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Interactief voorlezen met OC
Coco kan het
Interactief voorlezen met ondersteunde communicatie. Door een online document kan iedereen
zelf zijn eigen versie maken, en tips delen zodat iedereen kan profiteren van goede ideeën.
Een boek interactief maken met ondersteunde communicatie
kan wat werk zijn. Ik vind het zonde als iedereen zich er
opnieuw in moet verdiepen en deel dus graag wat ik zelf al
bedacht en gevonden heb.
Door een online document te maken, en deze link te delen,
kan ik alle info die ik al verzameld heb om een boek
interactief te kunnen voorlezen met ondersteunde
communicatie eenvoudig delen met de wereld. Door de optie
aan te zetten dat mensen niet kunnen bewerken, maar wel
opmerkingen kunnen plaatsen behoud ik als auteur de regie
over de lay-out en inhoud. En kan ik de opmerkingen er wel in
verwerken als ik ze passend vind.
De link mag gedeeld worden zodat meer mensen kunnen
profiteren van mijn werk. Ook kom ik graag in contact met
anderen die al vergelijkbare materialen verzamelen. Hopelijk
kunnen we zo een ‘online Interactief Voorlezen met
Ondersteunde Communicatie-archief’ aanmaken.
Via deze link vind je het boek "Coco kan het" uitgewerkt. Dit heb ik gekozen omdat dit het
prentenboek van het jaar 2021 in Nederland is en Isaac-nf hier al een basis pakket voor gemaakt
had.
Heb jij aanvullingen of tips, laat ze me dan weten. Heel veel plezier met voorlezen.
Waar kan je meer informatie vinden?
•

Link naar het online document:
https://docs.google.com/document/d/1pwi45VgMkpTx3yACS6NwDHlLyGkamrKw2sHTQ13_pjs
/edit?usp=sharing

•
•
•

Angela van Kruisbergen
(+31) (0)6-22389747
a.vankruisbergen@psw.nl
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Naamliniaal op maat
PARTICIPATIE IN DE KLAS VERHOGEN
Om een leerling uit de 3de kleuterklas met een complexe ontwikkelingsstoornis zijn naam te leren
schrijven werd een liniaal op maat gemaakt.
Als zelfstandig ergotherapeut werk ik met kinderen met
leer- en ontwikkelingsproblemen. Het kind waarvoor dit
hulpmiddel werd gemaakt, zit momenteel in de 3de
kleuterklas in het regulier onderwijs. Echter heeft dit
kind een ontwikkelingsleeftijd van 4 jaar en heeft hij dus
heel wat moeite met bepaalde schoolse vaardigheden.
Dit kind krijgt op school logopedie en ergotherapie.
Eén van deze vaardigheden is het leren schrijven van de eigen naam in blokletters. De juf kwam
dan ook met de vraag om dit kind zijn naam te leren schrijven tijdens de individuele ergotherapie.
Echter is dit kind vanuit zijn problematiek nog niet klaar voor schrijven en ging ik op zoek naar een
hulpmiddel om enerzijds deze vaardigheid te compenseren in de klas en anderzijds deze
vaardigheid te trainen. Na het opsommen van de pro's en contra's van bestaande hulpmiddelen
kwam ik uit op het zelf ontwerpen van een liniaal op maat. Aangezien ik zelf niet over het nodige
materiaal en materiaalkennis beschik om dit idee uit te voeren, nam ik contact op met een FabLab
in de buurt. Zij maakten voor mij enkele prototypes uit die moesten voldoen aan volgende
kenmerken:
•
•
•
•
•

veilig te gebruiken door een kind
duurzaamheid
makkelijk hanteerbaar
breedte van de uitgesneden letters moest groot genoeg zijn om er met een potlood, stift of
balpen tussen te kunnen
duidelijke herkenbare letters voor het kind

Uiteindelijk kwamen we uit op een doorzichtig liniaal waaruit de naam van het kind werd gelaserd.
De letter 'R' werd aangepast om ervoor te zorgen dat de binnenkant er niet uitviel.
Het kind leert met dit liniaal zijn naam te schrijven in therapiesessies en in de klas. Telkens
wanneer er een werkblaadje of knutselwerkje moet gemaakt worden, wordt dit hulpmiddel gebruikt
om de naam te schrijven. Dit geeft het kind een grote voldoening en motivatie omdat hij net zoals
zijn klasgenootjes zijn naam kan schrijven (weliswaar mits hulpmiddel).
Momenteel zien we na enkele weken gebruik dat het kind bepaalde letters zelfstandig begint te
schrijven en hij een interesse heeft ontwikkeld in het herkennen en leren van cijfers en letters.
Kortom een zeer eenvoudig hulpmiddel met een grote positieve impact op het kind.
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•

