(Zeer) Ernstig Meervoudig Beperkt ((Z)EMB)
en werken met de computer,
waar moet je dan aan denken?

Son en Breugel, 3 juni 2014
Karen Sterringa
ergotherapeut, SWZ/Zonhove

1

Inhoud
Inleiding  

3

De Voorbereiding  

4

De Begeleider  

4

De Training  

5

1.

De juiste bediening uitproberen  

5

A R M - H A N D - E L L E B O O G   

6

A R M - H A N D - E L L E B O O G : H A N D   

7

A R M - H A N D - E L L E B O O G : A R M o f E L L E B O O G   

8

H O O F D - O G E N   

8

B E E N - V O E T - K N I E   

9

2.	Interesse: een geschikt programma uitkiezen  

10

I N T E R E S S E   

10

V I S U E L E I N T E R E S S E   

11

Auditieve interesse   

12

H andelingsinteresse   

13

3.	Richt de omgeving optimaal in om tot waarnemen

2

en doelgericht handelen te kunnen komen 

14

A lertheid   

15

V isus is het p rimaire z intuig   

16

G ehoor is het p rimaire z intuig   

17

Tast is het p rimaire z intuig   

18

Prikkelgevoeligheid : V I S U E E L   

19

Prikkelgevoeligheid : Auditie f   

19

Prikkelgevoeligheid : tast z in   

20

Prikkelgevoeligheid : ti j d   

21

Bronvermelding  

22

Inspiratie door collega’s ICT  

22

Inleiding

De groep (Z)EMB cliënten ervaart en leert door middel van zintuiglijk beleven (bron1,2,3).

voor deze groep vastgelegd. Daarbij komt kennis over motoriek, totale communicatie en

De zintuigen zijn daarom leidend bij het gebruik van de computer. Veel van deze mensen

sensorische informatieverwerking (alle bronnen) samen met de technische toepassings-

hebben grote problemen met de alertheid, het selecteren en verwerken van zintuig-

mogelijkheden van de computer. Zonder de samenwerking met de ICT medewerkers en

lijke prikkels. Daarnaast verloopt de prikkelverwerking vaak traag. Hierdoor worden ze

de positieve inbreng van de woongroep en ouders was dit nooit uitgegroeid tot waar we

gedurende de dag vaak overdonderd door een bombardement van binnenkomende

nu staan. Het is voor een aantal cliënten een zinvolle activiteit die past binnen een zintuig-

informatie/prikkels. De manier waarop de omgeving is ingericht en de manier waarop ze

lijk stimulerend dagprogramma, die zichtbaar bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven

aan prikkels worden blootgesteld kan hen veel helpen om tot waarnemen en doelgericht

(bron8). Om tot een afgestemd eindproduct te komen zijn er veel keuzemomenten: hoe

handelen te komen (bron 4).

bereid je je goed voor, wat wordt er als begeleider van je verwacht, hoe ga je de vaar-

De computer is een uitermate geschikt middel waarmee met name auditieve en visuele

digheden trainen en hoe kies je snel voor een geschikt middel? Kortom hoe kun je je als

prikkels voor een groot deel geselecteerd kunnen worden. Met name door het selecteren

begeleider optimaal voorbereiden en aanpassen aan de mogelijkheden en interesses van

en doseren van de geluidsprikkels zien we verrassende alertheid en doelgerichte activiteit

de cliënt.

bij de cliënten. De cliënt wordt door de geduldige computer beloond voor zijn/haar
actie welke weer een nieuwe actie uitlokt (bron 5,6,7). Van overleven wordt het beleven,

Met onderstaand overzicht en stroomschema helpen we je op weg.

waaraan veel plezier wordt beleefd. Tevens is bekend dat training bij de (Z)EMB cliënten

Voor de keuze van de juiste bediening, het juiste programma en een goede afstemming

het beste kan plaatsvinden in de eigen vertrouwde omgeving (thuis, woongroep, school

op de sensorische informatieverwerking is een stroomschema opgesteld. Hiermee word

of activiteitencentrum).

je d.m.v. ja/nee vragen naar een product of een aantal mogelijkheden geloodst.

Na ruim 25 jaar ervaring als ergotherapeut met het werken met (Z)EMB cliënten, heb ik de

Hopelijk helpt het anderen om ook met deze doelgroep succesvol gebruik te gaan maken

opgedane ervaringen met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van de computer

van onze digitale wereld, die zoveel mogelijkheden biedt.
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De Voorbereiding

De Begeleider

•

•
•
•
•
•
•

Zorg dat de computer goed werkt, een duidelijk beeld heeft en het volume goed te
regelen is. Zorg dat de computer aanstaat en het benodigde programma opgestart is,
voordat je de cliënt haalt. Met name als wachtmomenten moeilijk zijn;

•

Zorg dat je de benodigde materialen bij de hand hebt en al zo veel mogelijk van
tevoren hebt aangesloten;

•

Zorg bij aanvang voor een leeromgeving die zo dicht mogelijk aansluit bij de
interesse, bedieningsmogelijkheid en prikkelverwerking van de cliënt. Later als de
cliënt weet hoe het werkt, kun je meer gaan variëren in het prikkelaanbod. Bij de een
zal dat meer zijn dan bij de ander;

