Applicaties
Voor mensen
met een beperking
Communicatie

Voorwoord
Beste cliënt,
Voor je ligt een overzicht van apps waarvan verschillende mensen een inschatting maakten dat
het van meerwaarde kan zijn voor onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking. De
apps zijn door ’s Heeren Loo ingedeeld in verschillende categorieën.
Er staat informatie in over betaalde apps en gratis apps, Android-apps en iOS-apps en er staan
ook tips in over functionaliteiten van de iPhone en iPad en een paar websites.
In dit appboek staan heel veel apps, en ook een paar websites waar je op in kunt loggen. Elke
dag komen er talloze apps bij. Het is dus onmogelijk om alle apps te beoordelen op veiligheid.
Hoe veilig een app moet zijn hangt ook af van wat je er mee wilt doen. Bijvoorbeeld: als je
medische gegevens van jou of iemand anders in de app registreert, wil je waarschijnlijk meer
eisen stellen aan de veiligheid van de app.
Op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/app-check/ staat een voorbeeld van een checklist, die
je kunt gebruiken om de beveiliging van een app te beoordelen.
Een paar dingen waar je in ieder geval zelf op kunt letten, voordat je een app gaat installeren en
gebruiken.
-

Wie heeft de app gemaakt? Hoe verdient de maker geld? Voor apps van commerciële
bedrijven geldt: Gratis bestaat niet. De maker kan bijvoorbeeld advertenties willen
verkopen, gegevens over jou willen gebruiken/verkopen enz.
Heeft de app toegang nodig tot je contactpersonen, foto’s of locatiegegevens?
Waarschijnlijk staat in een privacyreglement wat de maker vervolgens met die gegevens
mag doen. Wil je dat echt?
Wat voor gegevens kun je bewaren in de app? Hoe vertrouwelijk zijn die en is het helder
wat de maker van de app met deze gegevens mag doen. Wil je dat echt?

Door dit uit te zoeken en hierover na te denken kun je bewust(er) kiezen of je de app wilt
installeren. Voor het gebruik van websites geldt bovendien dat adressen van sites die beginnen
met http (dus zonder s) niet goed beveiligd zijn. Als je gegevens invult op dergelijke sites is het
voor derden makkelijk om mee te kijken, zonder dat je dat merkt. Let op dus! Weet dat sommige
apps vragen om persoonsgegevens van jou of van je cliënt. Maak daarin een bewuste keuze en zet
je instellingen in apps indien mogelijk op privé. Twijfels? Stel je vraag een begeleider en zij
kunnen de vraag stellen aan de regionale contactpersoon Privacy.
Mis je apps? Of verdwijnt een app na het verschijnen van dit boek? Laat het ons weten via
innovatie@sheerenloo.nl, dan verwerken we de gegevens weer in een nieuwe versie. Dit boekje en
de andere boeken zijn te vinden op de website https://www.sheerenloo.nl/innovatie en op het
kennisplein op de portal: https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/app-boeken
Ook zijn ze te downloaden door medewerkers van ’s Heeren Loo op de portal. Bij interesse, vraag
het je begeleider. Je begeleider kan het vinden op de portal, zie
https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/publicaties-en-links
Hier vinden ze in de rechterbalk een link met ‘boekjes apps en producten’.
Namens ’s Heeren Loo,
Team innovatie
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Inhoud
Deze applicaties zijn ontwikkeld om de communicatie te verbeteren:
Beeldbellen: uitleg
FaceTime
cContact
Google Duo
Skype
Eline spreekt
Express me
Grid Player
He Hajo
Mag ik
Proloquo2go
SpokenPhoto
Spraakassistent AAC
ABCDate
AutThere
Facebook
Familyplug
Google vertalen
GrannyGram
Ik Boekje
Maily
WhatsApp
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beeldbellen
beeldbellen
beeldbellen van Focuscura
beeldbellen
beeldbellen
spraakcomputer
spraakcomputer
spraakcomputer
spraakcomputer
spraakcomputer
spraakcomputer
spraakcomputer
spraakcomputer
afspreken/ website
social media
social media
automatisch berichten
systeem
vertaal verschillende talen
kaarten verstuur service
vertelt jouw verhaal
veilig emailen
chatprogramma
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Beeldbellen - uitleg
Inhoud en doel
Met beeldbellen bel je iemand terwijl je elkaar ziet.
Je smartphone activeert de camera in je telefoon waardoor
de persoon aan de andere kant van de wereld (of kamer)
jou kan zien én kan horen, en jij ziet de persoon waarmee je
belt ook. Als je gaat beeldbellen maak je gebruik van het
(mobiel) internet.

Doelgroep
Dit is voor vele doelgroepen geschikt. Bij de zeer ernstig verstandelijk beperkten zal begeleiding
nodig zijn om het beeldbellen op te starten.

Kosten
Dit verschilt per applicatie.

