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Voorlezen… 

Wie kent het niet van vroeger? 

Voorgelezen worden op de bank, of bij het slapen gaan… 

 

En bij personen met CMB? 
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….soms anders 

Complexe communicatieproblematiek 

(bijv. bij meervoudige beperkingen)  

–   Gewoon boek sluit niet aan qua inhoud (illustraties, taal, 
beleving) 

- Moeite om de aandacht te richten 

- Andere communicatievormen  

 

Meer/andere prikkels nodig om betrokken te raken  

en te blijven! 
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Inhoud workshop 

1. Wat zijn Zintuigenverhalen? 

2. Voorlezen van een Zintuigenverhaal 

3. Effectstudie 

4. Toepassing in de praktijk 
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Wat zijn Zintuigenverhalen?  

Een manier van voorlezen  

waarbij diverse zintuigen worden aangesproken  

met een herkenbare volgorde,  

met gebruik van diverse communicatievormen 

voor personen die iets anders nodig hebben dan gewone  

voorleesboeken, maar meer nodig hebben dan de ‘beleving’. 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v8WsJe_NFSQ&list=PL3sUyymNSl3Kdd4LGtTgOl-
k01LMGzE9S&index=8 
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Opdracht 

Bekijk de box & het verhaal en oefen in tweetallen: 

1. Hoe is het om het verhaal voor te lezen? 

2. Waar moet je als voorlezer op letten? 

3. Wat zou de meerwaarde van een zintuigenverhaal kunnen 
zijn? 

4. Wat zou een aandachtspunt/risico kunnen zijn? 
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Ontstaan van Zintuigenverhalen 

(1)  

Aanleiding: 

Gezocht:  

- Communicatie-activiteit waarin plezier voorop kan staan. 

- Makkelijk inzetbaar door diverse personen rondom de 
persoon. 

- Op maat te maken 

- Bruikbaar om behandeldoelen mee te bereiken 

- Eventueel ook in groepjes bruikbaar 

- Niet te veel voorbereiding nodig… 
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Ontstaan van Zintuigenverhalen 

(2) 
Gevonden:  

- Multi sensory storytelling (MSST) – ontwikkeld voor ernstig 
meervoudig beperkte kinderen – al veel onderzoek op 
gedaan met positieve resultaten (Penne et al., 2012; Ten Brug et al., 2012; 

Multiplus, 2008; Pamis, 2002). 

 

- Engeland (Chris Fuller) -> Bagbooks (gestandaardiseerde 
verhalen) (www.bagbooks.com) 

 

- In Nederland: o.a. Voorlezen-plus ®  

     (www.voorlezen-plus.nl) 
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Ontstaan van Zintuigenverhalen 

(3) 

Aangepast t.a.v MSST: 

- Toevoegen map met communicatievorm op maat (foto, 
picto, pcs) 

- Nadruk op interactie   

- Nadruk op communicatie in woordgebruik en onderwerp-
keuze 

- Ook gestandaardiseerde verhalen 

 

Aangepast t.a.v. ‘gewoon’ interactief voorlezen: 

- Boek op maat gemaakt voor persoon/doelgroep 

- Inzet van Ondersteunde communicatievormen 

- Toevoegen van zintuiglijke prikkels 
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Ontstaan van Zintuigenverhalen 

(4) 

Eerst: 

Ervaringen opgedaan in diverse settingen (ambulante en  

residentiële zorg, onderwijs) 

 

Daarna (2015/2016): 

-    Project: Voorbeeldverhalen beschikbaar voor ouders en 
professionals (iBook, downloads)  

- Resultaten effectmeting. 

 

Nu: 

- Methodiek binnen zorg en  

     onderwijs 

- Ook andere doelgroepen  
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Wat zijn Zintuigenverhalen? (5) 

8 februari 2019 titel presentatie 
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Wat zijn Zintuigenverhalen? (6) 

Herkenbaar onderwerp 

Voorkeur voor verhaal op maat!!  

Standaardverhalen zijn voor de kennismaking 

 

Als verhaal uitgewerkt in:  

(algemene richtlijn) 

•  6-8  pagina’s, 1 à 2 regels per pagina 

•  Korte regels! 

•  1 voorwerp/stimulus per pagina 

•  1 (zintuiglijke) actie per pagina  

•  Standaard wijze van aanbieden  
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Voorbeeld zintuigenverhaal 
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Voorlezen van Zintuigenverhaal 

- Meestal aan tafel 

- Keuze van verhaal 

- Keuze van communicatievormen 

 

 

 

 

 

- Individueel of samen? 

