communication for everyone

Oplossingen voor mensen
met een communicatieve beperking

CFE medische communicatieborden
CFE medische communicatieborden
CFE medische communicatieborden zijn een handig
hulpmiddel om de communicatie in stand te houden
en te bevorderen met mensen die niet of moeilijk
kunnen praten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis na een
operatie, of door een ziekte of een beperking.
De borden helpen bij gesprekken, onder meer over
pijn en pijnbeleving, emoties, medische onderwerpen, zorg, verzorging en contact.

Voor wie zijn de borden bedoeld?
De CFE medische communicatieborden kunnen
worden gebruikt door mensen die tijdelijk niet
kunnen praten, zoals na een operatie of op een
intensive care afdeling, of na een ingreep aan de
stembanden.
Ze zijn daarnaast ook heel geschikt voor mensen
met afasie, CVA, Locked-in syndroom, dementie,
RETT syndroom, of bij spraakverlies als gevolg van
ALS of MS.
De borden kunnen ook een ondersteunende rol
spelen bij het communiceren met mensen die de taal
niet of niet goed genoeg beheersen, bij dyslexie of
analfabetisme, bij motorische of verstandelijke
beperkingen en bij kinderen met spraak- of taalstoornissen.
Naast gebruik in het ziekenhuis, in het verpleeg- of
verzorgingstehuis, in het kinderdagcentrum, in het
speciaal onderwijs en in de thuiszorg, zijn de
medische communicatieborden ook geschikt als
hulpmiddel in de praktijk van de huisarts, de fysiotherapeut en de logopedist, in instellingen voor
mensen met een verstandelijke beperking, in
revalidatiecentra en natuurlijk in de mantelzorg
thuis.

Kiezen in blokken
Alle onderwerpen zijn op de borden weergegeven in
blokken met telkens vier begrippen.
De gebruiker wordt gevraagd om met zijn blikrichting en met behulp van oogbewegingen op het

bord een onderwerp aan te wijzen, om op die
manier aan te geven waarover hij iets wil meedelen
of vragen.
De gebruiker geeft eerst met een oogbeweging aan
welk blok hij bedoelt (door naar linksboven, rechtsboven, linksonder of rechtsonder te kijken). De
gesprekspartner vraagt daarna welk begrip binnen
dat blok precies bedoeld wordt en de gebruiker
geeft dat dan weer met een oogbeweging aan.
Het aanwijzen van een begrip gaat dus steeds in
twee stappen: eerst de plaats van het blok op het
bord en daarna de plaats van het begrip binnen het
gekozen blok.

Doorkijkgat
De CFE medische communicatieborden hebben in
het midden een doorkijkgat, om tijdens het gesprek
'door het bord heen' oogcontact te kunnen houden.
De gesprekspartner van de gebruiker kan zo door
het gat de oogbewegingen goed volgen en aan zijn
eigen kant van het bord aflezen waarnaar de
gebruiker precies kijkt.

Vijf verschillende versies
Er zijn, voor specifieke doelgroepen, vijf
verschillende soorten borden:
• Aanwijsbord, met woorden en afbeeldingen
• Woordenborden, met woorden en begrippen
• Scleraborden, met zwart-wit-pictogrammen
• Tekeningenborden, met aansprekende tekeningen
• Insteekbord vrij in te vullen, met transparante
hoesjes om kaartjes of foto’s in te steken

Uitvoering
De borden zijn afwisbaar en te beschrijven met
whiteboard-stiften. De afmetingen zijn 49 x 34 cm.
CFE medische communicatieborden zijn ontwikkeld in
samenwerking met Stichting Milo (www.milonet.nl).
© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9
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CFE medische communicatieborden
Aanwijsbord (MCA)

Woordenborden (MCW)

Dit tweezijdig medisch communicatiebord (met
afbeeldingen én begrippen) is bedoeld voor mensen
die niet of slecht verstaanbaar kunnen spreken, maar
die wél voldoende tekstbegrip en handfunctie
hebben om zelf onderwerpen op het bord aan te
kunnen wijzen. Oogcontact is hier niet per se
noodzakelijk.

Deze set van 2 tweezijdige medische communicatieborden met woorden en begrippen kan worden
gebruikt voor mensen die niet of slecht verstaanbaar
kunnen spreken, voldoende tekstbegrip hebben en
het woordbeeld herkennen of op woordniveau
kunnen lezen, maar die onvoldoende of geen handfunctie hebben om goed te kunnen aanwijzen. Denk
bijvoorbeeld aan mensen die op de intensive care
afdeling liggen.

