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Inleiding  

In de forensische psychiatrie verblijven patiënten van verschillende culturen en met 

uiteenlopende diagnoses. De grote verscheidenheid aan gedragingen en taaluitingen kunnen een 

obstakel vormen in de zorg. Onbegrip kan ontstaan indien een patiënt een geschreven tekst niet 

begrijpt. In gesprek kan een misverstand besproken en ter plekke opgelost worden. Bij geschreven 

tekst is de informatie echter meer statisch en moeilijker op te nemen indien er beperkingen zijn bij de 

patiënt. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke toepassing van pictogrammen in de forensische 

psychiatrie.  

 

De FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum te Groningen waar ruim 

200 patiënten verblijven met een Tbs-maatregel (dwangverpleging door de rechter opgelegd). Deze 

patiënten hebben allerlei psychiatrische ziektebeelden en komen uit verschillende culturen. Het doel 

van de Tbs-behandeling is dat patiënten leren hun risicogedrag te hanteren en daarmee 

spanningsvolle situaties en delictherhaling te vermijden (Fluttert, 2011a). Het voorkómen en 

verminderen van spanningsvolle situaties wordt in de Mesdag bevorderd door onder andere de 

Methode Vroegsignalering (Fluttert et al. 2008, 2010). Hierbij werken patiënt en verpleging samen om 

vroegtijdige waarschuwingsignalen die gedragsproblematiek aankondigen te herkennen. Deze 

signalen worden beschreven in een signaleringsplan. Patiënt en verpleging evalueren wekelijks in 

welke mate signalen opgetreden zijn en hoe gedrag gestabiliseerd kan worden.  

In signaleringsplannen wordt gebruik gemaakt van geschreven tekst, terwijl er patiënten zijn 

die moeite hebben om teksten te begrijpen of te interpreteren. Oorzaken hiervan kunnen zijn 

beperkingen ten gevolge van een ziektebeeld, bijvoorbeeld verminderde cognitieve vermogens door 

psychosen, of omdat patiënten de Nederlandse taal niet goed beheersen. Daarom is er behoefte aan 

alternatieven voor teksten in signaleringsplannen. In de Mesdag is geprobeerd met pictogrammen te 

werken. Dit onderzoek heeft tot doel te bestuderen hoe pictogrammen in signaleringsplannen 

toegepast kunnen worden. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Welke groep(en) patiënten in de 

Mesdag hebben baat bij het gebruik van pictogrammen in het signaleringsplan en welke 

pictogrammen zijn hierbij aan te bevelen? Dit onderzoek is getoetst en goedgekeurd door de 

Hanzehogeschool, Academie voor Verpleegkunde te Groningen en de FPC Dr. S. Van Mesdag. 

 

Methode van onderzoek 

In dit beschrijvend onderzoek is literatuuronderzoek gedaan, zijn kliniekdossiers bestudeerd  

en experts geïnterviewd. Literatuur is gezocht in de databanken van Wiley, Science-Direct, de 

Hanzehogeschool en op Internet. De volgende zoektermen werden gebruikt: Taalstoornissen 

(Language disabilities), Leer problemen (Learning disabilities), en ‘IQ’ in relatie tot verstandelijke 
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handicap (mental disorder), IQ-testen, taalvaardigheid (language), en delinquent gedrag. De 

resultaten zijn gesorteerd op taalstoornissen in algemene zin, bij autisme, 

persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, verstandelijke handicap en bij niet NL-taligen. 

De geïnterviewde experts waren: behandelaars (n=4) werkzaam buiten de Mesdag, die ervaring 

hadden met de toepassing van pictogrammen, en Mesdag-medewerkers (n=7) waaronder 

verpleegkundigen, een creatief therapeut, een unitcoördinator en een psychiater. Bij de 

geïnterviewden is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview (Migchelbrink 2000). De 

interviewitems zijn gekozen op basis van de literatuurbevindingen en een verkennend interview met 

een onderzoeksexpert (FF) op gebied van signaleringsplannen.   

 

Resultaten  

Er is in de literatuur gekeken naar wat er bekend is over taalstoornissen, cultuur, etnische 

achtergrond en IQ (Intelligentie Quotiënt), in relatie tot  de onderzoeksvraag. Daarnaast zijn experts in 

de praktijk geïnterviewd over hun visie op het gebruik van pictogrammen in signaleringsplannen. Een 

overzicht van de bevindingen zijn weergegeven in Figuur 1 ‘Resultatenoverzicht 

pictogrammenonderzoek’. 



