Deelnemers gezocht voor het ontwikkelen van ‘Social Signs’
voor sprekende personen met een Autisme Spectrum Stoornis
(ASS)
Beste lezer,
Wij zijn op zoek naar jou! Wij, Charlotte, Esti en Renske, doen onderzoek naar een nieuw soort
gebarentaal voor sprekende personen met ASS, welke gekoppeld zal worden aan een
smartphone en eventueel smartwatch. Wij voeren het onderzoek uit in opdracht van Stichting
Neurodiversiteit. Deze smartwatch en smartphone zullen uiteindelijk i.c.m. de gebaren ingezet
worden tijdens momenten dat het spreken niet meer lukt.
Voordat dit echter zover is moet er eerst onderzoek naar gedaan worden wat de inhoud moet zijn
van het gebarenwoordenboek. Deze inhoud kunnen wij echter niet zelf bedenken, hiervoor hebben
we jullie hulp als ervaringsdeskundigen nodig.
Het onderzoek zal gedaan worden middels het afnemen van interviews, die ongeveer 45 minuten
zullen duren. Het interview zal plaatsvinden op een door jou uitgekozen plaats en tijd. Daarnaast is
deelname aan het onderzoek geheel anoniem.
Helaas kan niet iedereen mee doen aan ons onderzoek, waardoor we in overleg met de opleiding
en de stichting moesten besluiten om criteria op te stellen. Ben jij:
- Tussen de 16 en 25 jaar?
- Volg(de) je regulier onderwijs (mavo, havo, vwo, mbo, hbo, wo)?
- Ervaar je wel eens momenten dat je er niet meer middels spraak uit komt?
- Zou je je in deze momenten wel willen uiten middels spraak?
- Én hebben we je interesse gewekt?...
… Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op (via mail/Whatsapp/telefoon)! We zullen je
vragen beantwoorden en/of een uitgebreide, formele informatiebrief sturen met meer informatie
over het onderzoek.
45 minuten van jouw tijd zijn voor ons van grote waarde voor het daadwerkelijk kunnen
ontwikkelen van het product. Met deze app zal uiteindelijk de communicatie op momenten dat
het spreken niet meer lukt vergemakkelijkt worden voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Bedankt!
Charlotte Albertini – c.albertini@student.fontys.nl – 06 29321818
Renske Pertijs – r.pertijs@student.fontys.nl – 06 24972994
Esti van Raak – esti.vanraak@student.fontys.nl – 06 51067099

Drie vierdejaarsstudenten logopedie aan de Fontys
Paramedische Hogeschool te Eindhoven.
Informatie over Stichting Neurodiversiteit
http://neurodiversiteitnl.john.managedomain.nl/