- Voorspelbaar aanbieden 

- Herhalen, herhalen, herhalen 
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Opdracht 

Bespreek in tweetallen: 

1. Ken je personen bij wie het verhaal ingezet zou kunnen 
worden? 

2. Wat zou het voorlezen van het zintuigenverhaal bij die 
persoon/personen als doel kunnen hebben? 

3. Zou je kiezen voor een standaard-verhaal of een verhaal 
op maat? 

4. Wat zou een indicatie of contra-indicatie  

       kunnen zijn? 
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Vragen? 
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Effectstudie Zintuigenverhalen (1) 

Onderzoek Kentalis / Radboud-universiteit  

 Nina Wolters-Leermakers, Evelien van Wingerden, Rita Gerkema-

 Nijhof, Martine van Gennip, Yvonne van der Heijden, Fatima van 

 Toorn, Hans van Balkom, 2016) 

 

6 kinderen (Zoetermeer en Amsterdam) 

Bijv. meisje, 7 jaar, hersenbeschadiging, doof (CI), praat niet, NGT, ontwikkelingsleeftijd 3 jaar. 

 

2 verhalen (Lynn gaat naar buiten & Jip bakt koekjes) 

 

2x per week, NGT/NmG, zelfde ruimte 
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Effectstudie Zintuigenverhalen (2) 

6 cases, multiple baseline design 

  Kinderen met zichzelf vergelijken  

 

 

Fase 1  

Baseline – zonder toegevoegde prikkels 

3 tot 7 keer voorlezen 

 

Fase 2 

Interventie - zintuigenverhaal 

10x voorlezen 

 

Focus op: communicatieve uitingen en betrokkenheid 
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Effectstudie Zintuigenverhalen (3) 

 Alle voorleessessies zijn opgenomen 

 

 Analisten getraind 

 

 Random volgorde geanalyseerd 

 

 Betrouwbaarheid analyses  
Coderen de analisten de video’s op dezelfde manier? 

     ICC = voldoende tot excellent 
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Effectstudie Zintuigenverhalen (4) 

Geanalyseerd: 

 

 Rol (imitatie, initiatief, respons) 

 Vorm (gebaar, woord/klank, handeling, mimiek) 

 Complexiteit (enkele uiting of meerdere vormen tegelijk) 

 Betrokkenheid 

 

Alle uitingen geteld en in grafieken  

weergegeven. 

 

NAP-analyse   

variatie tijdens de baseline en  

tijdens de onderzoeksfase 
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Effectstudie Zintuigenverhalen (5) 
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Effectstudie Zintuigenverhalen (6) 

Tijdens Zintuigenverhalen (i.t.t. voorlezen van boek zonder zintuiglijke prikkels) 
 

- Grotere betrokkenheid van de kinderen 

 

- Bijna alle kinderen actiever: 

•Reageren vaker direct op wat voorlezer doet, bijvoorbeeld met 

glimlach of met handeling. 

•Enkele kinderen nemen zelf meer initiatieven. 

•Enkele kinderen laten meer klanken horen. 

 

- Meer enkelvoudige uitingen, sommigen meer complexe uitingen  

 

- Kinderen gericht op de voorwerpen (bekijken, pakken, spelen) 

 

En de voorlezers zijn enthousiast  
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Effectstudie Zintuigenverhalen (7) 
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Toepassing van Zintuigenverhalen 

• Interactie + plezier  

• Zintuiglijke ervaringen (en: sensorische 
prikkelverwerking) 

• Bijzondere gebeurtenissen 

• Diagnostisch inzetten  

• Communicatievaardigheden ontwikkelen:  

- Aanleren van nieuwe concepten (begrip) 

- Aanleren van gebaar “in een context” (begrip) 

- Leren herkennen van vaste routine (begrip) 

- Uitnodigen tot actieve communicatie (productie) 

door: vragen om herhaling van prikkel, imitatie, 

afmaken van een zin, doorpraten over een zin 
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Voorbeeld Zintuigenverhaal: 

Slapen gaan 
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Vragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

R.Nijhof@Kentalis.nl 

www.kentalis.nl 

 

Zintuigenverhalen: www.kentalisshop.nl 

Vind ‘zintuigenverhalen’ ook op Youtube.com en  

in de Apple iBooks-store 
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