Figuur 1 

Ziektebeeld Symptomen die relatie hebben tot niet begrijpen van 
tekst. 

Werken met pictogrammen? Aanbeveling. Aandachtspunten Voorbeeld pictogrammen 

GESCHIKT ONGESCHIKT 

Autisme  Teksten zijn te veel informatie in een keer voor 
de patiënt. Verwarrend.  

 Andere interpretatie. 

 Behoefte aan structuur. 

 Pictogrammen verduidelijken tekst.  

 Het plan is overzichtelijker voor de patiënt en 
het is in één oog opslag duidelijk waarover 
het gaat. 

 Woedethermometer, Pannetjes- en 
Stoplichtmethode. 

Niet teveel informatie op één pictogram. 
Verwarrend. 

specifiek te veel info 

Psychotische 
Stoornissen 
 

 Cognitieve stoornissen.  

 Concentratiestoornissen. 

 Gemakkelijk afgeleid.  

 Moeite met gelijktijdig verwerken van 
verschillende soorten informatie. 

 Letterlijk opvatten. 

 Eigen belevingswereld. 

 Achterdochtig. 

 Andere interpretatie. 

 Pictogrammen verduidelijken tekst.  

 Het plan is overzichtelijker voor de patiënt en 
het is in één oog opslag duidelijk waarover 
het gaat. 

Uitkijken met pictogrammen die een 
negatieve reactie kunnen opwekken, 
bijvoorbeeld enge gezichten en extreme 
handelingen. 
Inzichtelijk krijgen wat een patiënt 
begrijpt van de pictogrammen. 

Figuurtje zonder 
persoonskenmerken 

(gezicht) 

 
 

Negatieve 
associatie (met 

iemand) 

 

Persoonlijkheid 
Stoornissen 

 Moeite met tekst, maar geeft dit niet aan/toe. 

 Weinig ziekte-inzicht. 

 Weinig motivatie voor tekst lezen. 

 Weinig aandacht opbrengen. 

 Concentratiestoornis. 

 Pictogrammen verduidelijken tekst.  

 Het plan is overzichtelijker voor de patiënt 
en het is in één oog opslag duidelijk 
waarover het gaat. 

Baat bij pictogrammen, maar vaak geen 
behoefte vanuit de patiënt. 
 

n.v.t. n.v.t. 

Lager IQ dan 
gemiddeld 

 Informatieverwerking is laag.  

 Onderliggende boodschap of grap is moeilijk.  

 Overschatting. 

 Stellen veel vragen. 
 

 Het handalfabet, gebarentaal, het 
pictogrammensysteem of andere grafische 
symbolen. 

 

Het is van belang om inzichtelijk te krijgen 
wat een patiënt begrijpt van taal en wat 
de patiënt zelf kan uiten. Hierbij is het 
handig het IQ te meten voor een goede 
weergave.  

Eenvoudig 

 
 

te moeilijk 
 

NL niet als moedertaal  Bepaalde begrippen zijn bij niet bekend. 

 Weet niet wat er van hem verwacht wordt.  

 Misverstanden. 

 Culturele verschillen. 

 Pictogrammen zijn moeilijk. 

 ADL pictogrammen zijn bruikbaar. 

Veel mensen die de Nederlandse taal 
niet/nauwelijks beheersen snappen de 
betekenissen van pictogrammen niet. Het 
lijkt iets typisch westers.  

ADL handeling Pinokkio/Strip 
 
 



Bevindingen literatuur 

Taalstoornissen en psychiatrische stoornissen komen vaak gelijktijdig voor bij één patiënt. 

Patiënten met taalstoornissen hebben een verhoogde kans op een psychiatrische stoornis en het 

omgekeerde geldt ook. Patiënten met een psychotische stoornis lijken voornamelijk problemen te 

hebben bij het begrijpen van teksten( Goldstein & Gallagher, 1992., Mesman & Koot, 2002., Westby, 

1999). Vaak komen bij een psychose ten gevolge van verward denken en cognitieve stoornissen 

verschijnselen voor die het moeilijk maken om met teksten te werken.  

Cultuur en etnische achtergrond spelen een rol in de communicatie met patiënten. In de 

Mesdag verblijven ook migranten. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten, die na hun puberteit een 

andere taal leren, vaak minder bekwaam zijn in die nieuwe taal en dat zij het niveau van 

moedertaalsprekers veelal niet bereiken (Hyltenstam & Abrahamsson, 2003).  

