
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: 

Handlant is

In deze serious game maken ouders, familie en vrienden van jonge dove en slechthorende kinderen 

op een pret t ige manier kennis met  “Nederlands met  Gebaren” en leren ze spelenderwijs wat  

belangrijk is in de omgang met  een kind met  een audit ieve beperking.

Gratis te  downloaden



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

Ouders/ systeem, client  (jonge kinderen hebben hulp nodig bij het  spel).

Het spelenderwijs en laagdrempelig kennis laten maken en aanleren van de meest  voorkomende 

gebaren in de communicat ie met  jonge dove en slechthorende kinderen.

Spelenderwijs leren wat  belangrijke t ips zijn in de omgang met  een kind met  een audit ieve beperking.



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 link voor het  installeren van de game kan worden aangevraagd via de website van Pento. Het  spel 

kan zo vaak als wenselijk gespeeld worden. Tussent ijds pauzeren is mogelijk. Het  spel kan, indien 

uitgelegd, zelfstandig gespeeld worden wanneer men goed met  een externe muis of de van het  

toetsenbord overweg kan. M et  jonge kinderen kan het  samen gespeeld worden. 

In de kleurrijke onderwaterwereld van “Handlant is” speel je de verzorger van een slechthorende 

vis. Als verzorger help je de vis zich klaar te maken voor een act iviteit  op die dag. Om dit  voor elkaar 

te krijgen, voer je situat ie-gerelateerde gebaren uit  voor een webcam. Ieder gebaar is zorgvuldig 

uitgekozen door professionals, zodat  de gebaren goed aansluiten bij het  dagelijks leven van een 

slechthorend of doof kind. Een leerzame en leuke kennismaking met  Nederlands met  Gebaren. In 

deze serious game maken ouders, familie en vrienden van jonge dove en slechthorende kinderen op 

een pret t ige manier kennis met  'Nederlands met  Gebaren'. 

Voor een goedwerkende game worden de volgende systeemeisen aangehouden:

- CPU: Core i3 2.4 Ghz

- RAM : 4 GB

- OS: Windows 10 (64-bit )

- DISK SPACE: 4 GB vrije ruimte

- VIDEO CARD: Intel HD Graphics 4000

- WEBCAM : Vereist

Gebruik van een toetsenbord en muis is vereist . Een handleiding is inbegrepen wanneer de link 

gedownload wordt . Het  gebruik van twee handen is vereist .

Niet  van toepassing 

Niet  van toepassing 



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 

Ontwikkeldatum

Contactpersoon

Bestelwijze

Tags

Pento Vroegbehandeling/ 8D-Games

Pento Vroegbehandeling

Pento Vroegbehandeling/ 8D-Games

Start  juni 2017, vrij te downloaden vanaf augustus 2020  

Pento Vroegbehandeling

De game kan grat is gedownload worden via de link: ht tps:/ / pento.nl/ handlant is

Gebaren, spel, game, NGT, NmG, audit ief, doof, slechthorend, gezinsbegeleiding, peuters, familie, 

kinderen. 

Het spelen van het  spel duurt  30-45 minuten en kan, naarmate er meer geoefend is, sneller gespeeld 

worden.

Handlant is is ontstaan vanuit  de behoefte van ouders van slechthorende en dove kinderen om hun 

omgeving ( o.a.grootouders en overige familie) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken 

met  gebaren. Verschillende ouders hebben meegedacht  in het  ontwerp. Daarnaast  zijn twee 

pedagogisch medewerkers (waarvan één doof) en een logopedist  bet rokken geweest  voor de inhoud 

van de game en de keuze van de gebaren. 8D-Games, gespecialiseerd in het  maken van serious 

games, heeft  de verhaallijn bedacht , de game gebouwd en aangegeven wat  technisch wel en niet  

mogelijk was. In samenwerking met  de hogeschool van Utrecht  zijn de gebarenfilmpjes opgenomen.  