•

Zorg dat de werkhouding voor de cliënt optimaal is, zodat hij/zij optimaal kan
handelen en kan waarnemen wat hij doet;

•
•

Zorg ook goed voor een goede werkhouding voor jezelf als begeleider;
Zorg dat storende prikkels zo veel mogelijk afwezig zijn en ben je bewust van de
prikkels die je zelf teweeg brengt. Is dit niet mogelijk, zorg dan voor de juiste positie
binnen de ruimte zodat omgevingsprikkels beperkt worden en overzichtelijk zijn;

•

Luister bij gebruik van een koptelefoon altijd eerst zelf naar het volume en de kwaliteit
van het geluid. Stem deze goed af op de auditieve prikkelverwerking van de cliënt;

•

Zorg dat noodzakelijke zintuiglijk prikkelende omstandigheden of middelen
aanwezig zijn;

•

Indien de cliënt met verwijzers werkt, vergeet dit dan niet ook bij de computer toe
te passen. Maak hierbij gebruik van backwards training voor het aanleren van de
verwijzer.
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De begeleider kent de cliënt en kan zijn signalen goed “lezen”;
Hij kent de voorkeuren van de cliënt of gaat ernaar op zoek;
De begeleider heeft veel geduld en doorzettingsvermogen;
Hij is uitnodigend en/of stimulerend;
De begeleider heeft of haalt voldoende kennis om mogelijkheden te benutten;
Hij ziet juist de kansen.

De Training

1

Individuele training zal in eerste instantie meestal door de ergotherapeut gedaan

Richtlijnen voor knop, touchscreen of tablet:

worden in samenwerking met de ICT medewerker. De leerkracht, activiteitenbegeleider,

•

groepsleiding, ouders en opvoeders worden er zo snel mogelijk bij betrokken.

•

Geef de cliënt de tijd om het verband te ontdekken tussen oorzaak – gevolg van zijn
handelingen op de computer of tablet. Help hem daarmee en benoem dit met korte
woorden of maak dit duidelijk met lichamelijk contact of gebaren;

•

Geef de cliënt en jezelf de tijd om met de computer te oefenen en de juiste ingang te
vinden qua interesse, bijpassend programma en de meest optimale bediening;

•
•

Geef veel positieve bekrachtiging als de cliënt daar gevoelig voor is;

De juiste bediening uitproberen

Kies een bediening waarmee snel oorzaak en gevolg gekoppeld kunnen worden =
actie – reactie;

•
•
•
•
•
•
•

Houdt rekening met de zintuiglijke waarneming (schema 3);
Kies bij het uitproberen een programma dat aansluit bij de interesse (schema 2);
Licht bedienbaar;
Vochtbestendig in geval van speekselvloed;
Robuust;
Glad en rond afgewerkt;
De Gé – button plus als interface voor de 1-functieknop:

Bouw de training op door vaardigheden in te slijpen en tussendoor terug te grijpen

deze maakt het mogelijk om filmbeelden te stoppen (0-120 min.)

naar meer fysieke begeleiding als het stagneert:

en door cliënt weer te activeren = actie – reactie en beurtgedrag;

•
•

samen bewegen
signaal geven om te bewegen door aan te raken en opdracht te geven in korte
“commando’s”

•
•

alleen signaal of alleen opdracht geven
signaal of opdracht bij aanvang en evt. tussendoor aandacht vestigen op de
activiteit

•
•

materialen installeren en uitnodigen om te beginnen
tussendoor positief stimuleren voor wie daar gevoelig voor is, anderen lekker door
laten werken of tussentijds iets nieuws aanbieden. Afgestemd op wat de cliënt
nodig heeft en waar nodig aanpassen aan de reactie van de cliënt.
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•

Tablet: Ipad 2 met IOS 6 of nieuwer: om in het programma te kunnen blijven zonder op
functietoetsen te drukken en zonder reclameboodschappen te ontvangen.

AR M - H AN D - E L L E B OOG
Kan de cliënt doelgericht bewegen met de arm, hand of elleboog?

JA

NEE

Computer

Tablet

Computer

Tablet

•

•

•

•

1-functieknop met schakelkastje of USB
aansluiting (USB kan niet in combinatie met
Gé – button).

•

en geringe bewegingsmogelijkheid.

op iedere gewenste positie kunt plaatsen.

Dicht op het lichaam te positioneren.

Positioneer de knop op de plaats waar op dat

Tablet als knop kan bij geringe kracht en
beperkte bewegingsmogelijkheden.

•

Bevestig de tablet met een speciale klem op

moment beweging het beste mogelijk is en

een Magic arm, die je op iedere gewenste

mogelijkheid bij gedoseerd indrukken van

waar veiligheid gewaarborgd is.

positie kunt plaatsen. Positioneer de tablet op

Touchscreen is geen optie.

de plaats waar op dat moment beweging het

Gé – button).
Touchscreen bij doelgericht kunnen reiken met
de hand en gericht druk kunnen geven op het
scherm.
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Bevestig de knop op een Magic arm, die je

1-knopsmuis met USB aansluiting is een
de knop (USB kan niet in combinatie met

•

•

In het bijzonder geschikt bij minimale kracht

•
•

Probeer een alternatieve bediening uit.
Zie HOOFD-OGEN of BEEN-VOET-KNIE

beste mogelijk is.

