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Inhoud
In deze webinar bespreken Renee Nijbroek (logopedist) en Nadia Clemens 
(ergotherapeut) van Heliomare hoe je te werk kunt gaan als er hulpvragen 
komen op gebied van de communicatie van niet of nauwelijks sprekende 
personen. 

Welke communicatievormen gebruikt de persoon op dit moment en zijn die 
afdoende om alle communicatieve functies mee aan te geven? 

Bij het zoeken naar een passend hulpmiddel moet rekening gehouden worden 
met zowel kenmerken van de persoon die OC gaat gebruiken als van de 
omgeving.

Daarnaast moet het OC middel de mogelijkheid geven om te communiceren in 
alle communicatieve functies en moet het niet alleen geschikt zijn voor nu, 
maar ook voor de toekomst. 
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Inleiding
Wij hopen jullie middels deze presentatie meer inzicht 
te kunnen geven in welke stappen er doorlopen kunnen 
worden om een geschikt OC hulpmiddel aan te vragen 
waar de niet of nauwelijks sprekende persoon nu en in 
de toekomst alle communicatiefuncties mee kan uiten.   

Wij diepen in deze presentatie dan ook hoofdstuk 7 uit: 
“Kiezen voor de best passende 
communicatiehulpmiddelen”.



Start van het traject

 Hulpvraag
 Onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking op 

de communicatie. 
 Diagnose, dossier onderzoek, medische

gegevens: motoriek, visus, auditieve functies
 Omgevingsonderzoek
 Sensomotoriek onderzoek



Omgevingsonderzoek
 Welke eisen dienen aan het 

communicatiehulpmiddel gesteld te worden?
 Denk aan:
 Meeneembaarheid (gewicht, handgreep, 

opbergen etc)
 Waar moet het gebruikt kunnen worden? (op tafel, 

op de grond, in bed, etc) 
 Montage op rolstoel of ander hulpmiddel
 Stootvast, waterbestendigheid



Bron: COCP 2006



Voorbeeld: oogbediening

in bed aan tafel



Sensomotoriek onderzoek
 Waarom?
 mogelijkheden van de persoon worden beoordeeld 

op verschillende gebieden
 meest voorkomende houdingen (zitten, liggen, staan)
 visuele mogelijkheden
 handfunctie/ overige lichaamsdelen
 gehoor



Onderdelen sensomotoriek
onderzoek COCP programma
Visuele vaardigheden in de ruimte

Afstand 30-45 cm 

Fixeren op elk punt beoordelen

Score +, +/-, -



Filmpje: onderzoek visuele vaardigheden in de ruimte



Onderzoek visuele vaardigheden in het platte vlak

A2/ A3/ A4 formaat

Zoek de ideale positive

Eventueel hellend vlak

Score +, +/-, -
en je observaties



Onderzoek basisfuncties arm en hand
 Reiken, kruisen middellijn, grepen, oog- hand 

coördinatie etc
 Gevolgen voor bediening/ aanwijzen
 Voorbeeld van aanpassing: raster



Onderzoek aanwijzen in de ruimte
bij zichzelf, recht vooruit, omhoog, naast, kruisen
van de middellijn, grond

Onderzoek aanwijzen in het platte vlak

Gebruik het gele vel

Eventueel hellend vlak

Score +, +/-, -



Onderzoek platte vlak en handfunctie



Onderzoek mogelijkheden voor gebaren

Onderzoek:
• Links en rechts
• Score +, +/-, -
• Plaats, oriëntatie

en beweging



Mogelijkheden voor bediening van apparatuur met 
hoofd en schouders/ armen en benen

Bron: www.adremo.nl



Conclusie ten aanzien van de communicatie



Bron: COCPvg 2010



Anamnese
 Doornemen wensen en vragen omgeving

 Specificeren hulpvraag

 In kaart brengen van communicatievormen

 In kaart brengen van communicatieve functies



Communicatievormen

Bron: COCPvg 2011



Communicatieve functies

Bron: Leidraad ondersteunde communicatie, ISAAC 2020



In kaart brengen taal- en
ontwikkelingsniveau
 Receptieve taal: Wat wordt er qua communicatie

begrepen in het dagelijks leven.
 Productieve taal: Welke functies en welke vormen.
 Ontwikkelingsonderzoek: Om betekenisvolle

communicatie te kunnen stimuleren, aan te sluiten bij
interesse en kunnen volgen/stimuleren van de 
naaste ontwikkeling.

Valkuil: Onderzoek gebruiken om aan te tonen dat
persoon nog niet aan OC toe is! 



Ontwikkelingsonderzoek met inzet van gebaren en
spraakcomputer.







Advies gesprek met betrokkenen

 Resultaten van alle onderzoeken bespreken.

 Beeld gewenst OC hulpmiddel schetsen.

 Helder krijgen wat de omgeving kan en wil 
investeren (tijd om te modelleren, programmeren, 
bijhouden vocabulaire).



Uitproberen OC middelen

 Ga uitproberen wat passend is bij de uitkomsten van 
het onderzoek.

 Passing afspreken met leverancier als je een
compleet beeld hebt. 

of 
 passing doen om OC hulpmiddelen uit te proberen.



Passing met leverancier
 Selectie leverancier: vooronderzoek
 Door gericht onderzoek te doen wordt de hulpvraag

duidelijk en kan een passing aangevraagd worden.
 Adviseur stelt samen met betrokkenen een pakket

van eisen samen voor zowel de hardware als de 
software. 

 Selectie van mogelijk geschikte
communicatiehulpmiddelen wordt meegenomen.

 Bedenk dat een hoogtechnologisch OChulpmiddel
ongeveer vijf jaar mee moet gaan. 



Valkuilen:
 Te lang wachten met de aanvraag van een OC 

hulmiddel.

 Kiezen voor een vocabulaire dat niet toekomst 
bestendig is (communicatie binnen/ buiten het hier 
en nu), bijv een standaard vocabulaire tov zelf 
gemaakt.

 Uitgaan van één communicatie vorm.  



Vragen?
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