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“Gratis Corona-communicatiekaarten voor patiënten en
zorgverleners in ziekenhuizen”
Als je het corona virus hebt, kun je benauwd zijn, veel moeten hoesten of beademd moeten
worden. En dan kun je lastig zeggen hoe je voelt. Ook het zorgpersoneel is door alle
beschermende kleding moeilijker verstaanbaar. Goed communiceren is juist als je ziek bent
zo belangrijk, maar hoe doe je dat zonder te praten?
De vereniging voor ondersteunde communicatie, ISAAC-NF heeft hier veel ervaring mee.
Speciaal voor Corona patiënten en zorgverleners ontwikkelden zij, samen met een aantal
zorgprofessionals simpele communicatie kaarten. Patiënten en zorgverleners kunnen op
deze kaarten eenvoudig aanwijzen wat ze willen zeggen. Deze kaarten zijn vanaf nu gratis
beschikbaar voor iedereen die deze wil gebruiken op http://www.isaac-nf.nl/oc-encoronavirus.

Op deze kaarten staan aan de ene kant de meest basale opmerkingen en vragen voor
patiënten en zorgverleners. Hiervan zijn drie varianten beschikbaar:
● een variant met vooral tekst,
● een variant met tekst en kleine pictogrammen en
● een variant met vooral grote pictogrammen.
De andere zijde is een letterkaart waarmee woorden gespeld kunnen worden en waarop een
pijnschaal staat. Er is ook een kaart gemaakt met de meest gestelde vragen door patiënten
aan zorgverleners en vice versa. Tot slot is er een korte gebruiksinstructie beschikbaar met
tips voor het ondersteunen van de communicatie tussen patiënt en zorgverlener.
Al deze communicatiekaarten zijn gratis beschikbaar voor iedereen en via deze link
(http://www.isaac-nf.nl/oc-en-coronavirus) te downloaden. De kaarten zijn in de eerste
plaats gericht op ziekenhuiszorg. Maar ze zijn ook zeker inzetbaar door huisartsen en in
andere zorgomgevingen.

Iedereen kan de kaarten dus zelf downloaden en uitprinten of op een tablet zetten.

De kaarten komen ook fysiek beschikbaar voor ziekenhuizen; op papier en/of plastic (beiden
disposable). Ook dat biedt ISAAC-NF kosteloos aan. Zij hebben daarvoor het liefst direct
contact met de gebruikers, zodat zij iets kunnen leveren dat bruikbaar en veilig is. En ze
kunnen zorgen dat het snel op de juiste plek terechtkomt. Daarvoor kan contact worden
opgenomen met voorzitter@isaac-nf.nl.
Over ISAAC-NF
ISAAC-NF is de Nederlands-Vlaamse afdeling van de International Society for Augmentative
and Alternative Communication (Ondersteunde Communicatie). Het is onze missie om de
communicatiemogelijkheden voor mensen met complexe communicatiebeperkingen te
optimaliseren door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, (bij)scholing en advisering.
ISAAC-NF wil spin in het web zijn en een betekenisvolle, duurzame bijdrage leveren aan al
deze aspecten.
Elk mens heeft recht op toegankelijke communicatie. Gaat dit niet vanzelf(sprekend), dan
moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Niet of onduidelijk
kunnen spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt. ISAAC-NF is ervan overtuigd dat elk
persoon, ongeacht de beperkingen, in staat is om tot communicatie te komen.
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