eerder 

beschreven verwijzer is een voorbeeld van een functievak dat je kunt programmeren. Andere 

functies zijn volume, opslaan van zinnen in het geheugen, aan/uit, correctie en woordvoor-

spelling. Het is handig om de volumetoetsen te programmeren op het hoofdmenu. Zo kan de 

gebruiker eenvoudig zelf het volume instellen.  

Bij een letterkaart zijn een aantal functies nodig; te weten een spatie, spreekknop, back-

space en een toets om de hele regel te wissen. In de letterkaart van Jan ziet u deze toetsen 

en hoe ze vormgegeven zijn met een pictogram. 

 

 
Letterkaart met functies zoals spatie, spreek, correctie zin en backspace. 
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2.6 Omgevingsbediening en computerbediening 

 

Een ander onderdeel van de dynamische hulpmiddelen is de optie om de computer of appa-

ratuur in huis te bedienen. Door deze omgevingsbediening kun je bijvoorbeeld de televisie, 

dvd speler, stereo, verlichting, telefoon of gordijnen bedienen. Dit werkt met infrarood  

signalen die gestuurd worden naar een ontvanger die bij het apparaat geplaatst is. Ook kun 

je een computer besturen door het programmeren van computertoetsen en muistoetsen. 

Hiermee wordt je wereld snel een stuk groter. 

 

 
Voorbeeld van een scherm met toetsen voor omgevingsbediening. 
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Voorbeeld van een muisblad. 

Onderaan staan functievakken waarmee direct de websites worden geactiveerd. 
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2.7 Display 

 

Wat je zag bij het voorbeeld van de letterkaart van Jan was het gebruik van een tekstregel 

ofwel een tekstdisplay. Hierin verzamel je de tekst alvorens je het laat uitspreken. Bij een 

symbolenkaart is dit ook mogelijk. Je verzamelt de symbolen dan in het display en maakt zo 

een zin van symbolen. Denk bij het programmeren van dit symbolendisplay ook aan een 

backspace en correctietoets om de regel te wissen.  

Heel handig om te gebruiken bij een letterkaart of symbolenkaart zijn toetsen om de bood-

schap te bewaren. Hierdoor kun je eerst de boodschap typen en opslaan in het geheugen. 

Later roep je de zin op uit het geheugen. Het scheelt een hoop tijd voor de gebruiker die 

hierdoor meteen zijn boodschap kan laten horen. 

Het gebruik van een display is ook zeker aan te raden bij iemand met een verminderd ge-

hoor of doofheid. Door eerst de letters of symbolen te verzamelen in het display krijgt de 

cliënt visuele feedback, kan controleren of de boodschap juist is en dan pas het bericht laten 

uitspreken. Andersom kan de gesprekspartner ook de boodschap intypen en laten lezen aan 

de cliënt.  

De functie van een symbolendisplay wordt wel eens onderschat. Voor kinderen echter kan 

een symbolendisplay een manier zijn om zinsbouw te leren. Ze leren werken met bijvoor-

beeld onderwerp-werkwoord-voorwerp. Ook als je kind nog niet kan spellen, kun je gerust 

een letterkaart toevoegen. Je kunt je kind hierdoor laten spelen met letters en de klanken 

van de letters leren herkennen. Hiermee stimuleer je het beginnend lezen. 

 

         
 
Symbolen samenstellen tot een zin in het symbolendisplay. 
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2.8 Kleurgebruik 

 

Het herkennen van symbolen kun je stimuleren door kleuren toe te voegen in de kaart.  

Bekijk onderstaande voorbeelden over het thema fruit maar eens. Het eerste blad zal het 

meest voorkomen: gekleurde symbolen op een witte achtergrond. Maar voor sommige cliën-

ten met een beperkte visus of verstoorde informatieverwerking kan het nodig zijn om een 

andere instelling te gebruiken.  

Je kunt de kleuren volledig weglaten zodat alleen de lijntekening overblijft.  

Een ander idee is om de hele achtergrond een kleur te geven of te werken met gekleurde 

rasterlijnen. De gekleurde rasterlijnen zorgen in het algemeen voor een rustiger beeld dan 

een volledig gekleurde achtergrond. 
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Kleurgebruik op diverse manieren, het één is duidelijker dan het ander.
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Kleuren kun je gebruiken om de categorie aan te duiden, zoals eten of natuur. Deze vind je 

dan terug in de kleur van de verwijzer of de kleur van de rasterlijnen. 

Kleuren kun je zelf bepalen maar meestal werken we met de volgende kleurcodes: 

Wit   Kernwoordenschat, algemene woorden 

Grijs   Functietoetsen 

Geel   Personen 

Rood   Spelen 

Roze   School of werk 

Oranje   Eten en drinken 

Donkergroen  Dieren 

Lichtgroen  Natuur 

Donkerblauw  Vervoer en locaties 

Lichtblauw  Gevoelens 

Donkerbruin  Kleding 

Lichtbruin  Verzorging 

Beige   Lichaam 

Paars   Themakaarten 

 

 

 
Hoofdmenu van Kim, toepassing van kleurcodes per categorie. 
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2.9 Soort symbool 

 

Symbolentalen zijn er in vele variaties. De symbolentalen die je in Nederland het meest  

tegenkomt zijn PCS, Beta, Visitaal, Bliss, Widgit en Weerklankfoto’s. Eigen afbeeldingen  

komen sinds het digitale tijdperk steeds vaker voor. Je kunt foto’s van bijvoorbeeld familie-

leden programmeren, maar ook plaatjes downloaden van internet. 

De keuze van het soort symbool hangt af van factoren zoals de visus, ontwikkelingsleeftijd, 

aandacht en de voorkeur van de cliënt. Zoek in samenwerking met de logopedist naar de 

meest passende symbolentaal. Uitgebreide informatie is te vinden in het boek  

“Communicatie op eigen wijze” (van Balkom, 2009) en “Grafische symbolen in ondersteunde 

communicatie” (Welle Donker & van Balkom, 1995).  

Door het afnemen van de ComVoor test kan de logopedist informatie verkrijgen over de 

vorm en de wijze van betekenisverlening. De vorm kan zijn een voorwerp of afbeelding. Bij 

een afbeelding kan het gaan om foto’s, pictogrammen, lijntekeningen of geschreven taal. 