Maenhout Freia
0494 25 83 57
info@d-aktergotherapie.be
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Score op maat
Gebeurt het ook vaak dat je bepaalde woorden mist op jouw Score-kaart? Wij hebben de Scorekaart op een magnetisch whiteboard gehangen. In een mum van tijd teken je of hang je er een
extra picto bij.
Wij hebben eerst de Score-kaart inhoudelijk wat
aangepast aan de noden van onze populatie, maar we
hielden wel rekening met de basisprincipes van Score.
We hebben een aantal woorden weggelaten en andere
woorden toegevoegd op basis van de
woordfrequentielijsten. We overlegden regelmatig met
Christine Vandevelde, logopediste bij Jabbla.
In therapie gebruiken we vaak de Score-kaart met
zelfgemaakte themakaarten. Tijdens spontane
gesprekjes kwamen we tot de vaststelling dat het voor
onze cliënten ook zinvol is dat de randwoordenschat
visueel wordt gemaakt. Vandaar dat we tot het idee
kwamen om de Score-kaart op een whiteboard te
kleven zodat we in het middenveld extra woordenschat kunnen tekenen of erbij hangen. We kozen
bewust voor een whiteboard en Score-kaart op A2-formaat. Zo is het middenvak ruim genoeg om
erin te tekenen, maar indien gewenst kan er ook een eigen foto van de cliënt worden opgehangen.
We zorgden ook voor ‘gekleurde randkaartjes’ om boven de getekende woorden te kleven. Zo
benadrukken we terug de woordsoort. De kleuren helpen onze cliënten bij het vormen van
grammaticaal correcte zinnen. Een bijkomend voordeel is dat het getekend woord niet per ongeluk
kan uitgeveegd worden omdat de ‘gekleurde randkaartjes’ gelamineerd zijn (doorzichtig middenvak
met gekleurd randje).
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•
•

Dienst logopedie
De Vleugels
051 50 12 12
logo@devleugels.be
www.devleugels.be
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Casus complexe bedieningsvraag
VAN KLAVIER NAAR OOGSTURING NAAR SCHAKELAAR BEDIENING
De persoon in kwestie ligt veel in bed en wil verder zijn computer kunnen besturen. Hij werkte met
de Lucy met laserlamp. Deze man kon zich niet meer goed positioneren om de laserlamp gericht
te gebruiken.
Fenix is een man van 56 jaar. Hij heeft al jaren MS. Tot
op heden kon hij zich behelpen met een Lucy-klavier en
laserlampje. Op deze manier werkte hij zeer functioneel
op zijn computer. Dit was voor hem ook een zeer
zinvolle dagbesteding.
1 jaar geleden werd het voor hem moeilijk om al zittend
te werken op zijn computer. Hij lag vele uren in zijn bed.
Het werken op de computer werd zeer moeilijk en hij
moest dit overlaten aan zijn assistent. Hij keek over de
schouder mee. Dit bezorgde hem veel frustraties. Zo
kreeg hij het advies om over te gaan naar oogsturing. Er
werd een oogsturing op proef uitgeprobeerd. Doordat hij
veel in bed lag was het kalibreren zeer moeilijk
waardoor de oogsturing niet zeer functioneel was.
Er werd een Modem-advies aangevraagd om te bekijken of er een andere oplossing was. We
hebben een paar motorische tests gedaan. Er bleek een lichte beweging met een vinger mogelijk
te zijn. Deze was ook tamelijk stabiel. We hebben een light-schakelaar op een statief gemonteerd.
We hebben de Lucy omgezet naar schakelaarbediening. Met de Lucy is het ook mogelijk om de
muis via schakelaar te bedienen. Omdat Fenix de Lucy goed kent was dit zeer vlug aangeleerd.
Vanuit lig was het wel nog moeilijk om én de Lucy én het scherm van de laptop op een goede
plaats te zetten zodat Fenix ook comfortabel lag. Naast zijn bed had hij ook een grote smart-TV.
We hebben dan de computer aan de televisie gekoppeld. Dit was een veel groter en duidelijker
scherm en hierdoor kon de Lucy ook beter gepositioneerd worden. Het werken met een
schakelaar is een werk van lange adem maar voor Fenix gaf dit toch mogelijkheden om zijn
computer zelfstandig te bedienen, op het internet zijn krant te lezen, teksten te schrijven.
Voor het VAPH was dit een zeer goedkope oplossing. Alles was in huis, op de schakelaar na.
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•
•
•

Lucy wordt verdeeld door Skil : Haspelstraat 29 – 9000 Gent
http://skil.skilate.com/nl/producten/computerbediening/toetsenborden/lucy
Goede smart-TV met een zo hoog mogelijke resolutie, van elk merk is mogelijk
Joëlle Verbeeck
09 274 10 10
modem@fiolavzw.be
www.fiolavzw.be

Modem, expertnetwerk ondersteunende technologie
T
+ 32 (0)474 96 58 98
E
modem@thomasmore.be

