Eerste Hulp bij Communicatie

Aanwijsboekjes
Het aantal verschillende aanwijsboekjes is groot. In dit document zijn vooral producten
opgenomen waarmee je snel en eenvoudig aan de slag kan gaan. Het is dus geen volledig
overzicht. Voor meer informatie over andere mogelijke systemen en boekjes, neem je best
contact op met Modem.



Point it
Point it is een taalwoordenboekje voor alle talen omdat
het foto’s gebruikt.
Point it is compact (13/9.5 cm), lichtgewicht en dun.
En bevat heel veel foto’s, geordend in thema’s zoals
eten, uitgaan, vervoer, …
Er staan veel plaatjes op één blad, goede fijne
motoriek is dus nodig. Eenvoudig in de handel te vinden
(boekenwinkels, buitensportzaken, …).
Richtprijs: € 5 - http://tiny.cc/7xufd



Bo*o
Deze waaier bevat een massa aan afbeeldingen waarmee je
je overal ter wereld verstaanbaar kunt maken. De Bo*o bevat
een 300-tal afbeeldingen van praktische gebruiksvoorwerpen,
eten en drinken tot gezondheid. Ook dit is klein en praktisch
(16/6 cm) en te verkrijgen in de gewone handel.
Richtprijs: € 9.95 - http://tinyurl.com/5vgsokx



Aanwijswoordenboek
Het boekje bevat 500 duidelijke foto’s en pictogrammen (zwartwit). Deze zijn ingedeeld in zeven reisthema’s: reizen,
overnachten, eten en drinken, shoppen, outdoor, noodgevallen en
de wereld. Het is dus bruikbaar in alle situaties waarin
communicatie een probleem is. Het is klein en praktisch (9.5/6.5
cm) en te vinden in de gewone handel.
Richtprijs: € 7.95 - http://tinyurl.com/6clpl8v
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Taal- en gesprekszakboeken
Taal- en gesprekzakboeken zijn
communicatieboeken die ondersteunen
bij het structureren van een gesprek.
Deze boekjes zijn onderverdeeld in
categorieën wat het opzoeken vereenvoudigd.
Het kan soms handig zijn om een gesprek te
voeren met ondersteuning van een
overzichtsblad waarop de verschillende
categorieën vermeld staan.
De categorieën zijn geselecteerd op gebruik in
het dagelijkse leven.
Klik op deze link voor meer informatie over taal- en gesprekszakboeken.

Wat je zelf doet, doe je beter
Met fotoalbums kun je op maat een
gepersonaliseerd communicatieboek maken.
Je bepaalt zelf de inhoud en je kunt die dus
aanpassen aan de gebruiker.
Onderschat echter niet dat dit een erg
tijdrovende zaak is.
Klik hier als je meer wilt weten over fotoalbums
als communicatieboek.
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