Naast deze onderverdeling geeft de test zelfs aan of je bijvoorbeeld moet kiezen voor kleu-

renfoto’s of zwart-wit foto’s, foto’s van voorwerpen of foto’s van handelingen et cetera.  

Gebruikers van een communicatiehulpmiddel hebben betekenisverlening op representatie-

niveau, dat wil zeggen dat “de verwijzende of symbolische functie van voorwerpen,  

afbeeldingen en/of geschreven taal wordt begrepen” ( Verpoorten, Noens & van Berckelaer-

Onnes, 2007).  

Overzicht van de meest voorkomende symbolentalen bij het woord ‘appel’ en het woord 

‘drinken’: 

 
Het woord appel in diverse symbolentalen. 
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Het woord drinken in diverse symbolentalen. 

 

Te zien is dat bij het werkwoord drinken bij symbolenbibliotheek Weerklank een foto mist. In 

deze bibliotheek staan met name foto’s van voorwerpen; nauwelijks foto’s van werkwoorden 

en emoties. De meest complete bibliotheken zijn die van PCS en Widgit.  

In de praktijk zul je vaak een combinatie van meerdere bibliotheken zien.  

Bij gebruiker Kim kwam uit de ComVoor test naar voren dat hij kon werken met pictogram-

men, lijntekeningen en foto’s. In zijn T3 gebruikt hij PCS-symbolen, foto’s van de Weerklank 

en eigen foto’s. Het programmeren wordt samen met Kim gedaan. Kim geeft zelf aan welk 

plaatje voor hem het duidelijkst is; een PCS-symbool of foto. In onderstaand voorbeeld zie je 

een combinatie van PCS-symbolen en foto’s van internet. 
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Blad over vakantiepark bestaande uit PCS-symbolen en foto’s van internet. 

 

Bij gebruiker Chloé hebben we aanvankelijk met alleen maar foto’s gewerkt. De moeder van 

Chloé maakte foto’s van alle voorwerpen, plaatsen en personen.  

 
Fotokaart met speelgoed van Chloé. 
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In het voorbeeld van Jan ziet u het gebruik van Beta-symbolen. Jan kan prima lezen, maar 

geeft aan dat het zoeken naar het juiste woord veel tijd kost. Om de zoektijd te verkorten 

worden Beta-symbolen toegepast. 

 
Symbolentaal Beta in combinatie met woorden. 
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3 De inhoud van het communicatiehulpmiddel 

 

 

Nu volgt de moeilijkste stap bij het programmeren: wat wordt de inhoud van het  

communicatiehulpmiddel? Hoe bepaal je welke woorden of zinnen er nodig zijn?  

De selectie van de woordenschat is iets wat op maat gebeurt. Verderop in dit boek is wel 

een bladenset opgenomen, maar je ziet bij alle drie de gebruikers dat deze bladenset niet of 

nauwelijks gebruikt wordt. De reden hiervan is dat je bij ondersteunde communicatie begint 

met de onderwerpen die het meest uitlokken tot interactie. Bij Chloé waren dit het speelgoed 

en de kleuren; bij Kim waren dit de personen, broodbeleg en soorten werk. Stapsgewijs 

breidt je deze woordenschat uit. Bij Chloé oefenden we de kleuren door fruit aan haar te 

laten zien. Daarna volgde natuurlijk een blad met diverse soorten fruit en cijfers zodat Chloé 

boodschappen kon doen op de markt. Zo rol je van het ene thema in het andere.  

Bij iedereen is deze groei anders en afhankelijk van de cliënt en zijn of haar omgeving.  

Waarom dan toch een bladenset in dit boek? We willen een idee geven wat er allemaal kan, 

waar je aan zou kunnen denken bij het programmeren. Onze ervaring is dat er vaak con-

crete begrippen zoals zelfstandige naamwoorden en werkwoorden geprogrammeerd worden. 

De meer abstracte begrippen vergeet men vaak. Een bladenset kan een handig hulpmiddel 

zijn om te bekijken of alle woordsoorten en onderwerpen wel voldoende aan bod komen. Zo 

zagen we bij gebruiker Kim dat er veel bladen waren waarmee hij keuzes kon maken, maar 

dat hij geen gevoelens kon uitdrukken omdat er simpelweg nog geen emotiekaart was  

geprogrammeerd.  

De woordenschat bestaat altijd uit een kernwoordenschat en een themawoordenschat.  

In de themawoordenschat staan alle zaken die voor die specifieke persoon gelden.  

 

3.1 Kernwoordenschat 

 

De kernwoordenschat kan voor elke cliënt gelden en is uitwisselbaar. De twee bladensets in 

hoofdstuk 4 zijn dus in feite een kernwoordenschat. De kernwoordenschat wordt in de prak-

tijk altijd aangevuld met de themawoordenschat zoals in paragraaf 3.2 behandeld wordt. De 

kernwoordenschat is afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd en het taalniveau van de  

cliënt. Bespreek daarom met de logopedist welke woorden nodig zijn. De logopedist kan 

hiervoor de observatielijsten uit het therapieprogramma “Beginnende Communicatie”  

gebruiken (van den Dungen & den Boon, 2001). Hiermee krijgt men inzicht in welke com-

municatiefuncties de cliënt aan zou kunnen zoals iemand roepen, commentaar geven of  

delen van informatie. 
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De kernwoordenschat kan bestaan uit: 

o Iemand roepen zoals mama, die, juf 

o Bevestigingen en ontkenningen zoals ja, nee, oké, yes 

o Niet-specifieke woorden zoals die, dit, zo, nog, meer, weg 

o Commentaar zoals leuk, vies, stommerd 

o Uitroepen zoals kiekeboe, gaaf 

o Gespreksopeners zoals ik heb een nieuwtje, ik heb iets leuks meegemaakt, hoe was 

je weekend? 

o Delen van informatie zoals hier is het, nieuwtjestoets, ik weet het, ik weet het niet 

o Sociale uitingen zoals dankjewel, goedemorgen, hoe gaat het, het is mooi weer, tot 

ziens 

o Woorden die gevoelens uitdrukken zoals blij, boos, verdrietig, pijn 

o Personen en persoonlijke voornaamwoorden zoals de woorden mama, papa, meneer, 

mevrouw, juf, ik , jij, wij 

o Bijvoeglijke naamwoorden zoals mooi, koud, warm, groot 

o Cijfers en tijdsuitdrukkingen zoals dagen van de week, ochtend, middag  

o Letters 

o Vraagwoorden zoals wie, wat waar, wanneer, waarom, welke, hoe, hoeveel 

o Structuurwoorden zoals omdat, en, of, zo 

o Strategiewoorden zoals iets anders, lijkt op 
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3.2 Themawoordenschat 

 

Door het invullen van onderstaande tabel krijg je meer inzicht in de themawoordenschat 

voor de cliënt. Bespreek deze lijst met de cliënt zelf en met zijn of haar omgeving om een 

volledig beeld te krijgen. 

