Eerste Hulp bij Communicatie

Gebaren, gebarentaal en SMOG
Je maakt veel meer gebruik van mimiek en
gebaren om je taal te ondersteunen dan je zelf
denkt. Iedereen kent gebaren zoals een
opgestoken duim die staat voor ‘goed’, een
wuivende hand die ‘dag’ wilt zeggen. Met deze
kleine gebaren kun je jezelf verstaanbaar
maken voor je omgeving.
Er bestaan ook nog andere vormen van gebaren
die de communicatie ondersteunen. Er bestaan
systemen die je spraak ondersteunen en
systemen die de taal vervangen.
Gebaren aanleren vergt wel wat tijd en inspanning. Je kunt geen gebaren leren op papier.
Je hebt videobeelden nodig of iemand die gebaren kent en je deze wilt leren.

Gebarentaal
Gebarentaal is een taal waarbij woorden met de handen
worden uitge’sproken’. Door middel van gebaren worden
begrippen en concepten weergegeven. Elke gebarentaal heeft
zijn eigen gebarenschat en grammatica.
In Vlaanderen gebruiken slechthorende en dove personen
meestal Vlaamse Gebartentaal (http://gebaren.ugent.be/).
Bij gebarentaal zijn er ook plaatselijk varianten, een soort
dialecten.
Gebarentaal maakt gebruik van een eigen grammatica. Een Nederlandse zin die omgezet
wordt in Vlaamse Gebarentaal ziet er dus helemaal anders uit.
Het vergt dus heel wat inspanning om Vlaamse Gebarentaal te gebruiken als
communicatiemethode. Net zoals het een grote inspanning zou vergen om opeens in het
Spaans te communiceren als je deze taal nog niet machtig bent.

Nederlands met Gebaren
Vaak wordt als tussenoplossing gekozen om de Nederlandse taal te ondersteunen met
gebaren. Dan spreken we van een gebarensysteem. Je ondersteunt de belangrijke woorden
met een gebaar. Ook hier bestaan specifieke gebaren voor, Nederlands met Gebaren.
Je kunt hier ook kiezen voor de eigen gekozen gebaren, maar dan zorg je er best voor dat
iedereen uit de omgeving deze gebaren begrijpt en/of zelf kan maken. In dat geval is het
aangeraden om te werken met een signalenkaart.
Klik op deze link voor meer informatie over werken met een signalenkaart.
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SMOG
SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. SMOG
maakt gebruik van een basiswoordenschat (zo'n 500 gebaren)
waarmee een dagelijkse communicatie mogelijk wordt. SMOG kan de
patiënt helpen zich beter verstaanbaar te maken en te begrijpen wat
er gezegd wordt.
Meer info over SMOG en de mogelijkheden om dit aan te leren vind je
op de website van Gezin en Handicap vzw.
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