W
FB

www.modemadvies.be
www.facebook.com/modemadvies
www.modemadvies.be/nieuwsbrief

Keuzeblokken
Blokken met “ja” en “nee” kunnen een oplossing zijn om d.m.v. grijpen tot een adequate ja/neerespons te komen als spreken en aanwijzen moeilijk zijn.
Bij personen met een ernstige afasie is het bekomen van
een adequate ja/nee-respons vaak een belangrijke
doelstelling in de therapie. Het lukt soms niet om dit op
een verbale manier te doen. De persoon met afasie
(PMA) gaat bijvoorbeeld vaak antwoorden met “ja”,
terwijl hij of zij eigenlijk het omgekeerde bedoelt.
Door comorbide stoornissen, zoals ledematenapraxie,
kan het moeilijk zijn om op een eenduidige manier aan te
wijzen. Het gebruiken van manipuleerbare voorwerpen
biedt mogelijks een oplossing, aangezien grijpen
motorisch gezien eenvoudiger is dan aanwijzen.
Wanneer het dus niet lukt om adequaat ja of nee aan te
geven (bv. door knikken, aanwijzen of een verbale
respons), kan de PMA misschien wel de juiste blok
vastgrijpen om zo zijn of haar keuze duidelijk te maken.
De foto geeft drie houten blokken weer van 5cm x 5cm x 5cm. De blokken werden vernist en
beplakt met een afwasbare sticker om op deze manier ook te voldoen aan de hygiëneregels. Naast
het gebruik van “ja” en “nee” kan “weet niet” of “?” als aanvulling aangeboden worden.
Tip: om zeker te zijn dat je enkel de ja/nee-respons onderzoekt of beoordeelt, is het zeer belangrijk
om het taalbegrip maximaal te ondersteunen en dus de taalbegripsproblemen zo goed mogelijk uit
te schakelen. Je kan dit doen d.m.v. schriftelijke ondersteuning, gebaren, aanwijzen, tekenen,
herhaling enz.
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•

Globamix (Paemeleire & Moerkerke, 2020)
Moerkerke, L., Paemeleire, F., & Robert, E. (2017). Boston Assessment of Severe Aphasia
(BASA): een meerwaarde bij het onderzoek van personen met globale afasie? Logopedie,
30(3), 19-31.

•
•
•
•

Natalie Gijbels
Noorderhart
natalie.gijbels@noorderhart.be
www.noorderhart.be/nl/
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Toetsenbordstickers
OP MAAT GEMAAKTE TOETSENBORDSTICKERS
Door gebruik te maken van toetsenbordstickers kan je toetsenborden op maat gaan inzetten.
Er bestaan heel veel soorten toetsenborden, maar
zelden zĳn ze volledig aangepast aan de motorische,
visuele en cognitieve noden van de cliënt.
Vaak botsen we op het feit dat er geen leesletters
gebruikt worden en dat de tekens niet contrasterend
genoeg zĳn.
Toetsenborden met contrasterende tekens zĳn
motorisch vaak niet voldoende aangepast.
Daarom zĳn we op zoek gegaan naar
toetsenbordstickers die aan onze eisen voldoen:
leesletters, 'a' in plaats van 'de ronde a', contrasterend,
slĳtvast en budgetvriendelijk.
Er zĳn heel veel toetsenbordstickers in de gewone
handel, maar we botsen toch telkens op enkele
beperkingen.
Daarom hebben we zelf toetsenbordstickers ontworpen
en laten drukken. Dit heeft een evolutie doorgemaakt,
van enkel de letters in ‘geel - zwart’ of ‘zwart - geel’,
naar verschillende sets waarbĳ ook de speciale tekens
zitten.
Bĳ de toetsen boven de letters hebben we ervoor
gekozen om de cĳfers weg te laten en enkel de
speciale tekens groter en duidelĳker op de stickers te
plaatsen. De cĳfers kunnen via het (afzonderlijk) numeriek klavier bediend worden.
Daarnaast hebben de speciale tekens, die door een toetsenbordcombinatie met ‘Shift’ of ‘Alt Gr’
geproduceerd worden, een andere kleur.
Op deze manier proberen we onze toetsenborden te vereenvoudigen en te structureren voor onze
cliënten.
Door de toetsenbordstickers kan je een toetsenbord mee laten evolueren met de cliënt. Je kan er
bijvoorbeeld voor kiezen om slechts bepaalde toetsen van een sticker te voorzien, daardoor
accentueer je deze toetsen.
Door de toetsenbordstickers kan je dus meer op maat van de cliënt werken en dit op een
goedkoop adequate manier.
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•
•

Dienst DIATH
VZW Sint-Lodewijk
09/ 272 52 00
diath@sintlodewijk.be
Of via de QR-code:
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Hoe OC levendig houden?
Met eenvoudige technologie!
QR-codes kunnen informatie op een eenvoudige manier overbrengen en dit helemaal coronaproof!
Herken je het? Hoe houd je collega's enthousiast om
OC te gebruiken? Hoe blijven ze gebaren oefenen of
motiveer je hen in het modelleren van een
communicatiekaart? Zeker in tijden van corona. Wij
gebruiken QR-codes om filmpjes van gebaren of
suggesties naar modelleren toe, bij onze collega's te
brengen. Je kan er zelfs een liedje aan koppelen.
Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone in de
buurt... Eenvoudig toch!

