
PYN KOMMUNIKASIEBORD 

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 

Geen pyn ‘n Bietjie seer Dit is seer Dit is baie seer Dit is baie baie 
seer 

Dit is die ergste 
pyn ooit 

 

      

Ja 

Nee 

Ek voel niks Dit is seer, maar 
ek kan dit 
ignoreer. 

Ek moet ophou 
waarmee ek 

besig is, omdat 
dit seer is. 

Ek moet 
partymaal sit of 

lê as gevolg van 
die pyn. 

Ek het heeltyd 
pyn en dit is baie 

erg. 

Die pyn is baie 
erg. As gevolg 

daarvan kan ek 
niks doen nie. 

Blaai na die 
agterkant van 

die bord 
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*symbols from www.bildstod.se 

Waar is die pyn? Soos wat voel die 
pyn? 

Wanneer voel jy 
die pyn? 

Hoe gebeur die 
pyn? 

Hoe lank duur die 
pyn? 

 

 Oral Soos ‘n naald  Die heeltyd Stadig oor ‘n 
tydperk 

Die heeltyd  Ek weet nie 

Soos ‘n stamp of 
‘n gedruk 

 

Partymaal 
 

Vinnig 
 

1 sekonde 
 

Ja 
 

Op 1 plek Warm 
 

Wanneer ek iets 
doen 

 5 minute 
 

Nee 

Brandende 
gevoel 

In die oggend 
 

 Een uur 
 

Die antwoord 
wat ek wil hê is 

nie hier nie. 
? 

Dit beweeg rond Koud 

 

Gedurende die 
dag 

 

Gedurende die 
aand 

Een dag Draai om 
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