IQ (Intelligentie Quotiënt) is een factor van betekenis om met teksten overweg te kunnen 

(Gorissen, 2004). Bij alle patiënten die in de Mesdag opgenomen zijn wordt het IQ gemeten. Met 

behulp van de tabel 1 ‘IQ in relatie tot communiceren’,van Frieso & Van der Ploeg (2008), is goed te 

zien hoe de IQ scores geïnterpreteerd kunnen worden als het gaat om werken met pictogrammen.  

 

 Tabel 1:  IQ in relatie tot communiceren 

 

Uit het onderzoek van Frieso & van der Ploeg kan geconcludeerd worden dat alleen zeer 

ernstig verstandelijk beperkte mensen niet met pictogrammen kunnen werken. Het IQ heeft indirect 

ook effect op delinquent gedrag. IQ is een risicofactor, omdat het de schoolprestaties van jongeren 

remt en de ontwikkeling van zelfcontrole beïnvloedt (McGloin, Pratt & Maahs, 2004). Daarnaast is er 

een relatie tussen adolescenten met een IQ lager dan de gemiddelde bevolking en een toegenomen 

kans op delinquent gedrag. De druk van de omgeving is meestal de reden hiervoor. Adolescenten met 

beperkingen op het gebied van taal -en spreekvaardigheden worden geassocieerd met sociale, 

emotionele en gedragsproblemen. Deze adolescenten hebben een verhoogde kans op psychische 

stoornissen en probleemgedrag (Brownlie e.a., 2004). Bij deze groep forensische patiënten is het 

belangrijk om te communiceren op een wijze die aansluit bij de vermogens en vaardigheden van de 

patiënt. 

 
Cognitief niveau 

 

 
Communicatieniveau 

 
Manier van communiceren 

 
Begeleiding 

Zeer ernstig 
verstandelijk 

beperkt. 

Lichaamsgebonden ervaringsordening. 
Non – symbolisch niveau. 

Niet – Talig. 
Sensatie. 

 
Zintuiglijke prikkelingen. In 

het hier en nu. 

 
Geven van rust, basisveiligheid 

en duidelijkheid. 

 
Ernstig verstandelijk 

beperkt. 
 

Associatieve ordening. 
Presymbolisch niveau. 

Voor – talig. 
Presentatie. 

 
Foto’s, tekeningen, plaatjes 

en eventueel pictogrammen. 

 
Geven van duidelijkheid en 

structuur. 

 
Matig verstandelijk 

beperkt. 
 

Structurerende ervaringsordening. 
Symbolisch niveau. 

Talig. 
Representatie. 

 
Foto’s, 

communicatieborden, 
pictogrammen. 

 
Bevestigen van emoties. 

Luisteren, grenzen aangeven, 
korte zinnen gebruiken. 

Licht verstandelijk 
beperkt. 

 

 
Vormgevende ordening. 

 

Pictogrammen, gesproken 
taal. 

Één op één begeleiding door veel 
spanningen bij de cliënt. 

Basisveiligheid geven. 
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 De communicatie met patiënten vindt veelal in gespreksvorm plaats, waarvan aantekeningen 

gemaakt worden, bijvoorbeeld in een signaleringsplan. We weten echter dat er patiënten zijn die 

moeite hebben met verbale communicatie zoals patiënten met een verstandelijke beperking, patiënten 

met autisme spectrum stoornis of patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Deze 

patiënten communiceren naast de verbale taal, vaak doormiddel van lichaamstaal, mimiek en gedrag.  

Non-verbale communicatie is niet altijd goed te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat wanneer 

patiënten hier beperkingen in hebben, zij ondersteund worden vanuit hun resterende 

communicatiemogelijkheden (Balkom van, 1994), zoals bijvoorbeeld het gebruik van pictogrammen 

(Balkom van & Welle-Donker, 1994). 

 

Het is van belang om bij beperkingen in de communicatie een systeem toe te passen, dat een 

samenspel is van communicatievormen en ondersteunende middelen (Blokhuis & Kooten van, 2003). 

