
Kun je me helpen?

Met deze pagina kunnen we samen praten over activiteiten waar ik 
hulp bij nodig heb. Mis je nog iets? Plak daarvan een pictogram (via 
www.pictoselector.eu of een Pictogendastickerset) of duidelijke foto in de 
lege kaders en schrijf eronder wat daarmee bedoeld wordt. Onderaan 
elke pagina kan aangewezen worden wat het antwoord op een vraag is. 

Je kunt deze en alle volgende pagina’s uitknippen op het witte lijntje, 
perforeren op de witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog 
iets kleiner uitgeknipt past de pagina in de plastic insteekhoes van de 
Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als A4 formaat behouden en  
(in plastic showtassen) in een aparte map bewaren. 

Dit communicatieboek is van:

Naam:

Adres:



Kun je me helpen?

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Kun je me helpen met:                   

Ik wil:              

rusten in 
een stoel

onder de 
douche

naar bed

in bad

naar de wc

scheren

mijn handen 
wassen

mijn haren 
kammen

mijn tanden/gebit
poetsen

mijn vinger- en/of 
teennagels knippen

ja ik weet 
het niet

nee

Communicatieboek

Pasfoto

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

Andere activiteit 
waarbij ik hulp 

nodig heb

Andere activiteit 
waarbij ik hulp 

nodig heb

Andere activiteit 
waarbij ik hulp 

nodig heb

Andere activiteit 
waarbij ik hulp 

nodig heb

Andere activiteit 
waarbij ik hulp 

nodig heb



Mijn spullen

Met deze pagina kunnen we samen praten over mijn spullen en kan ik 
om voorwerpen vragen. Mis je nog iets? Plak daarvan een pictogram (via 
www.pictoselector.eu of een Pictogendastickerset) of duidelijke foto in de 
lege kaders en schrijf eronder wat daarmee bedoeld wordt. Onderaan 
elke pagina kan aangewezen worden wat het antwoord op een vraag is. 

Je kunt deze en alle volgende pagina’s uitknippen op het witte lijntje, 
perforeren op de witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog 
iets kleiner uitgeknipt past de pagina in de plastic insteekhoes van de 
Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als A4 formaat behouden en  
(in plastic showtassen) in een aparte map bewaren. 



Mijn spullen

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Ik wil iets 
zeggen 
over mijn 
spullen:

jas/sjaal/muts/
wanten

zakdoek/tissue

sleutels

kleding

make-up

tablet

schoenen

maandverband/
incontinentiemateriaal

telefoon

(zonne)bril

sieraden

tas

hoortoestel

portemonnee

cadeau

ja ik weet 
het niet

nee

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag

Andere spullen 
waar ik vaak 

over praat of om 
vraag
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Deze activiteit wil ik doen

Met deze pagina kunnen we samen praten over wat ik wil doen of 
waar ik naartoe wil. Mis je nog iets? Plak daarvan een pictogram (via 
www.pictoselector.eu of een Pictogendastickerset) of duidelijke foto in de 
lege kaders en schrijf eronder wat daarmee bedoeld wordt. Onderaan elke 
pagina kan aangewezen worden wat het antwoord op een vraag is. 

Je kunt deze en alle volgende pagina’s uitknippen op het witte lijntje, 
perforeren op de witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog 
iets kleiner uitgeknipt past de pagina in de plastic insteekhoes van de 
Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als A4 formaat behouden en  
(in plastic showtassen) in een aparte map bewaren. 



Deze activiteit wil ik doen

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Ik wil:

Ik wil naar:

lezen

tekenen/kleuren

mijn huis

mijn school

om-/verkleden

praten

mijn gezin/
familie

mijn werk

de tv aan

knutselen

buiten

de kapper

de markt de winkel

muziek luisteren

een spel doen

wandelen

puzzelen

........................ ........................

Andere plaats 
waar ik graag 
naartoe wil

Andere plaats 
waar ik graag 
naartoe wil

........................ ........................ ........................ ........................

Andere 
activiteit die ik 
graag wil doen

........................

Andere 
activiteit die ik 
graag wil doen

Andere 
activiteit die ik 
graag wil doen

Andere 
activiteit die ik 
graag wil doen

Andere 
activiteit die ik 
graag wil doen

ja ik weet 
het niet

nee
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Dit wil ik eten of drinken

Met deze pagina kunnen we samen praten over de dingen die ik wil 
eten of drinken. Mis je nog iets? Plak daarvan een pictogram (via 
www.pictoselector.eu of een Pictogendastickerset) of duidelijke foto in de 
lege kaders en schrijf eronder wat daarmee bedoeld wordt. Onderaan 
elke pagina kan aangewezen worden wat het antwoord op een vraag is.  

Je kunt deze en alle volgende pagina’s uitknippen op het witte lijntje, 
perforeren op de witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog 
iets kleiner uitgeknipt past de pagina in de plastic insteekhoes van de 
Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als A4 formaat behouden en  
(in plastic showtassen) in een aparte map bewaren. 