Systeem
Beeldbellen kan op de meeste smartphones en op de meeste tablets. Daarnaast kan het ook op
alle laptops met een ingebouwde camera. Als je wilt beeldbellen op de computer dan moet je een
webcam aanschaffen.

Bijzonderheden
Beeldbellen is er in allerlei soorten en maten. Er zijn veel verschillende apps beschikbaar om te
kunnen beeldbellen. De een rekent installatiekosten, de ander niet. Ook verschillen de functies
per app. IOS gebruikers hebben meestal standaard het programma FaceTime op de iPhone, iPad
of Mac staan. Voor Android gebruikers is er een app die Skype heet. Deze kan ook geïnstalleerd
worden op IOS apparaten.
Naast beeldbel-apps die voor iedereen geschikt zijn, zijn er ook beeldbel-apps die speciaal voor
de zorg zijn ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld FocusCura.
Elke beeldbel-app heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Beeldbellen is ook een uitkomst voor slechthorenden. Zo kun je beeldbellen inzetten om te
liplezen. Dit is niet mogelijk met gewoon bellen. Als beeldbellen in wordt gezet bij slechthorenden
is het van belang dat er een goede internet verbinding is, zodat de beelden en het geluid met
elkaar overeenkomen.
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FaceTime
Beeldbellen

Inhoud en doel
Met Facetime voor Apple kun je heel gemakkelijk praten met
vrienden en familie met een iPhone, iPad, iPod touch of Mac.
Nadat je je Apple ID hebt ingevuld, kun je meteen een
videogesprek starten. Of de ander nu een iPhone of een Mac heeft;
een videogesprek begin je heel eenvoudig met één klik.

Doelgroep
Dit is voor vele doelgroepen geschikt. Bij de zeer ernstig verstandelijk beperkten zal begeleiding
nodig zijn om Facetime te starten.

Kosten
Eenmalige aanschaf van € 1,09. Daarna kan er onbeperkt gebeld worden naar andere FaceTime
gebruikers. Sommige Apple apparaten hebben FaceTime in het standaard pakket zitten. In dat
geval zijn er geen extra kosten aan verbonden en is downloaden niet nodig.

Systeem
FaceTime is te downloaden voor iOS systemen van 10.6.6 of hoger. Facetime is beschikbaar in
het Nederlands. Deze app is vergelijkbaar met ‘Google Duo’ en ‘Skype’.

Bijzonderheden
Facetime is een app van Apple om met andere iPhone-gebruikers te videobellen.
Wanneer je een gesprek wilt beginnen, kijk je in je contact overzicht en kies je een contact
waarvan je weet dat hij of zij ook een iPhone of iPad bezit. Onderaan in het overzicht met
contactgegevens tik je vervolgens op de knop; FaceTime. Wanneer de ander “opneemt” kun je
de ander zien en spreken.
Cliënten kunnen nu een gesprek op afstand hebben met familieleden of andere contacten.
Doordat je elkaar door middel van FaceTime kunt zien tijdens het bellen is het net iets
persoonlijker dan gewoon bellen. FaceTime is ook geschikt voor de iPad, waardoor je
gesprekspartner net iets groter in beeld is dan op de iPhone.
Let op! FaceTime kost veel data. Zorg er dus altijd voor dat alle partijen hiervan op de hoogte zijn
en dat zij zo veel mogelijk gebruik maken van een WiFi-netwerk om hoge telefoonkosten te
voorkomen.

Meer informatie
Download:
http://apple.co/22aPEzV
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cContact

Beeldbellen van Focuscura
Inhoud en doel
cContact van FocusCura is een slim adresboek, waarmee
cliënten en zorgverleners elkaar heel eenvoudig kunnen
beeldbellen. Cliënt en begeleiding worden met cContact aan
elkaar gekoppeld. Hierdoor verschijnt er in de app automatisch
een lijst met contacten. Ook is het mogelijk om zelf contacten toe te
voegen, bijvoorbeeld familieleden en vrienden.

Doelgroep
De app wordt op dit moment veel gebruikt door ouderen. De app is ook geschikt voor cliënten
met een licht verstandelijke beperking en ambulante begeleiding.

Kosten
Kosten op aanvraag.

Systeem
cContact is te downloaden voor iOS en Android. De app vereist een iOS versie van 8.0 of hoger en
een Android versie van 4.4 of hoger. De app is geschikt voor de iPhone, iPad, iPod touch en
Android-telefoons. cContact is een Nederlandstalige app. Deze app is vergelijkbaar met
‘FaceTime’, ‘Google Duo’ en ‘Skype’.

Bijzonderheden
Voordelen van cContact zijn:

Maakt zorg, tijd en plaats onafhankelijk.

Is op verschillende apparaten te gebruiken.

Minder reistijd en dus meer tijd voor zorg.

Het is mogelijk om met cliënt en meerdere zorgverleners tegelijk een gesprek via
beeldbellen te hebben.

Het is een veilige videoverbinding.

Er zit een urenregistratie voor de zorgverlener op.