Wanneer hierbij pictogrammen gebruikt worden is het van groot belang om met een aantal factoren 

rekening te houden. Niet alle pictogrammen zijn geschikt. De zogenaamde ‘totale’ communicatie is 

belangrijk: onderzocht moet worden op welk cognitief en communicatief niveau de patiënt functioneert, 

waar de patiënt precies behoefte aan heeft en waarom er gekozen wordt voor het gebruik van 

pictogrammen (Oskam en Sheres, 2002). Pas wanneer dit duidelijk in kaart gebracht is, kan er een 

pictogram systeem (bijvoorbeeld Visitaal, Beta, Sclera pictogrammen) gekozen worden. Het 

onderscheid tussen dergelijke systemen kan bestaan uit bijvoorbeeld het toepassen van kleuren of 

zwart-wit afbeeldingen, met en zonder tekst en ronde of rechthoekige afbeeldingen. Uit de literatuur 

blijkt dat het gebruik van één systeem, niet voldoende is. Er zal een combinatie van systemen moeten 

ontstaan, waarbij de verpleegkundige zijn of haar deskundigheid en creativiteit kan gebruiken om uit 

bestaande systemen de juiste keuze te maken die past bij de patiënt.  

Verpleegkundigen moeten zich realiseren dat pictogrammen niet de volledige verbale 

communicatie of de geschreven tekst kunnen vervangen. Deze kunnen wel gebruikt worden ter 

ondersteuning hiervan (Rijdt de, 2007).  

 

Bevindingen praktijk 

Volgens de geïnterviewde experts van de Mesdag is er in de forensisch psychiatrie een grote 

groep patiënten die een taalbarrière hebben waardoor het werken met teksten, bijvoorbeeld in 

signaleringsplannen, problemen geeft. De oorzaak van dergelijke problemen kan gezocht worden in 

een gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid, een te laag intelligentie niveau of ziektebeeld 

gerelateerde symptomen die het moeilijk maken teksten te interpreteren. Hierbij kan gedacht worden 

aan concentratiestoornissen, cognitieve problemen en wanen/hallucinaties. Ook is er een groep 

patiënten waar de gesprekken met de verpleging over zorg en behandeling moeizaam verlopen omdat 

deze patiënten weinig probleembesef of een gering inzicht hebben in hun probleemgedrag. Dit kan 

een barrière zijn in bijvoorbeeld het werken met een signaleringsplan om vroege 

waarschuwingssignalen te herkennen.  

Binnen de Mesdag is er al enige ervaring met de toepassing van pictogrammen. 

Pictogrammen werden al toegepast bij signaleringinterventies zoals de woedethermometer en de 
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stoplichtmethode (methoden om met symbolen een toename van woede uit te beelden). Daarnaast 

zijn er pictogrammen toegepast binnen de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) 

handelingen en wordt er veel gebruik gemaakt van zogenaamde ’smilies’. De meeste medewerkers 

staan positief tegenover het gebruik pictogrammen in het signaleringsplan. Ook de geïnterviewden zijn 

van mening dat pictogrammen een goede ondersteuning kunnen zijn in de communicatie. Wel werden 

een aantal aandachtspunten genoemd. Het is belangrijk om pictogrammen te kiezen die goed 

aansluiten bij wat de patiënt begrijpt en wat hem aanspreekt. Overigens is het volgens de expert 

belangrijk dat patiënten oefenen met de toepassing van pictogrammen. 

Volgens de experts is er geen ‘meest geschikte’ pictogrammen systeem aan te wijzen. Er zijn 

verschillende pictogramsystemen die kunnen aansluiten bij de voorkeur van de verpleegkundige en de 

patiënten waar ze mee werken. Het is belangrijk dat de pictogrammen voor de patiënten op één 

oogopslag duidelijk zijn. Pictogrammen die het meest genoemd zijn, zijn zwart/wit pictogrammen. In 

de hulpverlening wordt veel gewerkt met de “Visitaal” pictogrammen (ook wel vijfhoekpictogrammen 

genoemd).Een voorbeeld is het pictogram in figuur 2 ‘Denken aan negatieve dingen’. 

 

Figuur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De experts vonden het zinvol om voor de Mesdag een kliniekbreed pakket aan te bieden dat 

zowel toepasbaar is in signaleringsplannen als ook bij andere onderdelen van de behandeling zoals 

ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) trainingen. Een belangrijk aandachtspunt is dat met 

enige voorzichtigheid pictogrammen bij patiënten geïntroduceerd moeten worden. Mogelijk willen niet 

alle patiënten hieraan meewerken bijvoorbeeld omdat ze dit als kinderachtig ervaren of omdat 

bepaalde pictogrammen beelden oproepen anders dan deze bedoeld zijn; bijvoorbeeld kunnen 

patiënten met een psychotische kwetsbaarheid angstgevoelens krijgen bij het zien van pictogrammen 

met mimische afbeeldingen.    