Naast begrippen en afbeeldingen bevat het bord ook
een aantal signaalwoorden (ja, nee, weet niet, stop,
dank u, soms, nooit, altijd), een afbeelding van het
lichaam met pijnindicatie en een blok met cijfers en
letters, om woorden te kunnen vormen.
Ook kan een tijdstip worden aangegeven door
wijzers in een klok te tekenen en er is een vrije
ruimte om te schrijven of tekenen. Op het bord is
een whiteboard-stift bevestigd.

De borden zijn ook bruikbaar bij mensen die tijdelijk
hun stem niet mogen of kunnen gebruiken, bijvoorbeeld na een operatie aan hun stembanden.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruiker
kan hij ook woorden maken met behulp van oogbewegingen, met behulp van een keuzeblok met
letters.
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CFE medische communicatieborden
Scleraborden (MCS)

Tekeningenborden (MCT)

Deze set van 2 tweezijdige medische communicatieborden met zwart-wit Sclera-pictogrammen is
bedoeld voor mensen die niet of slecht verstaanbaar
kunnen spreken, niet of niet meer kunnen lezen of
onvoldoende taalbegrip hebben en die onvoldoende
handfunctie hebben om gericht te kunnen aanwijzen.

Deze set van 2 tweezijdige medische communicatieborden met full color tekeningen is bedoeld voor
mensen die niet of slecht verstaanbaar kunnen
spreken, niet of niet meer kunnen lezen of
onvoldoende taalbegrip hebben en die onvoldoende
handfunctie hebben om gericht te kunnen aanwijzen.

De gebruikte pictogrammen zijn met toestemming
geselecteerd uit het Sclera-pictogrammenbestand
(Sclera vzw, België).

De Tekeningenborden zijn gemaakt voor mensen die
de pictogrammen op de Scleraborden te moeilijk
vinden, maar ook voor kinderen met spraak- of
taalstoornissen en voor mensen met een
verstandelijke of meervoudige beperking.

Het 'letterblok' van de Woordenborden is hier
vervangen door een afbeelding van het lichaam met
een pijnindicatie-balk, verder zijn de Scleraborden
inhoudelijk identiek aan de Woordenborden.

Het 'letterblok' van de Woordenborden is hier
vervangen door een afbeelding van het lichaam met
een pijnindicatie-balk, verder zijn de Tekeningenborden inhoudelijk identiek aan de Woordenborden.
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CFE medische communicatieborden
Insteekbord (MCI)
Tweezijdig medisch communicatiebord, ontworpen
als een vrij in te vullen bord, met aan beide zijden
acht transparante insteekhoesjes, waarin A6kaartjes, zelfgemaakte tekeningen, foto’s of
miniatuurvoorwerpen kunnen worden gestoken.

concrete verwijzers (voorwerpen) of foto’s wil
gebruiken.
Daarnaast kan het een goed middel zijn om de
gebruiker een eigen verhaal te laten vertellen met
behulp van pictogrammen, woordkaartjes, foto’s of
concrete verwijzers.

Prijslijst
set van 2 Woordenborden
set van 2 Scleraborden
set van 2 Tekeningenborden
Insteekbord MCI
Aanwijsbord MCA

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief
€ 6,75 verzendkosten (gratis verzending bij bestellingen
vanaf €40,00).
U kunt de CFE medische communicatieborden
bestellen via het contactformulier op onze website.

Breed toepasbaar

Grotere aantallen

Omdat het Insteekbord vrij is in te vullen is het
geschikt voor een brede doelgroep, waaronder ook
alle doelgroepen van de andere CFE medische
communicatieborden.

Voor instellingen is er een prijslijst voor afname van
grotere aantallen. Wij sturen u deze op verzoek
graag toe.

Het bord kan ook worden gebruikt als ondersteunend therapeutisch materiaal, bijvoorbeeld om
betekenis-toekenning te oefenen en betekenissen te
leren koppelen aan pictogrammen of woorden.
Het Insteekbord kan daarnaast dienen als hulpmiddel
om gebruikers te leren werken met de andere
borden.

Maatwerk
Het is mogelijk om de communicatieborden uit te
voeren in andere kleuren, zoals bijvoorbeeld de
kleuren van uw huisstijl, eventueel ook met uw logo
en andere gegevens.
Ook is het mogelijk de borden inhoudelijk aan te
passen aan uw wensen.

Dat kan nodig zijn als het aanbod van alle plaatjes in
één keer de gebruiker te veel zou prikkelen of
verwarren, of als de gebruiker eerst de systematiek
van kiezen via blikrichting en oogbeweging moet leren.

Meer informatie

Ook kan het Insteekbord worden gebruikt wanneer
de therapeut met de gebruiker een beperkt of eigen
vocabulaire met grotere woorden of afbeeldingen,

samenwerking met Stichting Milo (www.milonet.nl).

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden, wij
vertellen u graag meer!
CFE medische communicatieborden zijn ontwikkeld in
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