Eerste Hulp bij Communicatie

Hoe kun je spreken
met een doorkijkraam?

Op pagina drie staat dit kader in een A4 formaat.

Werkwijze
De persoon met een communicatieprobleem wilt bijvoorbeeld het woord ‘DAG’ vormen.

De letter ‘D’
Stap 1:
Luisteraar vraagt: welke groep?
De persoon kijkt naar het kaartje linksboven dat de letter ‘D’
bevat. Zo weet de luisteraar dat het één van deze zes letters is.

Stap 2:
Luisteraar vraagt: welke plaats?
De persoon kijkt naar linksonder (in ons voorbeeld is dat de
groene rechthoek).Zo weet de luisteraar dat het de D is.
Luisteraar zegt: de D (zo weet de persoon dat de luisteraar dit
correct heeft begrepen).
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De letter ‘A’
Stap 1:
Luisteraar vraagt opnieuw: welke groep?
De persoon kijkt naar het kaartje linksboven dat de letter ‘A’
bevat. Zo weet de luisteraar dat het één van deze zes letters is.

Stap 2:
Luisteraar vraagt: welke plaats?
De persoon kijkt opnieuw naar linksboven (in ons voorbeeld is
dat de rode rechthoek). Zo weet de luisteraar dat het de A is.
Luisteraar zegt: de A (zo weet de persoon dat de luisteraar dit
correct heeft begrepen).

De letter ‘G’
Stap 1:
Luisteraar vraagt opnieuw: welke groep?
De persoon kijkt naar het kaartje rechtsboven dat de letter ‘G’
bevat. Zo weet de luisteraar dat het één van deze zes letters is.

Stap 2:
Luisteraar vraagt: welke plaats?
De persoon kijkt naar linksboven (in ons voorbeeld de rode
rechthoek). Zo weet de luisteraar dat het de G is.
Luisteraar zegt: de G (zo weet de persoon dat de luisteraar dit
correct heeft begrepen).
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Afmetingen/materiaal
Een doorkijkraam kun je op verschillende manieren en groottes maken. Hou bij het
ontwerpen rekening met de zit- of lighouding van de gebruiker. Zorg ervoor dat hij
comfortabel zit en bijvoorbeeld het hoofd niet te veel moet oprichten.

Lamineren
Je kunt het voorbeeld van de vorige pagina afdrukken. Knip het midden eruit. Lamineer
vervolgens het kader. Je kunt ook eerst lamineren en pas nadien knippen. Nu heb je een
eenvoudig en meeneembaar doorkijkraam.

Aangepaste spiegel
Soms is door het doorkijkraam kijken lastig. Vooral als je de letters en kleuren niet
allemaal weet staan. Je kunt dit oplossen door de letters en gekleurde vlakken op een
rechthoekige spiegel te bevestigen. Op deze manier kun je naast of achter je
gesprekspartner staan en mee in de spiegel kijken.

ABC
DEF

MNO
PQR

GHI
JKL

STU
VWZ

Plexiglas
Voor een steviger doorkijkraam kun je met plexiglas werken. Hieronder vind je voorbeeldafmetingen voor een ‘groot’ doorkijkraam in plexiglas (dikte + 4 mm). Vergeet ook niet
een bijhorende voet te maken waarin het doorkijkraam kan blijven staan.
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Doorkijkraam in PVC
Een goedkopere oplossing is om een doorkijkraam in PVC te maken. Het materiaal dat je
daarvoor nodig hebt, kun je vinden in een doe-het-zelf-zaak.
Materiaal







2 m PVC buis 32 mm doorsnede (te verdelen in 1 x 55 cm, 2 x 45 cm en 4 x 13 cm)
2 PVC buis bochten van 90° (32 mm doorsnede)
4 PVC buis T-stukken 90° (32 mm doorsnede)
4 einddoppen PVC (32 mm doorsnede)
1.50 m velcro
Voor extra versteviging onderaan is extra materiaal nodig: 120 cm buis en 2 Tstukken

Werkbeschrijving
Met dank aan Eelke Verschuur voor deze werkbeschrijving.

De verschillende onderdelen volgens de werktekening in
elkaar schuiven. Indien nodig het geheel met wat lijm
vastzetten.
Vervolgens de buizen van 55 en 45 cm aan één zijde met
velcro bekleven.

Om het frame meer stevigheid te geven en om meer
mogelijkheden voor het plaatsen van symbolen te krijgen,
kan men met behulp van nog een extra stuk buis van 55
cm, twee stukken buis van 5 cm en 2 extra T-stukken een
verbinding aan de onderkant van het frame maken (men
heeft nu niet meer voldoende aan 2 m buis). Op die
manier maak je als het ware pootjes eronder.
De hoogte en breedte van het frame zijn individueel
aanpasbaar. Houd bij het bepalen van de juiste maat er
rekening mee dat de PVC buis ongeveer 2 cm in de
koppelstukken en bochten komen.
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Werkwijze
Aan het frame kan speelgoed worden gehangen of vastgeplakt. Symboolkaartjes met aan
de achter-bovenzijde voorzien van velcro kunnen rond het frame geplakt. Let er hierbij op
dat de tekst ook op de achterzijde van de kaartjes staat. Deze is dan door de
communicatiepartner te lezen zonder dat die hoeft op te staan.

Doorkijkraam in hout
Je kunt ook een doorkijkraam in hout maken. Dit neemt best wel wat tijd in beslag en
raden we daarom niet direct aan. Tenzij je voldoende handig bent en genoeg tijd hebt.
Een houten doorkijkraam heeft als voordeel dat het erg duurzaam is.

Dit is onder andere te koop via www.kompagne.nl.
De richtprijs hiervan is € 190.

Megabee
De Megabee is een doorkijkraam met een
dubbele tekstdisplay en handige
handvaten. Met behulp van de knopjes
boven de handvaten, kan de letter
waarnaar de patiënt kijkt geselecteerd
worden. Op de display verschijnt de
gekozen letter. Er kunnen ook zinnen
worden opgeslagen die door
letter/cijfercombinaties kunnen
opgeroepen worden. Teksten die
geschreven zijn met de Megabee kunnen
via de computer als email of tekst
gebruikt worden.
Richtprijs is € 800.
Vlaamse Verdeler: www.hmc-nv.com
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