•

Probeer een alternatieve bediening uit.
Zie HOOFD-OGEN of BEEN-VOET-KNIE

AR M - H AN D - E L L E B OOG : H AND
Kan de cliënt kracht en richting doseren met de hand?

JA

NEE

Computer

Tablet

•

•

•

•

Een eenvoudige 1-functie-

Is het bewegingspatroon consequent en voorspelbaar?

Standaard uitvoering op

JA

NEE

knop op het blad volstaat,

tafel of op werkblad. Vaak

bij voorkeur met antislip.

noodzakelijk om vast te

Zorg voor een stevige en veilige constructie om beschadigingen

1-knopsmuis is optie, als deze

zetten of om antislip te

aan apparaat en cliënt zoveel mogelijk te voorkomen

binnen handbereik blijft en

gebruiken. Om beter zicht

niet van tafel valt. Anders

te hebben eventueel

vastmaken.

schuinzetten.

Computer

Tablet

Computer

Tablet

•

•

•

•

Touchscreen binnen
handbereik plaatsen.

Met knop. Bevestig de knop

mogelijk als de kracht van de

Magic arm, die je op iedere

geringe kracht en beperkte

bewegingen beperkt blijft.

gewenste positie kunt

bewegingsmogelijkheid een

De tablet vast op tafel of

plaatsen. Positioneer de knop

oplossing zijn.

worden.

werkblad bevestigen, op

op de plaats waar op dat

Bevestig de knop op de

de plaats waar deze het

moment beweging het beste

een speciale klem op een

Magic arm op een vaste

gemakkelijkste bediend

mogelijk is en veiligheid

Magic arm, die je op iedere

positie waar deze het

kan worden. Zorg voor een

gewaarborgd is.

gewenste positie kunt

gemakkelijkste bediend kan

beschermende rand.

Probeer een alternatieve

plaatsen. Positioneer de

•

•

•

•

Bevestig de tablet met

De tablet met een speciale

bediening uit.

tablet op de plaats waar op

1-knopsmuis is geen optie.

klem op de Magic arm

Zie HOOFD-OGEN of

dat moment beweging het

Computer met touchscreen is

bevestigen en deze op

BEEN-VOET-KNIE

beste mogelijk is.

soms mogelijk.

een vaste positie afstellen

•

Probeer een alternatieve

waar het scherm het

bediening uit.

gemakkelijkste bediend

Zie HOOFD-OGEN of

kan worden. Zorg voor een

BEEN-VOET-KNIE

beschermende rand.
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Tablet als knop kan bij

op de plaats waar deze het

worden.

•
•

Bevestig de knop op een

vast op tafel of op werkblad
gemakkelijkste bediend kan

•

Tablet als knop is soms

A RM - H AND - E L L E B O O G : AR M o f E L L E B O O G
Kan de cliënt kracht en richting doseren met de arm of elleboog?

JA

NEE

Computer

Tablet

•

•

Bevestig een eenvoudige knop op de Magic
arm en zet hem op een (vaste) positie waar

Is het bewegingspatroon consequent en voorspelbaar?

Alleen een optie bij heel gedoseerde

Ja

bewegingen en controle.

•

deze het gemakkelijkste bediend kan worden.

Bevestig de tablet met een speciale klem op
een Magic arm, die je op iedere gewenste

Computer

Computer

•

•

beste gedoseerd mogelijk is.

Bevestig een grote stootvaste knop op een
stevige steun, op de plaats waar deze het

positie kunt plaatsen. Positioneer de tablet op
de plaats waar op dat moment beweging het

nee
Probeer een alternatieve bediening uit:
Zie HOOFD-OGEN of BEEN-VOET-KNIE

gemakkelijkste bediend kan worden.

•

Probeer een alternatieve bediening uit:
Zie HOOFD-OGEN of BEEN-VOET-KNIE

HOOFD-OGEN
Kan de cliënt doelgericht bewegen met het hoofd?

JA

NEE

Kan de cliënt kracht en richting consequent doseren?

Kan de cliënt de ogen doelgericht bewegen?

JA

NEE

JA

NEE

Computer

Computer

Computer

Computer

•

•

•
•

•

•
•

Gebruik een 1-functieknop op een Magic arm

Gebruik een 1-functieknop en bevestig deze

om de knop op een vaste positie te bevestigen.

op een Magic arm die je op iedere gewenste

Hoofdsteunbesturing (bijv. Adremo).

positie kunt plaatsen. Positioneer de knop op

Denk aan oogbesturing om meer spel

de plaats waar op dat moment beweging het

mogelijkheden te hebben of een snellere

beste mogelijk is zonder gevaar op letsel.

reactie. Is nog erg kostbaar en niet voor

•

iedereen bereikbaar.

