
‘Ik heb weleens gehoord dat plaatjes (pictogrammen) kinderen 
kunnen helpen om meer overzicht en rust in hun leven te krijgen. 

Kan de GezinsGids daar eens iets over schrijven?’
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Plezier met 
pictogrammen

(Ervarings)deskundigen reageren op een praktische kwestie of opvoedingsvraag. Deze keer:
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Agathos hulpverlening heeft de cursus 
Picto Perfect opgezet. Wat was de 
reden daarvan?
„In ons werk als ambulante hulpverleners 
ontmoeten wij regelmatig volwassenen 
of kinderen die meer dan gemiddeld be-
hoefte hebben aan structuur. Pictogram-
men kunnen een effectief hulpmiddel zijn 
om die structuur te geven, maar vaak is 
de drempel om hiermee te starten hoog. 
Hierdoor ontstond het idee om een cur-
sus over het werken met pictogrammen 
te ontwikkelen en deze in groepsverband 
aan te bieden.” 

Wat zijn voordelen van deze cursus 
ten opzichte van individuele of gezins-
begeleiding?
„De deelnemers geven tijdens deze cur-
sus aan dat ze naast het informatieve deel 
ook het onderlinge contact met anderen 
waarderen. Ze vinden herkenning bij 
elkaar en leren ook van de ervaringen van 
anderen. Dit zie ik als meerwaarde van 
het bieden van een cursus in plaats van 
werken op individueel- of gezinsniveau.”

Welke personen maken gebruik van 
de cursus?   
„Deelnemers zijn onder andere ouders 

van kinderen met een (licht) verstande-
lijke beperking en/of autisme of ouders 
van kinderen zonder een diagnose maar 
die wel extra structuur nodig hebben. 
Maar ook volwassenen die meer struc-
tuur nodig hebben volgen de cursus. 
Sommige deelnemers werken al wel met 
pictogrammen, bijvoorbeeld gericht op 
een specifieke activiteit of een dagritme. 
Zij willen graag advies krijgen hoe ze nog 
effectiever met pictogrammen aan de 
slag kunnen zodat zij of hun kinderen er 
meer baat bij hebben.”

Wat is het effect van het gebruik van 
picto’s in een gezin?
„Pictogrammen geven voorspelbaar-
heid, controle en rust. Wordt dit gemist, 
dan ontstaat er dikwijls onrust, wat kan 
leiden tot paniek of gefrustreerd gedrag. 
In mijn begeleiding aan gezinnen heb ik 
ouders regelmatig horen zeggen dat de 
pictogrammen helpen om vast te blijven 
houden aan het afgesproken dagritme, 
doordat ze hier steeds weer op kunnen 
wijzen. Dit geeft zowel het kind als de ou-
der rust. Soms helpen de pictogrammen 
ook om meer flexibel met veranderingen 
in het vaste ritme om te gaan, omdat 
ouders deze nu inzichtelijk kunnen maken 

COBY KOUDSTAAL: 
„Pictogrammen geven 
voorspelbaarheid, 
controle en rust”

Coby Koudstaal, intensief ambulant hulpverlener bij Agathos (onderdeel van 
Lelie Zorggroep), is één van de cursusleiders van de cursus Picto Perfect die deze 
organisatie aanbiedt. Vanuit haar professie en ervaring geeft zij antwoord op een 
aantal vragen.

PRAKTIJK

Ervaringen
Arie: „In mijn kinderja-
ren gingen wij elke Kerst-
vakantie met ons hele 
gezin bij een oom en tan-
te logeren. Bij elkaar was 
het een groot gezelschap. 
Mijn oom maakte voor 
de hele logeerperiode een 
corveerooster. Zo kon ie-
dereen zien op welke dag 
hij of zij aan de beurt was 
voor een bepaalde klus. 
Heel overzichtelijk.”

Rina: „Het planbord in 
de bijkeuken geeft onze 
kinderen een duidelijk 
overzicht op welke dag 
ze activiteiten hebben. 
Gymspullen, biebboeken, 
huishoudelijke klussen… 
alles staat er met picto’s 
op aangegeven. Het geeft 
veel duidelijkheid.”

Anneke: „Nick (5) heeft 
autisme. Het planbord is 
voor hem onmisbaar. Het 
geeft overzicht en struc-
tuur en het voorkomt 
vastlopers.”