Waar kan je meer informatie vinden?
•

Je kan online op vele plaatsen zelf gratis qr-codes maken:
Vb.: https://nl.qr-code-generator.com/

•
•
•

Heidi D’Exelle
heidi.dexelle@terheide.be
www.terheide.be
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Joystick optimalisatie
Via een Tetra project in samenwerking met Thomas More Geel, Mobilab & Care hebben we
meerdere aangepaste joysticks in 3D laten printen.
Elektrische rolstoelen hebben vaak een (kleine) joystick,
hiervoor is best wel wat fijne motoriek nodig. De
fabrieks-joystick hebben wij vervangen door een 3D
model (Tetra project Thomas More Geel). Deze kan nu
simpel vervangen worden door een groter exemplaar.
We hebben er eentje volledig aangepast op de vorm
van een zorggebruiker zijn handje.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•
•
•

Kim Scheepers
Stijn vzw, afdeling Sint-Oda
011/ 805 890
kim.scheepers@oda.stijn.be
www.sintoda.be
www.stijn.be
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Mario Broeckx
Thomas More Kempen vzw,
Mobilab & Care
mario.broeckx@thomasmore.be
www.assist3d.be
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Hulpmiddelen voor licht industrieel werk
Werkbaar werk: op een eenvoudige manier met een eenvoudig hulpmiddel kunnen ook
zorggebruikers met een ernstig meervoudige beperking actief deelnemen.
Zorggebruikers doen licht industrieel werk, vb. 10
schroefjes in een zakje steken. Maar niemand van
onze zorggebruikers kan tot 10 tellen en motorisch kan
niet altijd iedereen een zakje open houden om er dan
de 10 schroefjes in te doen. Dus wij hebben een plank
ontworpen met gaten (diameter van +/-5cm) waar de
bewoner eerst de schroefjes inlegt. Als alle gaten vol
zijn, is het aantal bereikt. Dan schuift het personeelslid
een zakje onderaan een "kokertje" en kan de
zorggebruiker de schroefjes in het zakje laten glijden.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•
•
•

Kim Scheepers
Stijn vzw, afdeling Sint-Oda
011/ 805 890
kim.scheepers@oda.stijn.be
www.sintoda.be
www.stijn.be
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Schermvergrendeling tablet
EEN HANDIG EN LEUK WEETJE OM HET SCHERM VAN JE TABLET/GSM TE BLOKKEREN.
Er is een instelling zowel bij IOS als bij Android dat het
mogelijk maakt dat zorggebruikers het scherm van de
tablet niet verstoren. Wij zagen heel vaak dat
zorggebruikers (vaak per ongeluk) in de instellingen
zaten of een andere applicatie hadden geopend. Hun
ongecontroleerde bewegingen zorgen er soms voor dat
ze langs de zijkant van het scherm iets openen. Door
een kader te maken op het scherm voorkom je dat.
Weinig gebruikers kennen deze functie.

Waar kan je meer informatie vinden?
•

www.youtube.com/watch?v=_MDZbuNcicc

•
•
•
•
•
•

Kim Scheepers
Stijn vzw, afdeling Sint-Oda
011/ 805 890
kim.scheepers@oda.stijn.be
www.sintoda.be
www.stijn.be
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Anti-doorspoel-plaat
VOORKOMEN DAT EEN TOILET NODELOOS DOORGESPOELD KAN WORDEN
Veel toiletten hebben in de muur de knop ingebouwd
om door te spoelen. Veel van onze zorggebruikers
vinden het plezant om meermaals door te spoelen als
ze op het toilet zitten. Dit is niet enkel waterverspilling,
maar ook nadelig voor opvolging rond stoelgang.
Daarom hebben we een plaat vóór deze spoelknop
geplaatst waar een gaatje inzit met een diameter ter
dikte van een balpen. Vingers kunnen er niet door, wel
een balpen of sleutel die een begeleider bij zich heeft.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•
•
•

Kim Scheepers
Stijn vzw, afdeling Sint-Oda
011/ 805 890
kim.scheepers@oda.stijn.be
www.sintoda.be
www.stijn.be
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Visualisaties op maat
DAGPLANNING MET EEN STUKJE STOF

Met een stuk baalkatoen en velcro maak je makkelijk
een dagplanning. Om te voorkomen dat de stof gaat
door hangen, stik je onderaan een stokje in de stof.

ZELF EEN DAGPLANNING MAKEN MET DE RESTANTEN VAN EEN VERPAKKING “VOCHTIGE
DOEKJES”
Waar elk kinderdagverblijf genoeg van heeft maar waar
je ook een leuke visualisatie mee kan maken. Elk luikje
kan open of dicht.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•

Chris De Rijdt
Orthopedagoge, praktijklector aan de Hogeschool Gent
chrisderijdt@gmail.com
www.werkenmetvisualisaties.be/
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Visualisaties op maat
STRUCTUREREN VAN VRIJE TIJD

Een aangepaste versie van de ‘Wat-wijzer’ met Sclera pictogrammen om kinderen met autisme hun
vrije tijd te structureren en te laten kiezen.
Helaas is de ‘Wat-wijzer’ van ‘Geef me de 5’ niet langer
verkrijgbaar. Het is een speciaal ingebonden boekje met
picto’s, met en zonder klokje, ontwikkeld voor kinderen
met autisme om hun vrije tijd te structureren. Kinderen
met ASS kunnen op die manier stap voor stap een
keuze maken: nl. binnen of buiten spelen en alleen of
met meerdere personen. Vervolgens kunnen ze de
volgorde van hun activiteiten bepalen.
Wij maakten een aangepaste versie met Sclera pictogrammen. De vier categorieën (binnen alleen
– binnen samen – buiten alleen en buiten samen) krijgen elk een aparte kleur zodat je ze ook
makkelijk kan sorteren en opbergen.
Geef me de 5 biedt wel heel veel producten als gratis download aan op hun website:
www.geefmede5.nl/webshop/hulpmiddelen-en-tips/anti-verveel-boekje

