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Dit boekje is van     

………………………………….. 
 

 

 

 

Deze uitgave is gevisualiseerd met pictogrammen van Sclera vzw.   
 

 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit 
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand  
of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever. 
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Er zijn heel wat goedkope fotoalbums te verkrijgen waarmee je in een mum 

van tijd je eigen communicatieboekje maakt. Wanneer je met losse thema-

blaadjes werkt (in plaats van te werken met een voorgedrukt fotoboek) kan 

je het blaadje makkelijk aanpassen door een pictogram toe te voegen of te 

verwijderen.

Vergeet niet vooraan een blaadje toe te voegen met een woordje uitleg over 

hoe de cliënt het gebruikt (zie voorbeeld links).

Een kleur per thema helpt om je pictogrammen makkelijk terug te vinden. 

Vergeet niet vooraan te noteren welke kleur voor welk thema staat.

Wanneer je op elk blaadje afwisselend onderaan of bovenaan een viltje (ook 

wel eens stoelviltje genoemd) kleeft (met ongeveer een centimeter er telkens 

tussen), kan het boekje makkelijker omgedraaid worden. Kleef je de viltjes 

steeds op dezelfde plaats, dan komt je boekje open te staan.
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Hallo, ik ben Jan.
Ik kan niet praten maar met geluiden kan ik 
mijn ongenoegen en tevredenheid tot uiting 
brengen. Als ik iets graag heb, maak ik hoge 

‘hmm’-geluidjes. 
Mensen die mij al langer kennen, kunnen 

de geluidjes die mijn stemming weergeven 
herkennen door te letten op de toonhoogte en 

sterkte van mijn geluidjes. 

Met dit boekje communiceer ik met jou door 
een pictogram te zoeken en aan te duiden 

wat ik wil.

Het opzoeken van het juiste pictogram vraagt 
wel wat tijd, dus breng a.u.b. een beetje 

geduld op in plaats van zelf in te vullen wat ik 
zeggen wil.

Je vindt in dit boekje een aantal onderwerpen 
en woorden die voor mij belangrijk zijn.

Plaats 
voor een foto 
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Activiteiten Vrije tijd

Bakken Camionette wassen Blokken bouwen Lezen

Met Benji wandelen Planten gieten Computerspel Gameboy

Vaatwasser leegmaken Tafel afruimen Muziek luisteren Puzzelen

Communicatie Gevoelens

Goeiendag In smog aub! Ik ben verdrietig Ik ben bang

Vergadering Telefoneren Ik ben blij Ik ben moe

Ik wil iets vragen Ik wil mijn agenda Ik heb honger Ik wil een knuffel
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Eten Dessert

Aardappelen Vlees Frisco IJsje

Boterham Confituur Koekje Pannenkoek

Hagelslag Kaas Wafel Stukje taart

Drinken Fruit als dessert

Appelsap Melk Appel Appelsien

Water Wijn Banaan Druiven

Thee Koffie Peer Aardbeien
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Personen Verzorging

Ik Gezin Ik wil in bad Ik wil douchen

Begeleider Mama Kam jij mijn haar? Ik heb graag gel

Opa Broer Pamper verversen Neus snuiten

Verzorging Vrije tijd

Ik wil naar toilet Ik wil kaka doen Ik wil rusten Lees jij een verhaal?

Kledij klaar? Ik wil een massage Tekening maken Televisie kijken

Ik wil zonnemelk Ik wil een pilleltje Terrasje doen Keyboard spelen



Een eenvoudig communicatieboekje maak je makkelijk zelf 7

Ik heb hulp nodig bij deze activiteiten Huishoudelijke activiteiten

Doe je het lich uit? Sluit je mijn gordijn? Ik droog af Ik zet de afwas weg

Neem jij mijn jas? Vuilnisbak ledigen Ik was mee af Ik help schoonmaken

Was in linnenmand Ik wil gaan winkelen Ik maak de 
tafel schoon

Ik zet de zak buiten

Ateliers Voorwerpen

Crea- atelier Houtbewerking Bril Kleurplotloden

Kookatelier Netbal Walkman Krant

Snoezelen Muziek Radio Stripverhaal