Hoofdsteunbesturing is een mogelijkheid, maar
minder licht en flexibel qua instelling. Kan soms
een voordeel zijn.

•

Denk aan oogbesturing om meer spel
mogelijkheden te hebben of een snellere
reactie.
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Denk aan oogbesturing.

Laat de cliënt ervaren wat er per ongeluk

Probeer een alternatieve bediening uit:

gebeurt met oogbesturing en kijk of hij/zij

Zie BEEN-VOET-KNIE

reageert en of hij/zij zich bewust is van
oorzaak en gevolg.

•

Probeer een alternatieve bediening uit:
Zie BEEN-VOET-KNIE

B E E N-VO E T- KNI E
Kan de cliënt willekeurig bewegen met het been, de knie of de voet?

JA

nee

Computer

Tablet

Computer

•

•

•

Een 1-functieknop.

Tablet als knop.

Zie HOOFD-OGEN

Kan de cliënt kracht en richting doseren?

JA

NEE

Computer

Tablet

•

•

Een eenvoudige knop.

Is het bewegingspatroon consequent en voorspelbaar?

JA

Een tablet als knop kan

Bevestig deze op een steun

overwogen worden afhankelijk

of Magic arm op de plaats

van de motorische controle.

waar deze het gemakkelijkste

Bevestig de tablet op een

bediend kan worden.

steun of Magic arm op
de plaats waar deze het
gemakkelijkste bediend kan
worden.

NEE

Computer

Computer

•

•

Bevestig een grote stootvaste knop op
een stevige steun op de plaats waar deze

Probeer een alternatieve bediening uit:
Zie HOOFD-OGEN

het gemakkelijkste bediend kan worden.

•

Probeer een alternatieve bediening uit:
Zie HOOFD-OGEN

Is er geen enkele functioneel in te zetten motorische activiteit?

•
•
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Denk aan samen bewegen, kijken, ervaren van verschillende programma’s en spelletjes.
Denk aan snoezel- activiteiten met digitale technieken.

Probeer een alternatieve bediening uit:

2	Interesse:
een geschikt programma uitkiezen
Richtlijnen voor programma’s:

•
•
•

Houd rekening met de zintuiglijke waarneming en verwerkingstijd (schema 3);
Houdt rekening met motorische mogelijkheden (schema 1);
Kies in eerste instantie voor de grootst mogelijke zekerheid dat de cliënt het
programma leuk vindt, kies voor favoriet effect, filmpje of muziek. Sluit aan bij
de interesse van de cliënt;

•
•
•
•
•
•

Geef de cliënt de tijd om te reageren en de vaardigheid in te slijpen;
Zorg voor programma’s die gemakkelijk in het gebruik zijn;
Gebruik spelletjes in een afgeschermde leeromgeving;
Zorg voor een duidelijk contrast;
Zorg voor een rustig beeld;
Zorg voor een prettig geluid.

I N TE R E S S E
Is er intrinsieke motivatie van de cliënt?

JA

NEE

De activiteit moet leuk genoeg zijn en aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt, dan volgt de

Door middel van externe motivatie en veel geduld kan een eigen motivatie ontstaan. De activiteit

aandacht en intentie om tot actie te komen meestal wel.

moet herkenbaar zijn en aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt (bijv. favoriet lied, filmpje).
Het enthousiasme van de begeleider kan activerend zijn om tot herhaling te komen en te ervaren
dat het leuk is. Niet veel variëren. Externe motivatie langzaam afbouwen. Pas daarna stap voor stap
aanbod uitbreiden.
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V I S U E L E I N TE R E S S E
Is de cliënt geboeid door visuele prikkels: licht, bewegende beelden, felle kleuren, tv, filmpjes, foto’s?

JA

NEE

Kies een programma dat sterke visuele prikkels aanbiedt.

Kies een auditief aantrekkelijk programma en ondersteun evt.

Licht, bewegende beelden, felle kleuren
Computer

Tablet

•
•
•
•

Senswitcher, gratis op internet;

Zoek in de Appstore naar:

Hipp, CD ROM;

•
•

Powerloek (zelf presentatie maken);
Zoek op Internet video:

Bubbles/bellen;
Kleuren/tekenen:
Bijv. lightbox, Modus Toddler Lock, Color Ripple for Toddlers

Bijv. Aquarium, Open haard, Caleidoscoop

(Toddlers games hebben vaak een eigen slot.)

Tv, foto’s , filmpjes
Computer

Tablet

•

•

Zoek of maak in Op Maat/Omnidu bij digitaal verhaal iets dat
passend is bij de interesse.

•
•

eigen foto/film reportage zoals:

Gebruik een eigen favoriete DVD of iets bekends van bijv. Klos TV,
Cliniclowns.

Bijv. Fisher Price: Moments of joy

•

Gebruik film/muziek van internet/ YouTube. Onderzoek op welke
Let ook op of het geluid prettig is voor de cliënt.
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Onderzoek op welke films/muziek de cliënt enthousiast of alert
reageert:

films/muziek de cliënt enthousiast of alert reageert.

