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Communiceren is een grondrecht

Communiceren is een grondrecht! Voor wie moeite heeft met spreken kan Bliss 
een aanvulling op of een vervanging van de gesproken taal zijn. 
Gezin en Handicap vzw en de vzw Blisssymbolen slaan de handen in 
elkaar om Bliss bekend te maken in Vlaanderen.

Kijk op de laatste pagina voor het aanbod van Bliss in Vlaanderen.

Ik               wil             vertellen
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Voor wie symbolen nodig heeft

Bliss is een grafische taal die gebruik maakt van symbolen. Bliss is een 
hulpmiddel voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap, die 
moeite hebben met spreken.

De symbolen kunnen een aanvulling op of een vervanging van de gesproken 
taal zijn. Veel blissgebruikers zijn mensen met een lichamelijke handicap. Ook 
personen met een verstandelijke beperking kunnen Bliss leren.
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Met Bliss kunnen personen met een handicap 
zich duidelijk maken. Blissgebruikers kunnen de 
symbolen gebruiken om een spraakcomputer te 
bedienen.

Ook het aanduiden van de symbolen op een 
communicatiebord, onderlegger of andere drager 
is mogelijk. 

Omdat Blisssymbolen eenvoudig zijn, zijn ze zelfs 
gemakkelijk te tekenen.
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Je kunt elk woord en elke boodschap weergeven 
met Bliss. Met Bliss geef je volledige zinnen weer. 

Door basissymbolen te combineren kunnen ook 
Blisswoorden gevormd worden voor ingewikkelde 
of weinig gangbare woorden.

Bij elk symbool staat de verklaring in het 
Nederlands, zo kan een Blissgebruiker zich ook 
duidelijk maken aan wie geen Bliss kent.
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De basis van Bliss

Blisswoorden bestaan uit één of meerdere symbolen. Er zijn verschillende soorten Bliss-elementen.

Pictografische Bliss-elementen

Deze symbolen staan gewoonlijk voor materiële voorwerpen.

Bliss-elementen die een idee weergeven (ideografische elementen)

Deze symbolen geven een abstract begrip weer.
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Universele symbolen

Deze symbolen zijn de betekenisdragers, zij vormen de bouwstenen van Bliss.

Door basissymbolen te combineren kunnen veel begrippen worden weergegeven. 

Daarnaast bestaan er ook kleine grammaticale symbolen om bijvoorbeeld een werkwoord aan te duiden, een 
naamwoord of een meervoud.
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Zo kun je volledige zinnen weergeven: bijv.: Ik denk vaak aan je
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Zo wordt Bliss gebruikt

Uit: Helga Hornung, Kleine Tibo, 1999, 
Uitgeverij Altiora Averbode.
Dit boek is aan te kopen op www.averbode.be.
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Bliss leren?

Gezin en Handicap vzw en de vzw Blisssymbolen organiseren 
samen de Blisscursus.

De Blisscursus bestaat uit 3 cursusdagen. Ouders, begeleiders 
en logopedisten leren tijdens de cursus de systematiek van 
Bliss zodat zij de symbolen kunnen aanleren aan personen 
met een handicap.

Goed om weten

-  De Blisssymbolen zijn vrij beschikbaar.
-  Je kunt de symbolen downloaden op 

www.blissonline.se (Nederlandstalig). 
-  Op http://www.blissymbolics.org/ 

vind je ook heel wat - maar wel 
Engelstalige - achtergrondinformatie.

-  Een Nederlandstalig overzicht van 
de Blisswoorden vind je in het 
Blisswoordenboek.

Heb je interesse voor 
de Blisscursus of 
een andere vraag over Bliss? 

Contacteer Gezin en Handicap vzw:
Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel. 03 216 29 90
gezinenhandicap@kvg.be

Of:
vzw Blisssymbolen
Beukenlaan 54
9051 Sint-Denijs-Westrem
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Bronnen

-  National Agency for Special Needs Education and Schools (SPSM), 
Bliss. For those who need to communicate in symbols, s.l., s.d., 11p. 
(isbn: 978-91-28-10964-2)

-  Bliss-symbolencommunicatiecentrum, Nederlands Bliss-symbolen 
Woordenboek, Huizen, 2003.  
(Te bestellen bij Gezin en Handicap, 03 216 29 90, 
gezinenhandicap@kvg.be (30 euro, inclusief verzending). 
Ook te raadplegen in het documentatiecentrum van Gezin en 
Handicap.)

-  http://www.blissymbolics.org
-  http://www.blissonline.se/

BlisssymBolen:

•  Zijn snel en gemakkelijk te leren 
•  Kunnen gebruikt worden door kinderen en door 

volwassenen
•  Kunnen een kind voorbereiden op lezen 
•  Zijn bruikbaar voor een dagelijkse communicatie, 

maar ook voor het uitdrukken van gedachten, 
ideeën en gevoelens

•  Kunnen worden uitgebreid als het vermogen om 
ermee te communiceren groeit