KUSSENSLOOP OP MAAT MET PICTOGRAMMEN
Picto’s of foto’s kan je heel eenvoudig bevestigen op
stof met bijvoorbeeld transferpapier.
Bijvoorbeeld om een kussensloop te maken die je altijd
bij je kan dragen, dus ook in bed, wanneer je
spraakcomputer op je rolstoel gemonteerd staat.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•

Chris De Rijdt
Orthopedagoge, praktijklector aan de Hogeschool Gent
chrisderijdt@gmail.com
www.werkenmetvisualisaties.be/
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Visualisaties op maat
VISUALISEER WAT WERKT
OPLOSSINGSGERICHT WERKEN BIJ PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Chris De Rijdt, Bart Serrien en Chris Van Dam
ontwikkelden heel wat materiaal om oplossingsgericht
aan de slag te gaan bij personen met een verstandelijke
beperking. Schaalvragen, wondervragen,
complimenten, Kids’ skill en nog heel wat meer
materiaal om een oplossingsgericht gesprek visueel te
ondersteunen.

HET VISUALISEREN VAN EEN BEWONERSVERGADERING
Chris De Rijdt en Bart Serrien ontwikkelden heel wat
materiaal om het vergaderen met clienten toegankelijker
te maken. Je kan al dit materiaal gratis downloaden op
www.sclera.be/nl/iris/inclusiefvergaderen.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•

Chris De Rijdt
Orthopedagoge, praktijklector aan de Hogeschool Gent
chrisderijdt@gmail.com
www.werkenmetvisualisaties.be/ en www.sclera.be
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Visualisaties op maat
HET MAXBORD VOOR EEN AUTORIT MET EEN KIND MET ASS
Wanneer je kind je vraagt: “Hoe lang nog?”, tijdens de
autorit biedt de Time-Timer of een wekkertje geen
oplossing want die houdt geen rekening met files of
langere reistijden. Stiekem het wekkertje verzetten
levert je gegarandeerd een conflict met je kind op. Wij
visualiseren de autorit door middel van het Max bord
aan de hand van de bordjes langs de weg. Deze
veranderen niet tijdens de rit. Als het wegbordje
gepasseerd is, doet het kind dit klepje dicht en weet hij
hoeveel bordjes er nog komen.

HET VISUALISEREN VAN JE VOORRAAD IN EEN SOCIAAL RESTAURANT
Olga kan niet zo goed lezen, maar wil graag de
bestellingen voor het sociaal restaurant waar ze werkt
zelfstandig kunnen doorgeven. Ze kent de producten
nog niet bij naam. Met gekleurde bordjes in hout waarop
telkens een foto van het artikel bevestigd is en ruimte
voor een aantal stippen lukt het haar wel. De bordjes
worden afhankelijk van het aantal stippen op deze
plaats geplaatst. Als het bordje verschijnt weet ze dat ze
de bestelling van dit artikel kan plaatsen. De
gevisualiseerde lijst stuurt ze via mail door naar de
persoon bij wie ze de bestellingen plaatst.