•

Zoek in de Appstore naar filmpjes, kinderprogramma’s of maak een

Bijv. Koekoek tv of kindertube

•

Let ook op of het geluid prettig is voor de cliënt.

met een tastprikkel.

AU D I TI E V E I NTE R E S S E
Is de cliënt geboeid door geluid: muziek, dagelijkse geluiden, verhaaltjes?

JA

NEE
•

Kies een programma dat sterke auditieve prikkels aanbiedt.

Geluid zonder speciale betekenis
Computer

Tablet

•
•
•

Senswitcher, gratis op internet.

Zoek in de Appstore naar:

HIPP, CD-ROM.

•
•
•

Zoek of maak in Op Maat/Omnidu- Vergelijken- Plaatjes een
onderwerp met geluidsfragmenten of muziek.

•
•

Gebruik een favoriete DVD of iets bekends van bijv. Klos TV.

Muziekinstrumenten;
Dierengeluiden;
Babyspelletjes:
Bijv. my baby piano, my baby drum

Zoek op internet geluidsfragmenten – muziekfragmenten
waarop de cliënt enthousiast of alert reageert.

Liedjes, muziek, film/verhaal met liedjes
Computer

Tablet

•

•

•
•

Zoek of maak in Op Maat/Omnidu bij digitaal verhaal iets

film/verhaal. Deze programma’s zijn moeilijker door de cliënt zelf

Gebruik een favoriete eigen DVD.

te bedienen, maar kunnen ook een aangename tijdsbesteding

Zoek op internet fragmenten waarop de cliënt enthousiast of

zijn op bijv. wachtmomenten.

alert reageert. Denk hierbij aan rustige instrumentale muziek/
klassiek/natuurgeluiden maar ook aan ritmische popmuziek,

Bijv. Koekoek tv, kindertube

•

kinderliedjes of hardrock. Let er bij verhaaltjes op dat de stem
prettig is en of liedjes erbij van belang zijn om aandacht vast te
houden.

•
•

Gebruik favoriete film/muziek/verhaaltjes van internet/ YouTube.
Let op of ze ook visueel aansluiten bij de prikkelverwerking van
de cliënt.

•

Zoek in de Appstore of op YouTube naar favoriete kinderliedjes/

passends bij de interesse.

Gebruik een voorgelezen boek.
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Maak met een App een eigen foto/film reportage.
Bijv. Fisher Price Moments of joy

•

Let op of ze ook visueel aansluiten bij de prikkelverwerking van
de cliënt.

Kies een programma dat visueel aantrekkelijk is en ondersteun
evt. met een tactiele prikkel.

H AN D E L I N G S I N TE R E S S E
Is de cliënt geboeid door actief handelen?

JA

NEE

Computer/touchscreen

Tablet

Zoek naar een visueel en/of auditief aantrekkelijk programma

•

Robbie Konijn baby of dreumes (alleen met aanraken wordt functie

Zoek in de appstore naar:

waarbij er langere tussenpozen zitten tussen waarnemen en

in gang gezet).

•
•
•

Muziekinstrumenten

noodzakelijk handelen. Zoals bij een langere tussenpauze met

Tekenen

de Gé – Button Plus en bij een aantal onderdelen van Op Maat/

Babyspelletjes Bijv. Fisher price baby , Smart baby games of baby

Omnidu digitaal verhaal.

explorer, lightbox, Toddler lock, Toddler games
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3	Richt de omgeving optimaal in om tot
waarnemen en doelgericht handelen
te kunnen komen

Richtlijnen voor omstandigheden: hiermee valt of staat je succes.
Zorg bij aanvang voor een werkomgeving die zo optimaal mogelijk is wat betreft:

•
•

Interesse, bedieningsmogelijkheid, prikkelverwerking;
Zorg dat de computer goed werkt, duidelijk beeld heeft en het volume goed t
e regelen is;

•
•

Zorg dat de computer aanstaat voordat je de cliënt haalt;
Zorg dat je de benodigde materialen bij de hand hebt en al zo veel mogelijk
van tevoren hebt geïnstalleerd;

•

Zorg dat de werkhouding optimaal is, zodat de cliënt optimaal kan handelen,
en kan waarnemen wat hij doet;

•

Zorg dat storende prikkels zo veel mogelijk afwezig zijn en ben je bewust van
de prikkels die je zelf teweeg brengt;

•
•

Zorg dat noodzakelijke prikkelende omstandigheden aanwezig zijn;
Indien de cliënt met verwijzers werkt, vergeet dit dan niet ook bij de computer
toe te passen.
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AL E R TH E I D
Heeft de cliënt een goede alertheid?

JA

NEE
Is de cliënt laag alert?

Geen bijzonderheden.

JA
•

NEE
Is de cliënt hoog alert?

Zorg eerst voor stimulatie van de alertheid: d.m.v. alertheidverhogende stimulatie
buiten de computer om.

•

JA

Gebruik de computer om de alertheid te verhogen:

•
•
•
•

Gebruik programma’s die sterk prikkelend zijn zoals een digitaal verhaal met:

• Korte fragmenten, cd/dvd,
• Fragmenten van YouTube.
Gebruik een korte interval om de prikkel regelmatig te verversen.