Persoonsgegevens zoals naam, adres,  

verjaardagsdatum, leeftijd, naam woning, 

naam werkvoorziening 

 

 

 

 

 

Namen van personen zoals familie, collega’s, 

vrienden, de taxichauffeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijkse activiteiten zoals school, werk, 

dagbesteding.  

Bij school aangeven de schoolvakken 

/activiteiten.  

Op het werk/dagbesteding aangeven de 

soorten werk/activiteiten.  

 

 

Dagelijkse activiteiten thuis. 

Welke activiteiten komen herhaaldelijk voor 

zoals tv kijken, opruimen? 

 

 

 

 

 

Hobby’s: wat zijn je interesses, sportclubs 

etc? 

 

 

 

 

 

 

Muziek: naar welke muziek luister je graag? 
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TV: welke programma’s of Dvd’s vind je 

leuk? 

 

 

 

 

 

 

Speelgoed: wat is je favoriete speelgoed? 

Persoonlijke bezittingen: wat zijn belangrijke 

voorwerpen zoals horloge, bril, verschillende 

rolstoelen? 

 

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken: wat eet en drink je graag, 

wat is belangrijk om te weten over het eten 

en drinken zoals verslikken, gemalen voe-

ding, suiker in de koffie? 

 

 

 

 

Verzorging of hulpvragen: lichaamsdelen, 

pijnklachten, verzorgingsvragen 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen in huis en buitenshuis 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke thema’s zoals kerst, verjaardag. 

Welke thema’s worden binnenkort op school 

behandeld? 
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Themawoordenschat activiteiten op het werk van Kim. 

 

 

 
Themawoordenschat favoriete liedjes van Chloé. 
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4 Bladensets 

 

 

In dit hoofdstuk vind je twee bladensets voor een dynamisch systeem; een bladenset voor 

een kind en voor een volwassene. Voor het kind zijn PCS-symbolen gebruikt, voor de vol-

wassene Beta-symbolen. Dit is slechts een voorbeeld, wij wijzen erop dat het op maat  

programmeren een must is. De bladenset geeft je een idee wat er zoal in een communica-

tiehulpmiddel kan staan. In hoofdstuk 5 vind je oefeningen die overeenkomen met deze bla-

densets.  

 

4.1 Bladenset kind 

De bladenset voor het kind is gebaseerd op een gedeelte van de woordenlijst “Duizend-en-

een-woorden” (Bacchini, Boland, Hulsbeek, Pot & Smits, 2005). Hierbij is sublijst 2 gebruikt, 

bestaande uit 203 woorden. Deze lijst is verder aangevuld met symbolen die veel voorkomen 

in communicatiehulpmiddelen.  

Het is een set van 20 schermen waarin allerlei onderwerpen aan bod komen. Op veel bladen 

zijn nog lege vakken waardoor je de themawoordenschat nog kunt toevoegen. In het 

hoofdmenu vind je linksonder een verwijzer naar een themakaart. Dit blad is leeg gelaten en 

kan worden aangevuld met het thema wat op school aan bod zal komen. 

 
Blad 1:het hoofdmenu.
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Blad 2: personen. 

 

 

 
Blad 3: eten en drinken. 
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Blad 4: over mijzelf 

 

 

 
Blad 5: praten. 



Werkboek Ondersteunde Communicatie 

 

 

KMD, spraakmakend 
35 

 
Blad 6: school. 

 

 

 
Blad 7: spelen. 
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Blad 8: buiten spelen. 

 

 

 
Blad 9: lichaam. 
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Blad 10: kleding. 

 

 

 
Blad 11: dieren. 
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Blad 12: natuur. 

 

 

 
Blad 13: vervoer. 
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Blad 14: waar? 

 

 

 
Blad 15: huis. 
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Blad 16: kleuren. 

 

 

 
Blad 17: tellen. 
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Blad 18: themakaart. 

 

 

 
Blad 19: feest. 



Werkboek Ondersteunde Communicatie 

 

 

KMD, spraakmakend 
42 

 
Blad 20: emoties. 
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4.2 Bladenset volwassene 

 

In deze bladenset voor volwassenen vind je bladen met Beta-symbolen. De inhoud is anders 

dan de bladenset van het kind. De belangrijkste verschillen zijn het vertellen over vroeger, 

sociale uitdrukkingen, letterkaart, cijferkaart en kaarten voor omgevingsbediening.  

 

 

 
Blad 1: het hoofdmenu. 
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Blad 2: praten. 

 

 

 
Blad 3: over mijzelf. 
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Blad 4: help! 

 

 

 
Blad 5: mensen. 
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Blad 6: eten en drinken. 

 

 

 
Blad 7: hobby’s. 
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Blad 8: bezittingen. 

 

 

 
Blad 9: lichaam. 
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Blad 10: verzorging. 

 

 

 
Blad 11: kleding. 
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Blad 12: emoties. 

 

 

 
Blad 13: natuur. 
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Blad 14: waar? 

 

 

 
Blad 15: huis. 
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Blad 16: letterkaart. 

 

 

 
Blad 17: cijferkaart. 

 

 

 



Werkboek Ondersteunde Communicatie 

 

 

KMD, spraakmakend 
52 

 
Blad 18: tijd. 

 

 

 
Blad 19: omgevingsbediening. 
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Blad 20: computerbediening. 
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5 Oefeningen 

 

 

Nadat het communicatiehulpmiddel is goedgekeurd en geleverd volgt het leren gebruiken 

van dit ondersteunend hulpmiddel. De logopedist zal hierbij hulp bieden, maar in de thuissi-

tuatie kun je ook al veel zelf doen. Probeer het simpel te houden. Houdt het vooral leuk en 

functioneel zodat het je kind of de cliënt meteen wat oplevert.  

