Eerste Hulp bij Communicatie

Letter- en woordkaarten
Spel het woord met de vinger of duid het woord aan
Een letterkaart is een blad met daarop de letters van het alfabet of lettercombinaties. Een
woordkaart is een blad met daarop een aantal woorden. De gebruiker communiceert door met de
vinger (of op een andere manier) letters of woorden op het blad aan te duiden. Zo vormt hij
woorden of zinnen. Je kunt ook via scanning achterhalen welke letter de gebruiker bedoelt.
Er zijn verschillende soorten letterkaarten, de letters staan dan in een andere volgorde. Bij ABCkaarten staan de letters in alfabetische volgorde. Op ENA-kaarten staan de letters in volgorde van
voorkomen in het Nederlands. Het grote voordeel hierbij is dat vaak gebruikte letters vlak bij elkaar
staan. Zo heb je maar een beperkt aantal vragen nodig om toch tot bij de gewenste letter te
komen.
Klik op deze link voor meer informatie over ENA-letterkaarten.
Op een woordkaart staan reeds enkele woorden of zinnen om de communicatie te versnellen. Het
nadeel is dat je dan weer beperkt wordt in wat je kan zeggen. Daarom worden bij een woordkaart
vaak de letters afzonderlijk ook opgenomen. Zo kan je andere woorden spellen indien nodig.
Klik op deze link voor een overzicht van letterkaarten en ENA letterkaarten om mee aan de slag te
gaan.
Informatie van MODEM


ENA-kaarten leveren snelheidswinst op voor gebruikers met beperkte
bewegingsmogelijkheden. Je gebruikt ze zeker bij vraag-antwoord scanning.



Je kunt letter- en woordkaarten eenvoudig zelf maken. Ga op zoek naar een geschikt
formaat voor de gebruiker. Dit kan een gewoon (A4) formaat zijn. Maar het kan ook veel
kleiner, bijvoorbeeld het formaat van een bankkaart. De gebruiker kan de kaart dan handig
meenemen in zijn portefeuille.



Bevestig de letter- of woordkaart op karton. Als je ze lamineert of plastificeert, kun je ze
gemakkelijker proper houden.



Streef naar een hulpmiddel dat er sober en eenvoudig uitziet. Voor sommige gebruikers is
het erg belangrijk dat het er niet te kinderlijk uitziet.



Je kunt om tijd te besparen en efficiënt te spellen letterkaarten aanbieden met
medeklinkerverbindingen, tweeklanken, namen van naaste familieleden, cijfers van één tot
negen, …. Je kunt dit ook oplossen door namen en getallen op de achterzijde van de
letterkaart te zetten.



Besteed aandacht aan de afwerking, zodat de gebruiker zich niet kan pijn doen.



De keuze van het soort letterkaart in overleg met de gebruiker te gebeuren.



Als het moeilijk is om de vinger op één vakje te houden, kun je een rooster gebruiken. Ben
je handig, dan kun je hiervoor een plaat doorboren. Alternatief kun je op de
scheidingslijnen reliëf aanbrengen door bijvoorbeeld tochtstrips te kleven.
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