Lees meer op pagina 27.
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MATERIAAL

Kant-en-klaar product

O
p de website www.mijndagrit-
mepictogrammen.nl zijn allerlei 
producten te vinden die op een 
mooie en effectieve manier 

gebruikt kunnen worden om een dag of 
taak te plannen en te structureren. ‘Mijn 
Dagritme Pictogrammen’ (MDP) is ont-
staan uit een behoefte van een ontwerper 
én moeder van twee kinderen. Eén van 
de kinderen heeft autisme, de ander niet. 
Beide kinderen hadden behoefte aan rust, 
overzicht, houvast en structuur. Daarom 
heeft hun moeder producten ontwikkeld 
om dat te bereiken. 

MDP heeft drie collecties magneetpic-
togrammen, verschillende planborden, 
een gevoelsspel en allerlei belonings-, 
aftel- en attentiekaarten. Het zijn produc-
ten voor alle leeftijden (ook voor pubers) 
die helpen bij de opvoeding, de ontwikke-
ling van tijdsbesef en het ontdekken van 
de wereld. De producten bevorderen de 
zelfredzaamheid en helpen bij het inzicht 
krijgen in het gevoelsleven. De producten 
zijn te bestellen via de website. 

TIPS

Planborden 
 
Planborden zijn er in vele soorten, maten 
en prijzen. Oriënteer welk planbord past 
bij het gezin/het kind. Dit geldt ook voor 
pictogrammen.  
 
Een eenvoudig planbord (whiteboard met 
magneten) is onder andere te koop bij 
HEMA en online bij www.bol.com

Een uitgebreid planbord met bijbehorende 
picto’s is te koop bij onder andere www.ge-
zinnig.nl, www.mijndagritmepictogrammen.
nl of www.kinderplanborden.nl 

Nog een website waarop pictogrammen 
zijn te vinden: www.sclera.be De picto’s op 
deze site zijn gratis voor thuisgebruik

en ze daardoor voorspelbaar 
zijn. Ouders vertellen dat het 
werken met pictogrammen in 
het begin een investering is, 
maar dat ze geen spijt hebben 
als ze het effect hiervan zien.” 

Zijn picto’s alleen nuttig in 
gezinnen met kinderen met 
een diagnose als adhd, autis-
me en dergelijke? 
„Zeker niet! Vaak wordt deze link 
al snel gelegd, wat begrijpelijk 
is, maar pictogrammen kunnen 
ook zeker in ‘gezinnen zonder 
diagnoses’ een uitkomst zijn. 
Bijvoorbeeld bij het aanleren 
van bepaalde vaardigheden 
zoals zelfstandig douchen, bij 
het hanteren van huisregels of 
bij kinderen die extra behoef-
te hebben aan duidelijkheid. 
Pictogrammen zijn concreet en 
eenvoudig en daardoor een ef-
fectief hulpmiddel in het bieden 
van duidelijkheid.”
 
Oudere mensen zijn opge-
voed zonder picto’s. Hoe 
komt het dat er steeds meer 
vraag komt naar deze ma-
nier van structuur bieden in 
gezinnen? 
„Ik ben ervan overtuigd dat er 
zestig jaar geleden ook kinde-
ren waren die baat zouden heb-
ben gehad bij pictogrammen. 
Of deze groeiende vraag naar 
pictogrammen komt doordat 
er meer kinderen extra struc-

tuurbehoeftig zijn of doordat er 
nu meer bekendheid is rondom 
visuele hulpmiddelen, durf ik 
niet te zeggen. Wel denk ik 
dat de enorme hoeveelheid 
informatie die nu op ons afkomt, 
in tegenstelling tot zestig jaar 
geleden, zorgt voor een snellere 
overprikkeling en gemis aan 
overzicht. Dit zou dus een reden 
kunnen zijn dat de vraag naar 
het werken met pictogrammen 
groeit.”

WEBSITES

Coby Koudstaal geeft als tip nog enkele websites:

www.autiplan.nl  
„Op deze site kan 
eenvoudig een dag- 
of weekplanning 
met pictogrammen 
gemaakt worden.”

 www.pictoselector.eu/nl 
„Via deze site kan kosteloos 
een Windows-programma 
geïnstalleerd worden waar-
op veel pictogrammen te 
vinden zijn. Ook is het met 
dit programma mogelijk 
om dagritmekaarten te 
maken.”

www.visitaal.nl  
„Site met picto’s voor 
de eenvoudige dage-
lijkse handelingen.”

http://www.mijndagritmepictogrammen.nl
http://www.mijndagritmepictogrammen.nl
http://www.sclera.be
http://www.autiplan.nl
http://www.pictoselector.eu/nl
http://www.visitaal.nl
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