
 
KOMMUNIKASIEBORD VIR GESONDHEIDSORG - AFRIKAANS 

Voorstelle vir die gebruik van 'n kommunikasiebord 
‘n Kommunikasiebord kan mense help om te' praat 'en om te verstaan. As u met iemand kommunikeer wat moeilik is om mee te praat, 'n ander taal praat 
of probleme ondervind met die verstaan van gesproke taal, moet u na die prente van die woorde wys terwyl u dit praat en sorg dat die persoon die bord 
kan sien. As dit die persoon se beurt is om te praat of vrae te beantwoord, maak seker dat hulle die bord kan sien en bereik en sê: "As dit u help, wys my 
die foto's vir wat u wil sê". As die persoon met kommunikasieprobleme nie kan wys nie, of nie kan sien nie, vra hulle om vir u te wys hoe hulle "ja" sê. Lees 
nou die simbole een vir een deur totdat hulle "ja" sê om aan te dui dat dit die boodskap is wat hulle wil hê. 

*symbols from www.bildstod.se 

Ek Voel Eet 

 

Goed Sleg 

 
Blaai na die 

agterkant van die 

Jy Wil hê 

 

Drink Warm 

 

Koud 

 

Mamma /Ouma Moenie/ Nee Lê Nog Klaar 

Dokter/ verpleegster Toilet/ badkamer Gaan Stop 
 

Nou 
* 

* 
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Kan nie asemhaal nie Help my asseblief Ek is bang Ja Nee 

Seer Keel Kop Duiselig Ek weet nie 

Jeuk Maag Diarree 
 

Ore 
 

Neus 

Brand Lyf Draai om  Pynpil 

* * 

* 

* 