 

Een eerste stap in het oefenen is een situatie te bedenken waarin jij het hulpmiddel gaat 

inzetten. Bedenk hoe jouw kind of cliënt kan deelnemen aan een interactiemoment. Bedenk 

daarna keuzes die je kind kan maken in deze interactie. Zie je dat het fruittijd is, laat dan 

kiezen uit soorten fruit. Is het tijd om tv te kijken, laat dan kiezen uit een dvd. Weet je dat 

opa en oma komen, programmeer dan samen de nieuwtjestoets en laat je kind het nieuwtje 

vertellen. Voorwaarde is dat jij het systeem als eerste uit je hoofd kent. Je moet weten wel-

ke symbolen in het systeem staan. Daarna kun je pas je kind gaan helpen.  

Dus…eerst zelf aan de slag en op verkenning in het apparaat. 

 

De volgende 15 oefeningen geven een idee hoe je het hulpmiddel kunt leren gebruiken. Bij 

elke oefensituatie vind je een gesprek wat je zou kunnen voeren. Het gaat erom dat jij je 

kind of cliënt uitlokt om deel te nemen aan de interactie en hierdoor de ontwikkeling van een 

hoger taalniveau stimuleert. Het stimuleren van de woordenschatontwikkeling en de inzet 

van Ondersteunde Communicatie resulteert volgens onderzoek in een significante ontwikke-

lingsgroei in kinderen met een verstandelijke beperking (Schuit, 2011). 

Start tijdens een interactiemoment met een vraag te stellen. Faciliteer door de juiste bladzij-

de alvast op te zoeken en eventueel het antwoord samen te zoeken. Door te laten kiezen 

maak je het geven van een antwoord iets eenvoudiger. Gaat dit goed dan kun je meer vra-

gen stellen.  

 

In de uitgebreide gesprekken bij de oefeningen zijn de onderstreepte antwoorden allemaal 

antwoorden die in het hulpmiddel staan.  

Je ziet dat je met deze beperkte kernwoordenschat eigenlijk best al veel kan. De antwoorden 

staan nu kriskras in het systeem waardoor je kind of cliënt meteen leert te navigeren. Is dit 

nog te moeilijk, beperk je dan door vragen te stellen waarbij de antwoorden binnen  

hetzelfde blad te vinden zijn. Je kunt ook een themablad programmeren zodat alle antwoor-

den op één blad te vinden zijn.  

 

Zorg bij de gesprekken dat je niet teveel het idee van een interview krijgt. Je kind heeft al 

snel in de gaten dat dit geen echt gesprek is en dat er druk gelegd wordt. Zorg dus dat het 

je kind of cliënt iets oplevert in de zin van iets (gedaan) krijgen of juist het samen plezier 

beleven aan de interactie. Wil je meer lezen over gesprekken voeren of het samen vertellen 

van verhalen, dan is het boek ‘The Big Book of Storysharing” een aanrader (Grove, 2010). 
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Eén van de oefeningen bestaat uit het samen lezen van een prentenboek. Dit interactief 

voorlezen is een middel om te komen tot meer kennis van de wereld, tekststructuren, zins-

bouw en woordenschat. Dit zijn factoren die de geletterdheid bevorderen. Interactief lezen 

wil zeggen dat je open vragen stelt, aandacht voor de plaatjes hebt en ruimte laat voor 

spontane opmerkingen van je kind (Theunissen, 2011). Probeer het prentenboek te laten 

aansluiten bij hetgeen wat jullie samen hebben beleefd. In de oefensituatie is daarom eerst 

een sneeuwpop gemaakt en wordt er daarna een prentenboek over de sneeuw gelezen. 
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Oefensituatie kind: Sneeuwpret 
 

 
 
Situatieschets: er is sneeuw gevallen. Jullie maken je op voor een tijdje spelen in de tuin. 
 
Ouder: kijk eens naar buiten, wat zie je daar? Er valt sn… 
Kind: sneeuw. 
Ouder: ja, sneeuw. Zie jij welke kleur de sneeuw heeft? 
Kind: wit. 
Ouder: knap van jou zeg! Zullen we buiten in de sneeuw spelen? Wat zullen we gaan ma-
ken? Een sneeuwbal of een grote sneeuwpop? 
Kind: sneeuwpop. 
Ouder: oh een sneeuwpop, dat is leuk. Zou het buiten koud of warm zijn? 
Kind: koud. 
Ouder: als we naar buiten gaan, dan moeten we aandoen een j… 
Kind: jas. 
Ouder: ja een jas goed zo, en een m… 
Kind: muts. 
Ouder: ja een warme muts op je hoofd. En een d… 
Kind: das. 
Ouder: ja en een das. Dan heb je het lekker warm hè. En uh gewone schoenen of laarzen? 
Kind: laarzen. 
Later: Ouder: kijk eens wat een mooie sneeuwpop we hebben gemaakt. Hoe vind je hem 
geworden? 
Kind: goed, oké. 
Ouder: ik vind dat we wel iets lekkers hebben verdiend. Zullen we iets warms drinken. Kijk 
eens wat ik hier heb? Warme ch… 
Kind: chocomel. 
Ouder: hoe smaakt dat? 
Kind: lekker. 
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Oefensituatie kind: samen een prentenboek lezen 
 

 
 

Situatieschets: jullie hebben eerst samen een echte sneeuwpop gemaakt. Een dag later lees 
je een prentenboek over de sneeuw. 
 
Ouder: waar zou dit boek over gaan? Kijk maar eens, ik zie allemaal sn… 
Kind: sneeuw. 
Ouder: die hadden wij gisteren ook gezien hè. Kijk eens de kinderen staan voor het raam en 
kijken naar de sneeuw. Ze willen buiten spelen, samen met opa. Wat doen ze allemaal aan? 
Kind: jas. 
Ouder: goed zo, de jas en ik zie ook nog laarzen, een muts en een das. 
Kind: sneeuw. 
Ouder: ja, nu lopen ze in de sneeuw. Net als wij gisteren. Kijk eens, wat de jongens hier 
maken. Dat wordt vast een pop van sneeuw, een … 
Kind: sneeuwpop. 
Ouder: goed zo. Kijk hier zitten ze op de slee. Ojee, het meisje… 
Kind: vallen. 
Kind: koud. 
Ouder: ja, opa heeft het koud hè! 
Ouder: kijk eens de sneeuwpop is helemaal… 
Kind: klaar. 
Ouder: die is mooi geworden zeg. 
Ouder: kijk, ze gaan met de slee van de berg af glijden. Ojee, wat is er nu gebeurd? Ze zijn 
allemaal gevallen. 
Kind: pijn. 
Ouder: ik denk dat ze pijn hebben ja. Ojee, opa gaat nog een keer van de berg af. 
Kind: pijn. 
Ouder: ja, die is ook gevallen, ook pijn. Nu zijn ze moe en hebben het koud. Ze gaan maar 
weer naar… 
Kind: huis. 
Ouder: en waar is opa nu? 
Kind: slapen. 
Ouder: ha, ha, die ligt op de bank te slapen. Gekke opa! En nu is het boek…. 
Kind: uit. 
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Oefensituatie volwassene: Het weer 
 

 
 

Situatieschets: Jullie zoeken samen naar het weerbericht. 
 
