Foto´s
Omschrijving
Omschrijving

Foto's kunnen laten zien waar een gesprek over gaat.
Je hoeft geen taal te gebruiken.
Foto's zijn gedetailleerd.
Foto's zijn herkenbaar.
Foto's kunnen aangepast worden aan de persoon.
Foto's kunnen helpen bij:
- iets zeggen
- het begrijpen van anderen
- lezen en/ of schrijven
Voor wie

Voor wie
De foto's zijn geschikt voor verschillende doelgroepen.
Zoals mensen die moeite hebben met:
- praten
- schrijven
- begrijpen van taal
- anderen begrijpen
- onthouden
Bijvoorbeeld mensen met een:
- afasie
- dysartrie
- licht verstandelijke beperking (LVB)
- dementie
- hersenletsel
Kenmerken

Dit hulpmiddel is meteen bruikbaar.
U kunt dit hulpmiddel makkelijk zelf aanpassen aan de persoon en situatie.
Dit hulpmiddel kan zowel de cliënt als de gesprekspartner gebruiken.
Hoe te gebruiken

Met een foto kan iemand zeggen wat hij belangrijk vindt.
Met een foto kan iemand ook emoties laten zien.
Iemand kan met een foto aangeven waar hij behoefte aan heeft.
Bijvoorbeeld een glas melk.
Iemand kan ook een foto linken aan een activiteit.
Bijvoorbeeld sporten.
Zorg ervoor dat de foto herkenbaar is voor beide personen.
Zorg voor rustige foto's zonder veel details.
Tips

U kunt een foto aanwijzen.
Daardoor worden wensen en behoeftes duidelijk.
Leg de foto's goed zichtbaar op tafel.
Foto's kunnen gebruikt worden voor een dagindeling.
U kunt bestaande foto's gebruiken.
U kunt zelf foto's maken met een telefoon of tablet.
Sommige mensen vinden foto's te druk.
Foto's van bijvoorbeeld:
- familie
- activiteiten
- emoties
- eten en drinken
Let op: sommige mensen vinden foto's te druk.
Adviezen voor het kiezen van foto's:
- één onderwerp per foto

- het onderwerp moet duidelijk zichtbaar zijn
- gebruik matte foto's
- een appel is duidelijker dan een appel op een fruitmand
- de foto moet hetzelfde zijn als in het echt. Bijvoorbeeld de kleur, grootte en mensen
Verkrijgbaarheid / Prijs

U kunt zelf foto's maken.
Of bestaande foto's via het internet gebruiken.
U kunt deze uitprinten en in een fotoboekje zetten.
U kunt foto's op een tablet laten zien.