 

Discussie 

 In dit onderzoek kwam naar voren dat voor de Mesdag de toepassing van pictogrammen een 

effectief hulpmiddel kan zijn in de behandeling en in het bijzonder bij de toepassing van 

signaleringsplannen. Belangrijk is dat er per patiënt bepaald wordt welk pictogram systeem aansluit bij 

de specifieke kenmerken van de patiënt, zoals  het IQ-niveau , het ziektebeeld en de etnische afkomst 
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van de patiënt. De bevindingen uit dit onderzoek zijn in samenhang weergegeven in figuur 2: 

Bevindingen pictogramonderzoek. 

Vooral in de psychiatrische verpleging is het belangrijk om een heldere communicatie te 

hebben met patiënten. Onderzoek heeft al aangetoond dat het werken met signaleringsplannen, mits 

dit methodisch gebeurd, effectief is in het beheersen van agressie tijdens een gedwongen opname 

(Fluttert e.a. 2010). Bij dergelijke risico management methoden is het streven dat patiënten met 

behulp van signaleringsplannen uiteindelijk zelf hun gedrag leren monitoren. De toepassing van 

pictogrammen kan hierbij ondersteunend zijn om samen met patiënten te komen tot een juiste 

interpretatie van die gedragingen die de moeite waard zijn om te monitoren.  

 Pictogrammen zouden goed toegepast kunnen worden  bij het toepassen van de Forensic 

Early Signs of Aggression Inventory [FESAI] (Fluttert e.a. 2011b). Deze FESAI is een lijst met 44 te 

onderscheiden items vroege waarschuwingssignalen van agressie die gevonden zijn na de analyse 

van 266 signaleringsplannen. Bestudeerd kan worden om bij ieder item van de FESAI een pictogram 

te vinden zodat voor de meest voorkomende vroege waarschuwingssignalen systematisch de juiste 

afbeelding gevonden kan worden. In validatie-onderzoek kan bestudeerd worden of er voor patiënten 

voldoende overeenkomst is tussen de beschreven FESAI-items en bijbehorende pictogrammen.  

Er zijn een aantal beperkingen in dit onderzoek. Ten eerste is dit een verkennend onderzoek 

waar het patiënten perspectief ten aanzien van pictogrammen slechts belicht is door de ogen van 

behandelaars en verpleging. Het was binnen dit onderzoekskader niet mogelijk patiënten in de 

Mesdag te interviewen waardoor mogelijke belangrijke informatie over het gebruik van pictogrammen 

door patiënten niet gevonden is. Tegelijk is wel een poging gedaan om vanuit verpleging en 

behandeling een brede Multidisciplinaire afspiegeling te krijgen van hulpverleningsperspectief over 

pictogrammen. Daarbij zijn experts geïnterviewd uit zowel het forensische, als ‘algemeen’- 

psychiatrische veld. Een tweede beperking van dit onderzoek is dat de vraagstelling gericht was op de 

toepassing van pictogrammen bij forensische patiënten in de Mesdag. Desondanks kunnen de 

bevindingen in dit onderzoek interessante aanknopingspunten kunnen bieden voor de verpleging van 

patiënten in zowel het GGZ- als forensische veld omdat in beide domeinen signaleringsplannen 

toegepast worden. 

Verder onderzoek naar de toepassing van pictogrammen, bijvoorbeeld in signaleringsplannen, 

is nodig. Bij vervolg onderzoek zouden patiënten geïnterviewd kunnen worden en een eerste aanzet 

worden gegeven tot het bestuderen en mogelijk valideren van de toepassing van pictogramsystemen 

in de klinische praktijk en signaleringsplannen in het bijzonder. Daarbij zou de relatie tussen 

kenmerken van subpopulaties patiënten en de mogelijkheid om met pictogrammen te werken 

onderzocht kunnen worden. Dergelijk onderzoek kan bijdragen aan het toepassen van pictogrammen 

ter ondersteuning van de communicatie tussen hulpverlener, patiënt en mogelijk leden van het sociaal 

netwerk. 
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