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•

Chris De Rijdt
Orthopedagoge, praktijklector aan de Hogeschool Gent
chrisderijdt@gmail.com
www.werkenmetvisualisaties.be/
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Ergonomisch thuiswerken
Welke hulpmiddelen, aanpassingen en tips kan jij toepassen om ergonomisch verantwoord thuis te
werken?
In tijden van corona werken veel mensen elke dag thuis achter hun computerscherm. Langdurig
stilzitten is schadelijk voor ons lichaam Soms kunnen simpele oplossingen toegepast worden
waardoor er preventief gewerkt kan worden op vlak van ergonomie.
Heb jij momenteel last van je rug of nek? Dit is niet abnormaal want volgens de preventieartsen
van de Christelijke Mutualiteit (Callens & Rummens, 2020) is rugpijn een vaak voorkomende kwaal
en heeft +/- 40% van de bevolking last van terugkerende of blijvende nek- of rugklachten.
Eerst en vooral is het van belang om te inventariseren waar je momenteel last van hebt of welke
lichaamsdelen gevoelig kunnen zijn. De beoordelingsschaal van de LEO-methode (Lokaal
Ervaren Ongemak) is een meetinstrument om de pijnpunten van je lichaam in kaart te brengen.
Daarnaast is het van groot belang dat je alert blijft voor de veelgemaakte fouten o.a. kin teveel
naar voor of onder laten wijzen, te zachte rugsteun (bv. zetel), slechte houding (kleermakerszit,
schuine houding,…), te weinig afwisseling en beweging,….
Wil jij iets doen aan jouw klachten of wil je preventief aan de slag gaan op vlak van ergonomie?
Dan zijn misschien volgende tips bruikbaar voor jou.
Stap 1: stel je de bureaustoel correct in! Eerst lees je
de handleiding van je bureaustoel en daarna maak je
een analyse van je houding o.a. hoofd rechtop in het
verlengde van je wervelkolom, heupen iets hoger dan je
knieën, ga achter tegen de rugleuning zitten en stel de
diepte in, bolling van je rugleuning in de holling van je
rug en armleuning aanpassen (zie afbeelding in bijlage).
Nuttige hulpmiddelen: kussen of dekentje opgerold
achter onderrug plaatsen en/of bankje plaatsen onder
de voeten (indien je voeten de grond niet raken).
Stap 2: pas het bureau en de computer aan! De
hoogte van het bureau moet gelijk zijn aan de
armleuning. Bij de computer moet er een afstand zijn van ongeveer een armlengte tussen de ogen
en het scherm. Daarnaast dient de bovenrand van het beeldscherm op ooghoogte staan en
tenslotte kan het toetsenbord best geplaatst worden op 10 cm van de rand van het bureau en de
muis ligt hierlangs. Nuttige hulpmiddelen: boeken plaatsen onder de laptop, laptophouder, extra
monitor en toetsenbord, aangepaste muis,….
Stap 3: Pas je positie van het beeldscherm en jouw eigen houding aan! Het beeldscherm
plaats je best loodrecht op het venster (niet frontaal of achter je). Rechtstaand werken afwisselen
met zittend werken is ook gezonder. Je kan eventueel een voetbankje of kruk gebruiken om op te
steunen. Daarnaast is het langdurig kijken naar een scherm zeer belastend voor je ogen. Als je 's
avonds laat moet werken is blauw licht slecht voor je ogen. Je kan de software f.lux downloaden
en deze past zich aan naarmate de avond valt. (https://justgetflux.com/) Nuttige hulpmiddelen:
software, computer en computerbril met blauwfilter.
De belangrijkste tip bij het ergonomisch thuiswerken is BEWEGEN!
- Sta elk half uur even op!
- Lok rechtstaan zelf uit door je telefoon, vuilbak, printer en koffie buiten bereik te plaatsen!
- Maak bijvoorbeeld met je collega om elke keer staand te vergaderen en rek je regelmatig uit!
- Maak dagelijks een wandeling/ wandelvergadering!
Meer informatie: Ergonomisch thuiswerken.pdf
Bron: Callens, M. & Rummens, E. (2020) CM Ziekenfonds. Geraadpleegd op 2 februari 2021:
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/rugpijn.
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Alle geluiden dempen in de klas,
behalve leerkracht
OPLOSSING VOOR PERSONEN MET AUDITIEVE OVERPRIKKELING
Personen met sensorische overgevoeligheid, kunnen goed gebruik maken van een passieve
geluiddempende koptelefoon. Een koptelefoon met actieve ruisonderdrukking werkt nog veel
beter. Maar dan hoor je ook niet meer wat de leerkracht of een andere persoon zegt.
Een koptelefoon met actieve geluiddemping (noise canceling) heeft
een microfoontje aan de buitenkant dat het geluid uit de omgeving
omzet in antigeluid en er zo voor zorgt dat je dit niet meer hoort.
Er bestaan meerdere prijsklassen, in tests komt de Sony
WH-1000XM4 bijna altijd als beste uit. Hij is wel duur: €341. De
goedkoopste beginnen vanaf €110.
Het probleem is nu dat je ook niet meer kan horen wat je wil horen,
zoals de leerkracht in de klas.
Dit kan je oplossen met een smartphone die de
stem van de leerkracht opneemt en doorstuurt naar
je koptelefoon. De leerkracht draagt dan de
smartphone bij zich. Een extra microfoon is voor de
leerkracht het handigst. Eenvoudige oordopjes
hebben zo’n een ingebouwde microfoon. De
leerkracht hoeft deze oordopjes niet in z’n oren te
steken, maar kan die gewoon rond zijn/haar hals knopen.
Om de stem van de leerkracht door te sturen naar de koptelefoon, kan je een app gebruiken, maar
in de recentste smartphones is dit mogelijk via de toegankelijkheidsinstellingen voor
slechthorenden:
iOS: Live luisteren
www.apple.com/benl/accessibility/hearing/
Op Android is dit mogelijk met de app van Google: Sound Amplifier
www.android.com/accessibility/#hearing-help-everyone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.accessibility.soundamplifier&hl=
en
Zo klinkt geluiddemping: https://youtu.be/HhOdIP7mchQ

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•

modem@thomasmore.be
www.modemadvies.be
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HULPMIDDELENKRANTJE

