Eerste Hulp bij Communicatie

Gespreks- en taalzakboeken
Gespreks- en taalzakboeken zijn communicatieboeken die ondersteunen bij het
structureren van een gesprek.
Deze boekjes zijn onderverdeeld in categorieën wat het opzoeken vereenvoudigd. Het is
soms handig om een gesprek te voeren met ondersteuning van een overzichtsblad waarop
de verschillende categorieën vermeld staan.
De patiënt moet leren op een gestructureerde manier met het taalzakboek om te gaan.
Het terugvinden van een begrip is in het begin zeker geen evidentie en vraagt wat
oefening.
De categorieën zijn geselecteerd op basis van gebruik in het dagelijkse leven.
De meeste van deze communicatiezakboeken zijn een combinatie van een geschreven
woord met een afbeelding.
Hieronder geven we de meest gebruikte van deze communicatiezakboeken weer.



Taalzakboek
L.A. de Vries, H.J.E.J. Stumpel, O.K. Stoutjesdijk &
H.A. Barf

Het taalzakboek is een
communicatiehulpmiddel tussen patiënt en
omgeving. Het mapje bevat 45 thema’s
geselecteerd op gebruik in het dagelijkse
leven. Elk thema bevat op het linkse blad
afbeeldingen (zwart-wit lijntekeningen) en op
het rechtse blad woorden. Het mapje kan
aangevuld worden met persoonlijke gegevens
en kan steeds aangepast worden aan de
individuele situatie.
Het taalzakboek maakt geen gebruik van tabbladen om thema’s aan te geven, dit maakt
het zoeken iets moeilijker.
Richtprijs: € 80,87 - € 95,91 - www.tinyurl.com/taalzakboek
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Gespreskboek
Stichting Afasie Nederland
Het gespreksboek kan dienen als hulpmiddel om een gesprek
te voeren. De gesprekspartner stelt vragen in eenvoudige
zinnen en noteert telkens in kernwoorden waarover het gaat.
Het boek helpt om hierbij systematisch te werk te gaan.

Het eerste blad is een overzichtsblad om snel tot de juiste categorie te komen. Het is
belangrijk om systematisch te werk te gaan. Zomaar wat bladeren in het boek kan leiden
tot verwarring en misverstanden. Uiteraard is het boek ook aanpasbaar aan de eigen
noden. Het boek bevat voornamelijk woorden en af en toe ook een afbeelding (zwart-witlijntekening).
Richtprijs: € 55 - http://www.afasie.nl/new/?nr=126



Aanwijsboek
Het boekje bevat 44 categorieën over dagelijkse zaken
zoals familie, sport, geld, … Vooraan staat een
overzicht wat het opzoeken vereenvoudigd. Elk
onderwerp heeft een eigen kleuraanduiding. Het boekje
bevat lijntekeningen met daaronder een woord. Het
kleine formaat (12/16 cm) maakt het makkelijk
meeneembaar.
Uiteraard kan dit boekje aangevuld worden met
gebaren, schrijven, …

Richtprijs: € 11.50 (tijdelijk uitverkocht, kopie voor € 5) - http://tinyurl.com/69j7nza
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Aanwijsboekjes
Handige en kleine boekjes die een massaal groot
aanbod van visualisaties bevatten. Zo kun je een
aanwijsboekje kort en krachtig beschrijven.
Door hun compacte formaat passen ze makkelijk in
een achterzak of een handtas en vallen ze niet zo
erg op.
Je kunt kant en klare aanwijsboekjes kopen, die
zijn gemaakt voor reizigers. Als je de taal niet
machtig bent, kan aanwijzen wat je nodig hebt.
Klik op deze link voor een overzicht van enkele
bestaande aanwijsboekjes.

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

Modem
Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk
Tel.: 03 820 63 50
Fax: 03 828 69 64
E-mail: modem@vzwkinsbergen.be

Bezoek onze website: http://www.modemadvies.be
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: modem@vzwkinsbergen.be
Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/modemvzw