•

Zorg eerst voor meer rust en demping van het prikkelaanbod.
Bijvoorbeeld alertheidverlagende demping buiten de computer om.

•

Gebruik de computer om de omgevingsprikkels te dempen:

•

Gebruik programma’s waarbij de cliënt zich prettig voelt met een volume dat

Doe het licht uit om meer contrast te krijgen.

aansluit bij de voorkeur van de persoon (kan hard zijn om te overstemmen of de

Gebruik een koptelefoon om het geluid sterker en geselecteerd binnen te laten

beat te voelen, gewoon of zacht zijn) bijvoorbeeld een digitaal verhaal, cd/dvd,

komen (pas op voor gehoorbeschadiging).

fragmenten van YouTube.

•

Gebruik fragmenten met maximale interval die passend is bij de cliënt om de
aandacht hierop in rust te focussen.

•
•

Demp het licht in de omgeving om meer focus op de computer te krijgen.
Gebruik een koptelefoon om de omgevingsgeluiden weg te filteren en geluid
geselecteerd binnen te laten komen (pas op voor gehoorbeschadiging).

•

Bied evt. friemelmateriaal aan tijdens het computeren om mee te manipuleren of
bijtmateriaal om in de mond te doen als dit prikkels zijn die rust bieden.
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V I S U S I S H E T P R I MAI R E Z I N TU I G
Hoort de cliënt goed?

•

JA

NEE

Gebruik in hoofdzaak visueel aantrekkelijke programma’s om de

Is de cliënt doof?

aandacht te prikkelen.

•

JA

Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om auditieve
aandacht te stimuleren. Werk in een afzonderlijke ruimte en/of

•

gebruik een koptelefoon of oortjes als de cliënt dat verdraagt.
Probeer anders een nekkraag met hoofdtelefoon of hoofdsteun
Stem het volume goed af op de cliënt, lees zijn reactie goed af.

•

Benoem, laat voelen en zien wat de cliënt moet doen en wat

•

Gebruik evt. een scherm als de cliënt te veel visueel wordt
afgeleid.

Wijs aan wat de cliënt kan zien als hij op een knop of
beeldscherm drukt.

•

het resultaat is.

•

Ondersteun met tastprikkels, laat nog meer voelen wat de

•

Gebruik een voor de cliënt goed verstaanbaar volume, lees zijn
reactie goed af.

•
•

Gebruik gebaren en lichaamstaal om te stimuleren en
bevestigen.

Gebruik in hoofdzaak visueel aantrekkelijke programma’s om de
aandacht te prikkelen.

•

bedoeling is.

Dit kan variëren van zacht tot hard.

•

•

aandacht te prikkelen.

met koptelefoon.

•

Gebruik alleen visueel aantrekkelijke programma’s om de

NEE

Ondersteun met tastprikkels, laat voelen wat de bedoeling is
Wijs aan en benoem wat de cliënt kan zien als hij op een knop of
beeldscherm drukt.

•

Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om auditieve

Ondersteun eventueel met een bediening die de cliënt goed kan

aandacht te stimuleren. Werk in een afzonderlijke ruimte en/of

voelen (grote knop, met reliëf, met gel en/of met vibratie)

gebruik een koptelefoon of oortjes als de cliënt dat verdraagt.
Probeer anders een nekkraag of hoofdsteun met koptelefoon.
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G E H O O R I S H E T P R I MAI R E Z I NTU I G
Ziet de cliënt goed?

JA
•

NEE
Is de cliënt blind?

Gebruik primair auditief aantrekkelijke programma’s om de
aandacht te prikkelen.

•
•

JA

Stem het volume goed af op de cliënt, vaak niet te hard.
Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om auditieve

•

aandacht te kunnen richten. Werk in een afzonderlijke ruimte en/
of gebruik een koptelefoon of oortjes als de cliënt dat verdraagt.
Probeer anders een nekkraag of hoofdsteun met koptelefoon.

•
•

Het geluid kan de aanleiding zijn om te kijken waar dat vandaan

Gebruik alleen auditief interessante maar overzichtelijke

•

voorspelbare programma’s.

•
•
•

Stem het volume goed af op de cliënt, vaak niet te hard.
Vertel eenvoudig wat er gaat gebeuren.
zodat voorspelbaar is waar bediening en geluid van de

Benoem, laat voelen en zien wat de cliënt moet doen en wat het

computer is.

•

Kies een werkplek waarbij zo min mogelijk afleidende en

•
•

Ondersteun met tastprikkels, laat extra veel voelen wat de

Ga na op welke afstand van het beeldscherm, bij welk formaat
beste visueel waarneemt.

•
•

Zorg voor een sterk maar rustig visueel prikkelend programma.
Let op lichtinval. Probeer of er in een donkere omgeving meer
visuele aandacht is (licht uit, gordijnen dicht).

•

Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om auditieve

bedoeling is.

aandacht te kunnen richten. Werk in een afzonderlijke ruimte en/

Ondersteun eventueel met een bediening die de cliënt goed kan

of gebruik een koptelefoon of oortjes als de cliënt dat verdraagt.

voelen (grote knop, met reliëf, met gel en/of met vibratie).