Gesprekspartner: weet jij wat voor weer het vanmiddag wordt? 
Volwassene: nee. 
Gesprekspartner: heb je een krant in de buurt of moeten we even kijken op internet? 
Volwassene: krant. 
Gesprekspartner: waar ligt de krant? 
Volwassene: woonkamer, tafel. 
Gesprekspartner: zie jij wat voor weer het wordt? 
Volwassene: regenen. 
Gesprekspartner: bah regen, en wat is de voorspelling voor morgen? 
Volwassene: zonnig. 
Gesprekspartner: zullen we morgen lekker naar buiten gaan? Wat wil je doen dan? 
Volwassene: park, wandelen. 
Gesprekspartner: goed idee! 
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Oefensituatie kind: Film kijken 
 

 
 

Situatieschets: jullie hebben zin om film te kijken. Laat je kind kiezen uit een aantal Dvd’s. 
Hiervoor kun je een themablad maken met de afbeeldingen van de Dvd’s. Het is ook leuk 
om op Youtube filmpjes zoeken. Om te voorkomen dat er vreemde filmpjes verschijnen die 
je niet geschikt vindt, kun je op de website Yurls deze filmpjes vooraf verzamelen. Je kunt 
met het basisvocabulaire filmpjes laten kiezen zoals met de dierenkaart. Op de website 
http://www.sandrakoster.yurls.net/nl/page vind je enkele voorbeeldpagina’s met filmpjes. 

 
Ouder: heb je zin om een dvd te kijken of op de computer filmpjes te kijken? 
Kind: computer. 
Ouder: kijk eens hier staan allemaal leuke filmpjes over dieren. Welk filmpje wil jij zien? 
Kind: vogel. 
Ouder: de vogel, oja die is grappig hè. Welke wil je dan nu zien? 
Kind: olifant. 
Ouder: de olifant, die is leuk zeg, die zingt in bad! En welke wil je nu zien? 
Kind: varken. 
Ouder: haha, dat is helemaal grappig. Wil je het filmpje nog een keer zien? 
Kind: nog een keer. 
Ouder: nog een keer. 
Ouder: en nu, nog een keer of iets anders? 
Kind: iets anders. 
Ouder: welke? 
Kind: hond.  
Ouder: van het hondje Dribbel. Dat is de laatste hoor, dan zijn we klaar. 
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Oefensituatie volwassene: Film kijken 
 

 
 

Situatieschets: Jullie hebben zin om film te kijken. Laat kiezen uit een aantal Dvd’s. Hiervoor 
kun je een themablad maken met de afbeeldingen van de Dvd’s. Het is ook leuk om op You-
tube filmpjes zoeken, zoals oude tv series. Om te voorkomen dat je verzandt in het zoeken 
naar filmpjes, kun je deze op de website Yurls vooraf verzamelen. Op de website 
http://www.sandrakoster.yurls.net/nl/page vind je enkele voorbeeldpagina’s met filmpjes 
van oude TV series. 

 
Gesprekspartner: heb je zin om film te kijken op de computer? 
Volwassene: ja. 
Gesprekspartner: wat voor film wil je kijken? 
Volwassene: lachen, televisie. 
Gesprekspartner: filmpjes die op tv kwamen waar je om moest lachen. Kijk ik heb hier een 
paar fragmenten van oude tv series. Wijs maar aan welke je wilt zien. 
Volwassene: ik weet het niet. 
Gesprekspartner: zullen we die doen? 
Volwassene: ja. 
Gesprekspartner: de mounties, jeetje dat is lang geleden hè. Vond je dat vroeger leuk? 
Volwassene: goed. 
Gesprekspartner: wij keken ook altijd zeg eens aa. 
Volwassene: vervelend. 
Gesprekspartner: vond jij die serie niet leuk? 
Volwassene: slecht. 
Gesprekspartner: welke wil jij kijken? 
Volwassene: mond. 
Gesprekspartner: bedoel je Andre van Duin? 
Volwassene: goed! 
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Oefensituatie kind: De groentetuin 
 

 
 

Situatieschets: in de lente maken jullie samen een groenentuin.Je kunt zaadjes in de vaste 
grond stoppen of potjes op het balkon zetten.  
 
Volwassene: wat voor weer is het vandaag? Het is heel z…. 
Kind: zonnig. 
Volwassene: dan heb ik een klusje voor vandaag. We gaan een groentetuin maken. Ik heb 
hier al een paar spullen liggen. Zie jij wat dit is? 
Kind: schep. 
Volwassene: goed zo, een schep. En kijk eens, allemaal zaadjes. Wat moeten we daar nou 
mee doen? 
Kind: eten. 
Volwassene: eten. Uit deze zaadjes komt eten ja. Maar we moeten ze eerst in de grond 
stoppen. Staat het woordje ‘grond’ ook op jouw spraakcomputer? Kijk eens hier.. 
Kind: grond. 
Volwassene: goed zo. Waarmee kunnen we graven? 
Kind: schep. 
Volwassene: ja, dan gaan we straks met de schep graven. En welke zaadjes wil jij dan het 
eerst in de grond doen? De groene van de sla of de oranje van de wortel? 
Kind: oranje. 
Volwassene: de zaadjes van de oranje wortel, goed zo! De zaadjes stoppen we in de grond 
en dan gaan we wachten. Dan komen er plantjes en die worden vanzelf heel gr.. 
Kind: groot. 
Volwassene: ja, ze worden groot en dan haal je de wortels uit de grond en kun je ze… 
Kind: eten. 
Volwassene: kom dan gaan we naar de tuin, help je mee? 
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Oefensituatie: Op visite 
 

 
 
Situatieschets: jullie bereiden een bezoek voor. Jullie bedenken samen bij wie je op bezoek 
gaat, wanneer en wat je meeneemt. 
 