Dit wil ik eten of drinken

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Ik wil dit 
drinken:

Ik wil dit 
eten:

koffie

boterham(men)

fruit rauwkost taart

........................

thee

warm eten

ijs

........................

water

soep

snoep

........................

melk

friet

........................

wijn, frisdrank
of bier

pannenkoeken

........................

Ander drinken 
waar ik van 

houd

Ander drinken 
waar ik van 

houd

Ander drinken 
waar ik van 

houd

Ander drinken 
waar ik van 

houd

Ander drinken 
waar ik van 

houd

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

Ander eten 
waar ik vaak 

om vraag

Ander eten 
waar ik vaak 

om vraag

Ander eten 
waar ik vaak 

om vraag

Ander eten 
waar ik vaak 

om vraag

Ander eten 
waar ik vaak 

om vraag

ja ik weet 
het niet

nee
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Zo voel ik mij

Met deze pagina kunnen we samen praten over mijn emoties en wat ik 
voel en wens bij pijn of ziekte. Mis je nog iets? Plak daarvan een pictogram 
(via www.pictoselector.eu of een Pictogendastickerset) of duidelijke foto in 
de lege kaders en schrijf eronder wat daarmee bedoeld wordt. Onderaan 
elke pagina kan aangewezen worden wat het antwoord op een vraag is. 

Je kunt deze en alle volgende pagina’s uitknippen op het witte lijntje, 
perforeren op de witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog 
iets kleiner uitgeknipt past de pagina in de plastic insteekhoes van de 
Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als A4 formaat behouden en  
(in plastic showtassen) in een aparte map bewaren. 



Zo voel ik mij

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Ik voel me:

Ik ben ziek:

Ik wil:

blij

bang/
geschrokken

ik voel me 
niet lekker

naar de dokter

liefdevol

ik heb koorts

naar het 
ziekenhuis

........................

boos

ik ben misselijk

naar de 
tandarts

medicijnen

........................

verdrietig

ik heb problemen 
met poepen/plassen

geïrriteerd

ik heb
hoofdpijn

een pleister

Andere emotie 
die ik vaak voel

Andere emotie 
die ik vaak voel

........................ ........................

Andere emotie 
die ik vaak voel

andere emotie 
die ik vaak voel

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

Iets anders waar 
ik bij ziekte/pijn 

over praat

Iets anders waar 
ik bij ziekte/pijn 

over praat

Iets anders waar 
ik bij ziekte/pijn 

over praat

Iets anders waar 
ik bij ziekte/pijn 

over praat

Iets anders waar 
ik bij ziekte/pijn 

over praat

ja ik weet 
het niet

nee
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Hier heb ik pijn

Met deze pagina kunnen we samen praten over het lichaamsdeel waar 
ik pijn heb en hoe erg de pijn is. Mis je nog iets zoals bijvoorbeeld de 
geslachtsdelen? Teken dat dan zelf hierboven in de afbeeldingen van 
het lichaam. Onderaan elke pagina kan aangewezen worden wat het 
antwoord op een vraag is.

Je kunt deze en alle volgende pagina’s uitknippen op het witte lijntje, 
perforeren op de witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog 
iets kleiner uitgeknipt past de pagina in de plastic insteekhoes van de 
Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als A4 formaat behouden en  
(in plastic showtassen) in een aparte map bewaren. 



Hier heb ik pijn

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Hier doet het pijn:

ja ik weet 
het niet

nee

Zoveel pijn heb ik:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

geen mild matig ernstig heel ernstig niet erger 
denkbaar
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Kleuren, getallen en overig

Met deze pagina kunnen we samen praten over de kleuren van dingen, over 
hoeveelheden en belangrijke getallen (schrijf eronder waar dit belangrijke getal 
bij hoort) en andere zaken die nog toegevoegd kunnen worden om het 
communicatieboek passend en compleet te maken. Mis je nog iets? Plak daarvan 
een pictogram (via www.pictoselector.eu of een Pictogendastickerset) of duidelijke 
foto in de lege kaders en schrijf eronder wat daarmee bedoeld wordt. Onderaan 
elke pagina kan aangewezen worden wat het antwoord op een vraag is. 

Je kunt ook deze laatste pagina uitknippen op het witte lijntje, perforeren op de 
witte rondjes en aan je Pictogenda toevoegen. Nog iets kleiner uitgeknipt past de 
pagina in de plastic insteekhoes van de Pictogenda. Je kunt ook alle pagina’s als 
A4 formaat behouden en (in plastic showtassen) in een aparte map bewaren.  



Kleuren, getallen en overig

Deze pagina is onderdeel van de Communicatie- en Levensboek download die je kunt vinden op www.pictogenda.nl/club.

Overig

Kleuren

Getallen

zwart

.............

wit

.............

ja ik weet 
het niet

nee

.................

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

.................

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

geel

.............

oranje

.............

rood

.............

roze

.............

paars

.............

blauw

.............

groen

.............

bruin

.............

grijs
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