PRODUCTEN VAN BEDRIJVEN
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Boekies digitaal leesplatform
BOEKIES DIGITAAL LEESBEVORDERINGSPLATFORM VOOR 4 TOT 14 JARIGEN.
Boekies doet zin krijgen in lezen met ruim 2000 online boeken, assistentie bij boekkeuze, een
opvolgbaar leesdossier én audiovisuele leeshulp wanneer nodig.
Boekies is veel meer dan zomaar een online bib. In
eerste instantie bedoeld voor school, maar ook
aanvullend bruikbaar thuis en in therapie.
Dit digitaal leesplatform biedt ruimte aan meer dan 2000
boeken (informatief, maar ook lees- en prentenboeken,
anderstalige boeken, strips, plusboeken enz.) die op elk
moment snel een eenvoudig opvraagbaar zijn.
De eenvoudige selectie (op leeftijd, AVI-niveau,
interesse) zorgt voor een goede aansluiting bij de
mogelijkheden en voorkeur van de jonge lezer.
Zwakke(re) lezers kunnen gebruik maken van de
audiovisuele leesondersteuning. Bevat ook heel wat
tools voor leerkrachten (leesprofiel en -dossier,
deelbare lees- en themalijsten).
•
•
•

Voor Chromebook, laptop of pc, iPad of tablet
Volledig corona-proof
Zorgt voor meer leesmotivatie en leesplezier

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•
•

https://sensotec.be/product/boekies/
https://downloads.sensotec.be/productfolders/Sensotec-Boekies_folder-NL.pdf
Vraag hier de gratis kennismakingsvideo op
https://sensotec.be/product/boekies/#tab-studies

•
•
•
•

Sensotec n.v.
050/ 40 47 41
consulenten@sensotec.be
www.sensotec.be
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Go-Box gesproken tv-ondertitels
GESPROKEN NEDERLANDSTALIGE TV-ONDERTITELS VOOR MOEILIJKE LEZERS
De Go-Box leest alle Nederlandstalige ondertitels voor, zowel bij live als uitgesteld kijken. Ook
bij dvd’s, Netflix, enz.
De Go-box is een klein toestel dat je aansluit tussen de
decoder en je tv.
Het leest alle Nederlandstalige ondertitels voor, zowel
bij live als uitgesteld kijken, ook bij dvd's, Netflix, enz.
Met het beluisteren via hooftelefoon kan het ganse
gezin toch van eenzelfde film genieten zonder gestoord
te worden.
De Go-box stelt kinderen en jongeren met ernstige
dyslexie of andere leesproblemen in staat om een
anderstalige tv-serie of film te volgen. Zo vinden ze
makkelijker aansluiting bij de eigen interesses en die
van leeftijdsgenootjes.

De Go-box:
•
•
•

Compact & eenvoudig, schakelt automatisch mee bij het zappen
Keuze uit meerdere stemmen, geen internet nodig, met een handige afstandsbediening
Kan uitgebreid worden met vergrotingsfuncties van de Vo-box. Let wel, je kan niet vergroten en
laten voorlezen tegelijk.

Waar kan je meer informatie vinden:
•
•
•

https://sensotec.be/product/gobox/
https://downloads.sensotec.be/productfolders/SolutionsRadio-gobox_folder-NL.pdf
https://Downloads.sensotec.be/Gobox/Go-box-webinar.mp4

•
•
•
•

Sensotec n.v.
050/ 39 49 49
sales@sensotec.be
www.sensotec.be
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Vo-Box tv-ondertitelvergroter
VERGROOT TV-ONDERTITELS TOT 2X
De Vo-Box vergroot tv-ondertitels tot wel 2 x en maakt ook het contrast, de lettertypekleur en
uitlijning aanpasbaar.
Deze vrij recente uitvinding is een echte meerwaarde
voor iedereen met visuele problemen. De Vo-box is een
eenvoudig toestel dat tussen de decoder en tv wordt
geïnstalleerd en dat tv-ondertitels tot wel 2x vergroot.
Naast het kiezen van de grootte zijn ook contrast, kleur
lettertype en uitlijning aanpasbaar. Zo wordt tv-kijken
terug plezierig, zonder vermoeide ogen en met een
verbeterde leesbaarheid. Zijn de oogproblemen
progressief, dan kun je na een aanschaf van de Vo-box
via een upgrade naar de Go-box tv-ondertitelvoorlezer
overstappen. Vergroot alle Nederlandstalige ondertitels,
live, opgenomen of uitgesteld, ook Netflix, HBO, DVD,
enz. Schakelt mee tijdens het zappen.

•
•
•
•
•

Vergroting ondertitels: 1x, 1,33x, 1,66x of 2x
Mogelijke contrastkleuren (letters op achtergrond) : geel of wit op zwart, zwart op geel of zwart
op wit
Mogelijke lettertypen: schreefloos, met schreef, vaste breedte, dyslexielettertype
Uitlijningsopties: midden of links
Geen internet nodig om te functioneren, wel voor de automatische updates

Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•

https://sensotec.be/product/vo-box/
https://downloads.sensotec.be/productfolders/SolutionsRadio-Vo-box_folder-NL.pdf
https://Downloads.sensotec.be/WebinarFilmpjes/webinar_2juli2020_Vergrote-en-Gesproken-tvondertitles_Vobox-of-Gobox.mp4