Gesprekspartner: zullen we in het weekend op bezoek gaan bij één van de kinderen? 
Volwassene: ja. 
Gesprekspartner: wanneer wil je dan gaan, zaterdag of zondag? 
Volwassene: zondag. 
Gesprekspartner: bij wie wil je op bezoek gaan? 
Volwassene: dochter (naam). 
Gesprekspartner: oké, prima, dan zal ik haar even bellen... Ja, het kan. We gaan dan in de 
middag. Zullen we dan vandaag even naar het tuincentrum gaan voor een bloemetje? 
Volwassene: bloem, lente. 
Gesprekspartner: lentebloemen, een pot met hyacinten? 
Volwassene: ja. 
Volwassene: tijdschrift. 
Gesprekspartner: oja, ik zal meteen wat oude Libelles meenemen. Herinner me er zondag 
nog maar een keer aan, anders vergeet ik het weer! Hoe laat zullen we naar het  
tuincentrum gaan? 
Volwassene: 1 uur. 
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Oefensituatie kind: Paaseieren verven 
 

 
 
Situatieschets: als voorbereiding op Pasen schilderen jullie paaseieren. Zorg ervoor dat alle 
spullen klaar staan. 
 
Ouder: welk feest is het zondag? 
Kind: … 
Ouder: ik zal je helpen, kijk maar eens op het blad over feest. Het is zondag p… 
Kind: Pasen. 
Ouder: ja dan is het Pasen. En wat eten we met Pasen altijd? 
Kind: paasei. 
Ouder: hmmm, lekker paaseieren. We kunnen samen paaseieren verven. Kijk, hier heb ik de 
eieren al. Hoe wil jij ze kleuren, met een stift of met verf? 
Kind: verf. 
Ouder: en welke kleur? 
Kind: blauw. 
Ouder: oh, dat is mooi geworden, een blauw ei. Ik vind hem prachtig. En welke kleur wordt 
het volgende ei? 
Kind: rood. 
Ouder: rood, dat is een mooie kleur. Kijk maar eens, die is ook al klaar. En dit ei, welke 
kleur wordt die? 
Kind: geel. 
Ouder: mooi hoor. Wil je nog een ei verven of ben je klaar? 
Kind: klaar. 
Ouder: oké, dan stoppen we. Ik heb een idee, zullen we dit ei verstoppen straks in de tuin? 
Als papa dan thuiskomt, dan zeg jij met de praatcomputer ‘paasei weg waar’. Dan moet 
papa gaan zoeken in de tuin. Oefen maar alvast. 
Kind: paasei weg waar. 
Ouder: goed zo, ik ben benieuwd of papa die kan vinden.  
Kind: liedje. 
Ouder: wil je een liedje in de praatcomputer? Vooruit een liedje over Pasen dan. 
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Oefensituatie volwassene: Schilderij 
 

 
Schilderij gemaakt door de  

heer van der Kooij, afasiepatiënt 

 
Situatieschets: jullie gaan nadenken over een schilderij dat gemaakt gaat worden.  
 
Volwassene: schilderij. 
Gesprekspartner: wil je een nieuw schilderij maken? 
Volwassene: dagbesteding. 
Gesprekspartner: op de dagbesteding? Wat voor schilderij wil je maken? 
Volwassene: helpen, wat gaan we doen? 
Gesprekspartner: moet ik je helpen met bedenken? Ik zal een paar voorbeelden pakken. 
Wijs jij maar aan. 
Volwassene: ja. 
Gesprekspartner: oh, bedoel je die, een schilderij van een koe, dat lijkt me leuk. Heb je daar 
nog spullen voor nodig? 
Volwassene: penseel. 
Gesprekspartner: we zullen nieuwe penselen kopen. 
Volwassene: zoon. 
Gesprekspartner: wat is er met je zoon? 
Volwassene: bellen, penselen. 
Gesprekspartner: heeft hij penselen? 
Volwassene: ja. 
Gesprekspartner: dan bellen we hem straks wel even. 
Volwassene: groot, schilderij, blij. 
Gesprekspartner: wil je een groot schilderij maken deze keer? 
Volwassene: woonkamer. 
Gesprekspartner: een groot schilderij voor in de woonkamer. Dat is leuk zeg. 
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Oefensituatie kind: Dierentuin 
 

 
 

Situatieschets: jullie gaan met het gezin een dagje uit, bijvoorbeeld naar de dierentuin.  
Jullie staan bij de ingang en je kind mag kiezen waar jullie het eerst gaan kijken. 
 
Ouder: waar wil jij het eerst gaan kijken? 
Kind: aap. 
Ouder: kom op dan gaan we naar de apen. Zeg maar iets tegen de apen. 
Kind: hallo. 
Ouder: hallo apen. Wat een vrolijke dieren hè. En naar welk dier gaan we nu?  
Kind: tijger. 
Ouder: prima, de tijgers zijn hier. Wat doet die tijger? 
Kind: rennen. 
Ouder: nou, die kan hard rennen zeg. Wil je hier nog kijken of iets anders? 
Kind: iets anders. 
Ouder: hier vlakbij zijn de giraffen en de olifanten. Kies maar, giraf of olifant. 
Kind: giraf. 
Ouder: op naar de giraffen dan. Kijk eens, die zijn heel klein hè, of niet? Nee hè, die zijn… 
Kind: groot. 
Ouder: heel groot ja.  
Ouder: de giraffen gaan eten, zie je dat? Wat eten ze? 
Kind: boom. 
Ouder: goed zo, ze eten de blaadjes van de boom. Ik lust ook wel iets te eten. En jij? 
Kind: ijsje. 
Ouder: dat is een goed idee, een ijsje. Daar heb ik wel trek in. Dan gaan we naar het res-
taurant. Zeg nog maar even dag tegen de giraf. 
Kind: dag! 
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Oefensituatie volwassene: Koffie drinken 
 

 
 

Situatieschets: het is heerlijk weer en jullie willen wat gaan drinken op een terrasje. 
 