Probeer anders een nekkraag of hoofdsteun met koptelefoon.

Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om auditieve
aandacht te kunnen richten. Ga in een afzonderlijke ruimte zitten
of werk met een koptelefoon of (sport)oordopjes als de cliënt
dat verdraagt. Probeer anders een nekkraag of hoofdsteun met
koptelefoon.
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Stem het volume goed af op de cliënt, maar niet te hard.
beeldscherm en met welk formaat afbeeldingen de cliënt het

onverwachte auditieve of tactiele omgevingsprikkels zijn.

•

Gebruik primair auditief interessante programma’s om de
aandacht te prikkelen.

•
•

Kies indien motorisch mogelijk voor een vaste werkopstelling

komt.
resultaat is.

NEE

•
•

Wijs aan wat de cliënt kan zien als hij op een knop drukt.
Ondersteun met tastprikkels, laat voelen wat de bedoeling is.

TAS T I S H E T P R I MAI R E Z I NTU I G
Ziet en hoort de cliënt goed?

•

JA

NEE

Gebruik bij het computeren middelen die tactiele informatie geven om aandacht bij de computer te houden (speeltje

Hoort de cliënt slecht?

of bijtmiddel binnen bereik en zo nodig vastmaken, knop met reliëf, knop van gel en/of vibratie, 1-knopsmuis om mee
te manipuleren, toetsenbord als 1-functieknop).

•
•

Programma’s waarbij handelingen verricht moeten worden, kunnen meer aanspreken.
Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om auditieve aandacht te kunnen richten. Werk in een afzonderlijke
ruimte en/of gebruik een koptelefoon of oortjes als de cliënt dat verdraagt. Probeer anders een nekkraag of hoofdsteun
met koptelefoon.

•
•
•
•

Het geselecteerde binnenkomende geluid kan aanleiding zijn om te kijken waar dat vandaan komt.
Benoem, laat voelen en zien wat de cliënt moet doen en wat het resultaat is.
Zorg voor een sterk maar rustig visueel prikkelend programma.
Probeer of er in een donkere omgeving meer visuele aandacht is (licht uit, gordijnen dicht).
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JA
Zie ook AUDITIEVE INTERESSE.

NEE
Ziet de cliënt slecht

JA
Zie ook VISUELE INTERESSE.

P R I KKE LG E VOE L I G H E I D : V I S U E E L
Is de cliënt prikkelgevoelig voor visuele prikkels? Denk ook aan epilepsie, trage prikkelverwerking

JA
•
•

NEE

Beperk een hoge prikkelintensiteit qua lichtintensiteit en snelheid van bewegende beelden.

Is de cliënt minder gevoelig voor visuele prikkels

Caleidoscopen kunnen sterk prikkelend zijn maar ook milder en uitnodigend om naar te kijken, wees

JA

hier selectief in. De reactie kan per persoon enorm verschillen.

•
•
•
•
•
•

NEE

Door het sterk verduisteren van de omgeving komen visuele prikkels ook sterker binnen, houdt ook dit

Biedt dan sterke maar overzichtelijke visuele

Geen specifieke bijzonderheden maar

effect goed in de gaten.

prikkels aan (zie schema 2).

bedenk dat prikkels bij al deze cliënten anders

Felle zonnestralen en een ongelijkmatige lichtinval kunnen erg storend zijn.

binnenkomen dan bij ons. Lees de cliënt goed.

Lampen waar je recht in kunt kijken zijn erg prikkelend. Dimbaar licht heeft de voorkeur.

En bedenk bij ander gedrag wat er op hem/

Doe knipperende lampen uit en vervang ze snel.

haar af komt en wat je daar wellicht aan kunt

Een pet of zonnebril kan een oplossing bieden bij gevoeligheid voor de omgevingsprikkels.

veranderen.

Observeer de cliënt goed.

P R I KKE LG E VOE L I G H E I D : AU D I TI E F
Is de cliënt prikkelgevoelig voor geluid? Denk ook aan trage prikkelverwerking

JA
•

NEE
Is de cliënt juist minder gevoelig voor geluid

Filter achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg om rust te creëren. Vanuit de rust kan de cliënt pas
auditieve aandacht richten.

•
•
•
•
•

JA

Gebruik een koptelefoon of oortjes, als de cliënt dat verdraagt. Dit heeft het meeste effect omdat het

NEE

geluiden van buitenaf afsluit en binnenkomende prikkels selectief binnen laat komen.

Biedt dan sterke maar overzichtelijke auditieve

Geen specifieke bijzonderheden, maar bedenk

Probeer anders een nekkraag of hoofdsteun met koptelefoon, nadeel is dat dit de omgevingsprikkels

prikkels aan, pas op voor gehoorbeschadiging

dat prikkels bij al deze cliënten anders en

niet buitensluit en de prikkels minder sterk binnen komen.

(zie schema 2).

minder gefilterd binnenkomen dan bij ons.