•
•
•
•

Sensotec n.v.
050/ 40 47 41
consulenten@sensotec.be
www.sensotec.be
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Communicatiesoftware Mind Express 5
GRATIS TEMPLATES EN KANT-EN-KLARE WOORDENSCHATTEN
In de nieuwe Mind Express ligt de focus op gebruiksvriendelijkheid. Ons doel was om een volledig
pakket te kunnen aanbieden met heel wat templates en kant-en-klare woordenschatten.
Mind Express heeft een volledige metamorfose
ondergaan waarbij de kracht van Mind Express 4
gecombineerd wordt met een intuïtief design. De focus
ligt op gebruiksvriendelijkheid. Zo start je nu met tal
van kant-en-klare woordenschatten en templates.
Templates
Bij Mind Express 5 zitten heel wat templates
inbegrepen. Zo krijg je er o.a. e-mail, internet,
YouTube, WhatsApp, telefoon, e.d. bij. Je moet ze dan
enkel nog aanpassen in de instellingen (bv. je emailcontacten toevoegen) en de templates zijn klaar
voor gebruik!

Woordenschatten
De kant-en-klare tekst- en symboolwoordenschatten kan je gewoon zo gebruiken en hoef je niet
per se (maar kan natuurlijk altijd) personaliseren. Zo zijn er nu ook instapversies voor SCORE
gemaakt waaronder een gratis SCORE 400. De volledige versie van SCORE kon nogal
overweldigend zijn, daarom zijn er kleinere versies 400 en 1000 gemaakt.
Oefeningen, games en meer
Onze logopediste Christine Vande Velde heeft het bestand “Starten met kernwoordenschat”
gemaakt om te oefenen op kernwoorden. Het bestand laat toe om te groeien van 2 naar 4
doelwoorden op een pagina. Dit gratis bestand is standaard beschikbaar in Mind Express 5 naast
tal van spelletjes en oefeningen op de aap-zee-koe leesmethode en de LOeS werkwijze.
Demo: 2 maanden gratis uitproberen op www.jabbla.com/demo-aanvragen
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•

ME5_Voorbeelden templates_SCORE 400
Vibe 12_Leaflet_NL

•
•
•
•

Jabbla
+32 9 331 58 58
info@jabbla.com
www.jabbla.com
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SprintPlus
VOORLEES- EN SCHRIJFHULPMIDDEL
SprintPlus is een lees-, schrijf- en studiehulpmiddel dat je overal kan gebruiken. We bieden
praktische cases en stappenplannen aan om de implementatie te vergemakkelijken.
SprintPlus is een totaalplaatje voor wie ondersteuning
wil bij voorlezen, schrijven en studeren. Je kan de
voorleessoftware zowel on- als offline, thuis, op school
en bij de logopedist gebruiken.
Dankzij het overheidsproject “LeesVoor! Vlaanderen”
kunnen leerlingen van buitengewoon, lager, secundair,
Se-n-Se onderwijs of HBO5 Verpleegkunde met een
attest van lees- of schrijfbeperking, gebruik maken van
een gratis SprintPlus-jaarabonnement. Wij bieden
daarnaast ook gratis pakketten aan voor
leerkrachten, logopedisten en ondersteuners.
Desondanks bestaan er nog steeds heel wat drempels
om voorleessoftware te gebruiken. Om deze te verlagen
delen we succesverhalen en stappenplannen.
Zo hebben we eerder dit jaar een gratis whitepaper "Overwin drempels" gepubliceerd. In deze
whitepaper komen 5 sprekers aan bod: (zorg)leerkrachten basis- en secundaire onderwijs, een
ondersteuner/logopedist, een directeur en een SprintPlus-gebruiker en haar vader. Elk verhaal
gaat dieper in op zijn of haar persoonlijke obstakels en hoe zij hier in de praktijk mee omgegaan
zijn. Ze vertellen m.a.w. hoe zij hun drempels overwonnen hebben en hopen daarbij anderen te
inspireren.
Een ander type hulpmiddel dat we aanreiken, is een visuele snelstarter. Soms heb je het gevoel
dat je iets keer op keer moet uitleggen, bijvoorbeeld hoe je een bestand kan openen in SprintPlus
of hoe je kan beginnen voorlezen. Hoewel je dolgraag helpt, is er gewoon niet altijd tijd voor
individuele begeleiding. Om hierbij te helpen, hebben we verschillende visuele snelstarters
gemaakt. Die kan je gratis downloaden op sprintplus.be, afdrukken en bij de laptop leggen als
geheugensteuntje. Een goed voorbeeld is onze laatste snelstarter rond documentbeheer. Door de
digitale versnelling waartoe het coronavirus ons verplicht heeft, blijkt dat velen nogal worstelen met
het online uitwisselen van documenten. Deze snelstarter legt stapsgewijs uit hoe je documenten
makkelijk kan uitwisselen via Google Drive.
Waar kan je meer informatie vinden?
•
•
•

Download de snelstarters op www.sprintplus.be/nl/support/sprintplus-in-de-praktijk
Download de whitepaper op https://whitepaper.sprintplus.be/inspiratienamiddag
Meer informatie over LeesVoor! Vlaanderen op www.sprintplus.be/nl/artikels/nieuws/leesvoorvlaanderen-2020-21

•
•
•
•

Jabbla
+32 9 331 58 58
info@sprintplus.be
www.jabbla.com
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