Gesprekspartner: wat een zonnig weer. Zullen we iets gaan drinken? Waar wil jij naartoe 
gaan? 
Volwassene: dorp. 
Gesprekspartner: wil je wandelen of met de auto? 
Volwassene: wandelen. 
Gesprekspartner: prima, dan gaan we wandelen. 
Gesprekspartner: wat wil je drinken? 
Volwassene: koffie, met melk. 
Gesprekspartner: prima, koffie met melk. Heb je ook al honger? 
Volwassene: honger. 
Gesprekspartner: wil je er iets bij? 
Volwassene: gebakje. 
Gesprekspartner: ik zal eens kijken wat ze hebben. Kwarktaart, chocoladebol of appeltaart? 
Volwassene: ik weet het niet, fruit. 
Gesprekspartner: appeltaart? 
Volwassene: lekker. 
Gesprekspartner: met slagroom? 
Volwassene: ja. 
Gesprekspartner: oké. 
Volwassene: fijnsnijden. 
Gesprekspartner: ja ik zal de appeltaart in stukjes snijden voor je. Wat een lekker weertje 
zo hè? 
Volwassene: zomer. 
Gesprekspartner: nou, echt een zomerdag vandaag. 
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Oefensituatie kind: Vakantiefoto’s 
 

 
 

Situatieschets: jullie zijn een dagje naar het strand geweest of op vakantie en praten hier 
later over tijdens een bezoek aan opa en oma. 
 
Ouder: kijk eens opa en oma, wat een mooie foto’s wij hebben van de vakantie. Weten jul-
lie waar wij geweest zijn? Wij gingen naar de z… 
Kind: zee. 
Ouder: ja, wij gingen naar de zee hè. En moet je horen opa en oma, in de zee gingen we 
zw…  
Kind: zwemmen. 
Ouder: super hè, wij gingen zwemmen in de zee. Maar het was een beetje brrrrrr… 
Kind: koud. 
Ouder: ja dat was wel koud hoor oma. En moet je kijken wat op deze foto staat. 
Kind: zand. 
Ouder: ja, dat was het zand op het strand. En weet je opa wat wij hebben gedaan op het 
strand? Wij gingen een zandkasteel bouwen. En weet je wie had geholpen? Dat was …. 
Kind: papa. 
Ouder: ja, dat kon papa goed hè. Jullie hadden ook een diepe kuil gegraven. Weet je nog 
waarmee? 
Kind: schep. 
Ouder: ja, met een schep. En toen zat er een heleboel zand aan je handen en je voeten. 
Alles was… 
Kind: vies. 
Kind: friet. 
Ouder: ja, we hadden ook frietjes gegeten. Wat knap dat jij dat vertelt!  
Kind: ijsje. 
Ouder: en heel veel ijsjes gegeten. En wat staat hier op de foto? Daar hebben opa en oma 
nog nooit in gezeten. Maar wij wel hè, dat was het vl…. 
Kind: vliegtuig. 
Ouder: dat was het grote vliegtuig. En daarmee vlogen we weer terug naar opa en oma. 
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Oefensituatie kind: Pompoen maken 
 

 
 

Situatieschets: in de herfst kopen jullie een pompoen en hollen deze uit. 
 
Ouder: zullen we een pompoen uithollen? Dan mag jij me helpen. Moet de pompoen blij of 
boos kijken straks? 
Kind: boos. 
Ouder: ojee, een boze pompoen. Ik zal eerst de pompoen opensnijden. Moet je eens voelen 
aan de binnenkant. Hoe voelt dat? 
Kind: koud. 
Ouder: ja, dat is koud hè. Zo, we halen met een lepel de smurrie eruit. Nu kunnen we het 
gezicht erop tekenen. Wat moet ik erop tekenen? Kijk maar eens op dit blad met alles over 
je lichaam. 
Kind: ogen. 
Ouder: ja, eerst de ogen, en dan de … 
Kind: neus. 
Ouder: ja, en nu de .. 
Kind: mond. 
Ouder: wauw, dat wordt een mooie pompoen zeg. 
Kind: tanden. 
Ouder: oja, natuurlijk! Ook nog tanden. Zal ik van die enge dracula tanden maken? 
Ouder: het gezicht is klaar, nu zal ik alles snijden. En dan is ie…. 
Kind: klaar. 
Ouder: helemaal klaar. En wat moet er nu nog in? Iets wat we kunnen aansteken, een klein 
kaa… 
Kind: kaars. 
Ouder: ja, een kaars. Wauw, dat is mooi!  
Ouder: kijk eens naar mijn handen, die zijn wel vies zeg! Wat moet ik nu doen? 
Kind: handen wassen. 
Ouder: goed zo, de handen wassen. En daarna opruimen. Wat een bende heb ik ervan ge-
maakt. 
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Oefensituatie kind: Sinterklaas 
 

 
 

Situatieschets: jullie maken een wensenlijstje voor Sinterklaas met behulp van een speel-
goedgids. 
 
Ouder: wie komt er met de boot uit Spanje? 
Kind: Sinterklaas. 
Ouder: kijk maar eens op de kalender over hoeveel nachtjes hij aankomt. Zie jij welk cijfer 
dit is? 
Kind: 6. 
Ouder: nog maar 6 nachtjes slapen. Zullen we alvast een lijstje maken met cadeautjes die 
je wilt hebben? Wat wil jij hebben? Zou er iets op je blad over spelen staan? 
Kind: pop. 
Ouder: een pop, welke pop? Deze?  
Ouder: ik knip de pop meteen uit. Wat zou je nog meer willen? 
Kind: klei. 
Ouder: dat is ook leuk. Die plakken we erbij hoor. Weet je nog een mooi cadeau? 
Kind: huis. 
Ouder: een huis? Om te bouwen van lego? 
Kind: spelen. 
Ouder: een speelhuisje? 
Kind: pop. 
Ouder: oh, je bedoelt een poppenhuis. Dat is een prachtig cadeau zeg. Laten we deze drie 
cadeaus uitknippen en opplakken. Wil jij plakken? 
Kind: ja. 
Ouder: hoe gaan we jouw lijstje straks aan de Sint geven? 
Kind: geven. 
Ouder: dat kan, we kunnen hem geven. Maar we kunnen hem ook ergens in doen. In je 
sch… 
Kind: schoen. 
Ouder: ja, in de schoen kan ook. Met een wortel en wat hooi. 
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Oefensituatie volwassene: Kerstkaarten maken 
 

 
 

Situatieschets: op de dagbesteding maken jullie zelf kerstkaarten. 
 