Een afzonderlijke of rustige ruimte is aan te raden, maar ook een rustig hoekje scheelt al veel.

Lees de cliënt goed en bedenk wat er op

Zorg dat er niet voortdurend mensen achter de cliënt doorlopen en ben je bewust dat allerlei

hem af komt en wat je daar wellicht aan kunt

huishoudelijke geluiden en gesprekken heftig en storend binnenkomen.

veranderen.

Benoem de geluiden die de cliënt hoort en wat dat wellicht met hem doet.
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P R I KKE LG E VOE L I G H E I D : TAS TZ I N
Is de cliënt prikkelgevoelig voor tastprikkels

JA
•
•

NEE
Is de cliënt juist minder gevoelig of prikkelzoekend (niet t.g.v. dempen van overgevoeligheid)

Let op of er afweer is voor aanraking van knop of scherm.
Gebruik een knop van hard materiaal (geen gel of foam).

JA

Bij iemand die prikkelvermijdend is bij voorkeur een glad
oppervlak. Bij iemand die hard op de knop slaat om de prikkels

•

Zorg dat alle afleidende prikkels van gordijntjes, losse snoeren,

Geen specifieke bijzonderheden, maar bedenk dat prikkels bij al

toetsenbord e.d. buiten het bereik en gezichtveld zijn.

deze cliënten anders en minder gefilterd binnenkomen dan bij ons.

Gebruik bij het computeren middelen die tactiele informatie

Lees de cliënt goed en bedenk wat er op hem afkomt en wat je

Wanneer aanraking met de handen erg gevoelig is, kan het

geven om aandacht bij de computer te kunnen houden en

daar wellicht aan kunt veranderen.

zinvol zijn om bediening met een ander lichaamsdeel uit te

tegemoet te komen aan de prikkelbehoefte (zoals speeltje of

proberen.

bijtmiddel, speen) en zorg dat deze binnen het bereik zijn, zo

te dempen kan een grof reliëf meer geschikt zijn. Er is dan een
extra stevige knop noodzakelijk.

•
•

•

nodig vastmaken).

•

Of gebruik een bedieningsknop die tegemoet komt aan de

Ook zonder daadwerkelijke aanraking kan nabijheid een akelig

prikkelbehoefte. Denk hierbij aan een knop met reliëf, knop

gevoel geven. Houdt dan enige afstand bij het begeleiden.

van gel en/of vibratie, 1-knopsmuis om mee te manipuleren,

Houdt stevig maar liefdevol vast met aansturen. Begeleid
eventueel aan de onderarm over de kleding heen.

•

•

Let op de invloed van nabijheid van andere cliënten of van de
begeleider.

•

NEE

Ondersteun meer met korte verbale instructies.
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toetsenbord als 1-functieknop.

•
•

Zet materialen vast.
Gebruik evt. een knop zonder snoer.

P R I KKE LG E VOE L I G H E I D : TI JD
Heeft de cliënt moeite met wisselende situaties en wachtmomenten?

JA
•

NEE
Is de cliënt juist een persoon die geen aandacht vraagt?

Zorg dat alle materialen klaar staan voordat je de cliënt gaat
halen

•

de afsluiting, bijv. m.b.v. een verwijzer of het klaar gebaar

•

JA

Zorg voor een duidelijke overgang naar het computeren en naar

•

Geef de cliënt de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie, hij/
zij zal vaak eerst even onrust laten zien. In het bijzonder als de
activiteit nog niet bekend is. Biedt wel meteen een activiteit aan

•

zodat duidelijk is wat er komt.

•
•

Wissel niet snel en vaak van spel. Dan liever korter werken dan

Geen specifieke bijzonderheden, maar bedenk dat prikkels bij al

tussendoor iets verandert, maar het komt de cliënt niet ten

deze cliënten anders en minder gefilterd binnenkomen dan bij ons.

goede. Ook al zie je dat niet terug in het gedrag.

Lees de cliënt goed en bedenk wat er op hem afkomt en wat je

Betrek hem bij de dingen die je doet en/ of hetgeen hij waar

daar wellicht aan kunt veranderen.

Als de cliënt een dusdanig lage alertheid heeft dat hij juist veel

chaos creëren.

wisselingen nodig heeft om alert te worden/blijven, zorg dan

Deze cliënten hebben aanvankelijk snel actie- reactie nodig.

dat een ander spel wel paraat is en je snel kunt switchen.

Zorg voor een programma dat hieraan tegemoet komt met een

Gerommel is geen activerende prikkel.

korte interval. Later als het duidelijk is kan de aandachtspanne
langer worden.

•

Dan is het niet heel erg als je nog spullen moet pakken en

kan nemen door het te benoemen.

•

Sommige cliënten hebben behoefte aan eigen regie en kunnen
niet lang stilzitten. Vooral niet als ze even moeten wachten.
Ze willen tussendoor op zoek naar een andere prikkel. Biedt
een andere prikkel aan, bijvoorbeeld een speeltje of kijk wat
er gebeurt als je hem/haar laat gaan, misschien zoekt hij/zij de
prikkel van de computer daarna weer op.
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NEE
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