
Naam product

Categorie 

Samenvatting

Financiering

Clientprofiel

Beschrijving interventie, 
leeraanbod of instrument

Geef aan of sprake is van: 

Toelichting: 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugdwet

Anders, namelijk:

 CP 1  Cliënt met een gehoorbeperking tussen 0 en 1 jaar oud

 CP 2  Dove of ernstig slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 3  Slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 4  Dove of ernstig slechthorende cliënt met CI tussen 0,5 en 5 jaar oud

 CP 5  Doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar oud

 CP 6  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 1,5 en 5 jaar oud

 CP 7  Dove of slechthorende cliënt tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 8  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 9  Doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar oud

 CP 10  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 11  Dove of slechthorende cliënt tussen 12 en 18 jaar oud 

 CP 12  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 12 en 18 jaar oud

 CP 13  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 12 en 23 jaar oud

 CP 14  Vroegdove volwassen cliënt 

 CP 15  Plotsdove of laatdove volwassen cliënt

 CP 16  Slechthorende volwassen cliënt

 CP 17  Doofblinde volwassen cliënt

 CP 18  Cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke  

 beperking tussen 0 en 18 jaar oud

 CP 19  Volwassen cliënten met een auditieve en/of communicatieve  

 verstandelijke beperking

 Niet van toepassing

Een interventie/methodiek ten behoeve van behandeling

Leeraanbod

Een instrument t.b.v. diagnostiek, behandeling of wetenschappelijk onderzoek  

(bijv vragenlijsten, tools, tests)

Anders/overig: 

Zintuigenverhalen maken 

Ouders en professionals kunnen zelf leren een Zintuigenverhaal te maken door het  volgen van een 

cursus. Zintuigenverhalen is een voorleesmethodiek voor personen met  een communicat ieve 

meervoudige beperking (CM B) met  een cognit ieve ontwikkelingsleeft ijd tot  ongeveer 7 jaar. Bij het  

voorlezen worden alternat ieve, op het  kind afgestemde communicat ievormen gebruikt . Hierdoor 

ontstaan posit ieve contactmomenten en  doet  het  kind nieuwe zintuigelijke ervaringen op



Zorgprogramma

Voor wie?  

Doelgroep

Doelstelling/doelen 

of leerdoelen

(circa 5 regels)

 Professional

 Ouders

 Systeem

 Client

 ZP 1 Behandeling DSH-cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving 

 ZP 2  Persoons- en systeemgerichte behandeling DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar

 ZP 3 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor DSH-cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 4 Kortdurend diagnostiek- en behandeltraject voor DSH-cliënt tussen  

 5 tot 18 jaar 

 ZP 5  Persoons- en systeemgerichte behandeling vroegdove volwassene

 ZP 6  Persoons- en systeemgerichte behandeling plots/laatdove of slechthorende 

  volwassene

 ZP 7 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS binnen gezin en directe omgeving  

 (zonder groep) 

 ZP 8 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS in een therapeutische omgeving  

 (met groep) 

 ZP 9  Persoons- en systeemgerichte behandeling cliënten met een TOS tussen  

 5 en 23 jaar 

 ZP 10 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar 

 ZP 11 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar

 ZP 12 Behandeling doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving 

 ZP 13 Behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving

 ZP 14 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 15 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde volwassene

 ZP 16 Behandeling ACVB-cliënt binnen gezin en directe omgeving

 ZP 17 Communicatiediagnostiek en -training voor ACVB-cliënt

 ZP 18 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor dove cliënt vanaf  

 5 jaar 

 ZP 19 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor cliënt met een  

 TOS vanaf 5 jaar 

 ZP 20 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor CMB-cliënt   

 Niet van toepassing

Personen met  een Communicat ieve M eervoudige Beperking (CM B) met  een cognit ieve 

ontwikkelingsleeft ijd tot  ongeveer 7 jaar. Het  gaat  om personen met  een audit ieve beperking (doof 

of slechthorend; DSH)  of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in combinat ie met  een verstandelijke 

beperking en/ of andere beperkingen. 

Communicat iepartners een verhaal op maat  te maken voor een persoon met  CM B. 



Opzet (het hoe, vaak,  

waar en met wie?)

(circa 10 regels)

Inhoud van de interventie

(circa 20 regels)

Voorwaarden voor gebruik 

(circa 10 regels)

Onderzoek

Toetsing 

De cursus is eenmalig, waarna een persoon de vaardigheden heeft  om verschillende 

Zintuigenverhalen te maken. 

In de cursus leren de communicat iepartners een verhaal op maat  te maken voor een persoon met  

CM B. 

Binnen de cursus leren zij op basis daarvan: 

- kiezen van een passend onderwerp voor een Zintuigenverhaal. 

- afstemmen van de inhoud van het  Zintuigenverhaal op de mogelijkheden en behandeldoelen van 

de persoon met  CM B. 

- uitwerken van interact ie- en communicat iedoelen in een Zintuigenverhaal. 

- vormgeven van een Zintuigenverhaal met  TOC. 

- vertalen van de inhoud van het  verhaal naar zintuiglijke prikkels. 

- Globale kennis over zintuiglijke prikkelverwerking en wat  dit  betekent  voor het  aanbieden van de 

zintuiglijke prikkels.

Om deel te nemen aan de cursus wordt  verwacht  dat  de cursisten ervaring hebben met  de 

doelgroep CM B en met  Ondersteunde Communicat ie. 

Er zijn ook vier (voorbeeld) Zintuigenverhalen beschikbaar, deze zijn grat is beschikbaar (zie 

intervent ie Zintuigenverhalen (link toevoegen) . 

Zie intervent ie Zintuigenverhalen

Zie intervent ie Zintuigenverhalen 



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 

Ontwikkeldatum

Contactpersoon

Bestelwijze

Tags

Rita Gerkema - Nijhof en Nina Wolters – Leermakers

Koninklijke Kentalis - Kentalis Academie

Koninklijke Kentalis

2016

Academie@kentalis.nl

Cursus Zintuigverhalen maken ht tps:/ / shop.kentalis.nl/ products/ zintuigenverhalen-maken-zinv?_pos=6&_sid=d950ff395&_ss=r 

CM B, voorlezen, communicat ie, verstandelijke beperking, DSH, doof, slechthorend, TOS,  

communicat ieve vaardigheden, interact ievaardigheden, ervaren, verhalen, Communiceren met  BOB

Cursus Zintuigverhalen maken: 8 uur (4 contact  uren (1x 2 uur, 2x 1 uur) + 4 uur huiswerk)

Kosten: €310,- . Tijd (maken van verhaal op maat) 6,5 uur. M ateriaalkosten per verhaal € 22,-

Zintuigenverhalen zijn ontwikkeld binnen Weerklank (Kentalis). Hierbij is input  vanuit  de directe 

bet rokkenen, zowel cliënten als ouders en professionals cont inu meegenomen. Binnen een 

onderzoeksproject  is het  ontwikkeld tot  een online toolkit  en is er een effectstudie gedaan. Daarna is 

het  binnen en buiten Kentalis verder verspreid als leer- en behandelmethodiek, zowel binnen zorg 

als onderwijs voor de doelgroep CM B. In 2021-2023 vindt  er opnieuw een effectstudie plaats, mede 

gericht  op de doelgroep personen met  aangeboren doofblindheid.


