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natuurlijk. Als iemand een
De haptice voor ‘rechtdoor’, gemaakt op de rug

legt, is de boodschap simpel
en duidelijk: ‘Ik ben er en sta
links van jou’. Dat geeft mij het
gevoel dat ik niet alleen ben.
Als er veel geluiden zijn in een

Social Haptic Communication:

Op het lijf geschreven
Communicatie is rijker dan taal alleen en gaat verder dan woorden en gebaren. Ook dagelijkse situaties,
emoties, lichaamstaal, gedrag en sfeer geven belangrijke informatie. Mensen met een beperking in horen
én zien (doofblindheid) krijgen deze informatie vaak niet. Maar dit is wel belangrijk om situaties goed te
kunnen inschatten, betrokken te zijn en in te kunnen spelen op wat er gebeurt. Voor en door mensen met
doofblindheid is daarom een unieke communicatievorm ontwikkeld waarbij de kracht van aanraking
wordt ingezet: Social Haptic Communication (SHC).
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hebben met de Nederlandse
Gebarentaal of de Nederlandse cultuur.
Denk bijvoorbeeld aan de haptice voor

“Nederlandse Gebarentaal zou visueel
veel meer ontwikkeld kunnen worden,
waardoor NGT een stuk mooier zou zijn.”
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zoals het aangeven van richting, of het
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meer universeel.
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De haptice voor ‘lachen’

Interesse? Neem contact op
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met Ingrid Korenstra via
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ikorenstra@bartimeus.nl.
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