Gesprekspartner: wat voor kerstkaart wil je maken? Je kunt iets schilderen of wat op de 
computer maken. 
Volwassene: computer. 
Gesprekspartner: heb je een idee? 
Volwassene: ik weet het niet. 
Gesprekspartner: je kunt iets uitprinten, een tekening of foto. 
Volwassene: foto. 
Gesprekspartner: een foto, hier heb ik een paar voorbeelden van een sneeuwlandschap. 
Vind jij deze leuk? 
Volwassene: lelijk. 
Gesprekspartner: dan zoeken we verder. Dit zijn foto’s met een kerstman. Hoe vind je die? 
Volwassene: lelijk. 
Gesprekspartner: ook al lelijk, misschien zo’n grappige foto? 
Volwassene: goed. 
Gesprekspartner: die kunnen we printen of mailen naar iemand. Wat wil jij? 
Volwassene: brief. 
Gesprekspartner: oké, een kaart printen dus. We kunnen nog leuke oogjes plakken op de 
tekening. Dan is hij helemaal klaar. Naar wie wil je deze sturen? 
Volwassene: broer. 
Gesprekspartner: naar je broer, dat is een goed idee, die zal dat vast waarderen. 
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Tot slot 

 

 

In dit werkboek heb je informatie kunnen vinden over het programmeren van een dyna-

misch hulpmiddel, verhalen over verschillende gebruikers, bladensets met een kernwoorden-

schat en oefeningen.  

We hopen je hiermee op weg te hebben geholpen in het gaan gebruiken van het communi-

catiehulpmiddel. Het proces zal tijd nodig hebben, maar zal zeker zijn vruchten afwerpen als 

dit goed wordt gedaan. Werk hierbij samen met alle betrokkenen en roep hulp in als het 

allemaal niet zo werkt zoals bedacht was.  

Ondersteunde Communicatie is een vak apart. Met de hulp van een logopedist of communi-

catiecoach kun je samen een communicatieplan opstellen en stap voor stap het proces door-

lopen. Tevens kunnen de medewerkers van KMD door hun expertise op dit gebied je alle 

ondersteuning bieden die nodig is. 
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Bijlage: Vragenlijst bij de aanschaf van een communicatiehulpmiddel 

 

 

Voordat je advies inwint bij een leverancier kun je eerst onderstaande 10 vragen beantwoor-
den. Je krijgt dan een beter beeld van de voorwaarden waaraan een hulpmiddel moet vol-
doen. 
 
1. Hoe is de visus?  
Als de cliënt slecht ziet zou je de vakken groter kunnen maken of kunnen werken met  
scherpe contrasten. Als de cliënt moeite heeft met het overzien van het hele scherm  
(bijvoorbeeld hemianopsie of kokervisus) zorg dan dat de vakjes staan in het gebied waarin 
het zicht optimaal is.  
 
2. Hoe is het gehoor?  

Als de cliënt slecht hoort dan kun je zorgen voor een betere volume-instelling. Daarnaast kun 

je feedback geven met een display waarin eerst de tekst wordt getypt en symbolen worden 

verzameld, alvorens ze te laten uitspreken. 

 

3. Hoe beweegt de cliënt zich voort?  

Als de cliënt loopt, dan moet gelet worden op het gewicht van het hulpmiddel en bijvoor-

beeld een draagriem. Zit de cliënt in een rolstoel, denk dan alvast na over het plaatsen van 

het hulpmiddel op een steun of het werkblad.  

 

4. Hoe kan de cliënt het hulpmiddel bedienen?  

Kan men de handen gebruiken, bekijk dan hoe groot de vakken moeten zijn, hoe het bereik 

van de handen is. Kan men niet de handen gebruiken, dan kan het hulpmiddel bediend  

worden met een schakelaar. 

 

5. Hoe is het ontwikkelingsniveau van de cliënt?  

Belangrijk om te weten is of de cliënt snapt dat symbolen verwijzen naar iets, zoals de  

afbeelding van een appel verwijst naar het voorwerp appel. Begrijpt de cliënt alleen concrete 

begrippen of ook abstracte begrippen? Welk soort symbool begrijpt hij, een pictogram of 

foto? Kan de cliënt symbolen indelen naar onderwerp (categoriseren)?  

Hoe is de concentratie? 

 

6. Hoe is de motivatie van de cliënt en zijn omgeving?  

Zowel de cliënt als de omgeving moet gemotiveerd zijn. Er wordt bij het intrainen van een 

spraakcomputer behoorlijk wat gevergd van beide partijen. Als de voorwaarden nog niet 

goed zijn, is het misschien beter om even te wachten met een aanvraag. Een methode om 

het gedrag van de communicatiepartners te verbeteren is het volgen van het COCP pro-

gramma. Dit programma gaat er vanuit “dat veranderingen bij niet-sprekende personen be-

werkstelligd worden via veranderingen in het gedrag van sprekende communicatiepartners”. 

(Heim, M., Veen M., Velthausz, F., 2011). 
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7. Kan de cliënt lezen en schrijven?  

Is een hulpmiddel met alleen een letterkaart voldoende of zijn voorgeprogrammeerde  

boodschappen en symbolen nodig? Is een QWERTY-indeling of ABC-indeling nodig?  

 

8. Wat is al eerder geprobeerd om de communicatie te ondersteunen?  

Voor een leverancier is het prettig om te weten wat er allemaal in het verleden is gepro-

beerd. Wat werkte wel, wat werkte niet en waarom?  

Als bekend is hoe de cliënt nu communiceert geeft dat veel informatie over zijn mogelijkhe-

den. 

 

9. Waarover wil de cliënt communiceren?  

Voor de inhoud van een hulpmiddel is het goed om te weten over welke onderwerpen de 

cliënt graag praat, of er belangrijke gebeurtenissen zijn geweest in het verleden en de toe-

komst, welke hobby’s iemand heeft, hoe het dagelijks leven eruit zien, welke verzorging 

iemand nodig heeft, welke personen belangrijk zijn. 

 

10. Is er alleen behoefte aan ondersteuning van de communicatie of wil de cliënt ook graag 

apparatuur bedienen of de computer bedienen? 

 

 