Meer informatie
Website: https://www.focuscura.com/nl
iOS: http://apple.co/2i5aPz8
Android: http://bit.ly/2hWyPVn
Email: service@focuscura.nl
Tel: 030 6927050
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Google Duo
Beeldbellen

Inhoud en doel
Google Duo is een app waarmee je in contact kunt treden met
verwanten, vrienden, collega’s of instanties met videobeelden.
Met Google Duo kun je andere Google Duo-gebruikers gratis
bellen als een dataverbinding aanwezig is.

Doelgroep
Dit is voor vele doelgroepen geschikt. Bij de zeer ernstig verstandelijk beperkten zal begeleiding
nodig zijn om Google duo te starten.

Kosten
Gratis

Systeem
Google Duo is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 9.0
of hoger en een Android versie van 4.1 of hoger. Google Duo is beschikbaar in verschillende talen
waaronder Nederlands en Engels. Google Duo maakt gebruik van het internet dus gebruik maken
van WiFi is aan te bevelen om hoge telefoon kosten te voorkomen. Wat uniek is aan deze
beeldbel-app is dat je een stabiele beeldkwaliteit hebt, zelfs als je slecht bereik hebt.

Bijzonderheden
Met Google Duo kun je andere Google Duo-gebruikers gratis bellen, overal ter wereld. Deze app is
vergelijkbaar met andere beeldbel-apps zoals Skype en FaceTime. Het verschil tussen deze apps
is dat Google Duo ook goed werkt als er slechte verbinding is. Wat ook bijzonder is aan Google
Duo is dat je voor dat je opneemt de beller al kan zien. (Klop klop functie)

Meer
informatie
.

https://duo.google.com/
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Skype

Beeldbellen
Inhoud en doel
Skype is een app waarmee je in contact kunt treden met
verwanten, vrienden, collega’s of instanties met of zonder
videobeelden. Met Skype kun je andere Skype-gebruikers gratis
bellen, overal ter wereld. Daarnaast kun je tegen een lager tarief
bellen met vaste en mobiele nummers. Het is ook mogelijk om meerdere
mensen tegelijk te bellen. Totaal kunnen er 25 mensen worden toegevoegd, handig voor
vergaderingen.

Doelgroep
Dit is voor vele doelgroepen geschikt. Bij de zeer ernstig verstandelijk beperkten zal begeleiding
nodig zijn om Skype te starten.

Kosten
Gratis

Systeem
Skype is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. Skype is ook beschikbaar voor de computer
en laptop. De app vereist een iOS versie van 8.0 of hoger. Skype is beschikbaar voor alle Android
apparaten. Skype is beschikbaar in verschillende talen waaronder Nederlands en Engels.
Skype maakt gebruik van het internet. Gebruik maken van WiFi is dus aan te bevelen om hoge
telefoonkosten te voorkomen. Deze app is vergelijkbaar met ‘FaceTime’ en ‘Google Duo’.

Bijzonderheden
Met Skype kun je andere Skype-gebruikers gratis bellen, overal ter wereld. Daarnaast kun je
tegen een lager tarief bellen met vaste en mobiele nummers. Naast bellen is het ook mogelijk om
met behulp van een webcam of camera op je telefoon of tablet, videogesprekken te voeren.
Je kunt ook videoberichten versturen of gewoon chatten, zoals je dat wellicht ook kent van
WhatsApp. Een andere handige mogelijkheid is om tijdens een gesprek het beeld te delen op je
scherm met diegene die je belt, die kan dan met je meekijken.
Verder maakt Skype het ook mogelijk om bestanden te versturen zoals presentaties, foto’s of
filmpjes.

Meer informatie
https://www.skype.com/nl/
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Eline Spreekt
Spraakcomputer
Inhoud en doel
Eline Spreekt is een iPad spraak-app en helpt je makkelijker
te communiceren. De spraakcomputer ‘Eline Spreekt’ werkt op
basis van een iPad app met een lay-out van tegels met iconen,
plaatjes en foto’s. Bij aanraking van een tegel ‘spreekt’ de iPad als
een volwaardige spraakcomputer. De audio spreek je zelf in, of je laat
een voorgeprogrammeerde stem spreken.

Doelgroep
De app is geschikt voor zowel kinderen als meervoudig beperkten cliënten.

Kosten
Het uitproberen en installeren van de app is gratis. Bij de gratis versie zijn maar vier tegels te
gebruiken. De abonnementskosten van de app zijn als volgt:

€ 34,99 (3 maanden)

€ 99,99 (12 maanden)

€ 399,99 (5 jaar)

Systeem
Eline spreekt is alleen te verkrijgen op iOS systemen. De vereiste versie daarvan moet 7.0 of
hoger zijn. De app is verkrijgbaar in Nederlandstalige versie.

Bijzonderheden
In een handomdraai pas je Eline Spreekt aan. Je kunt gebruik maken van iconen, afbeeldingen of
zelfgemaakte foto’s. Zelf audio toevoegen is ook mogelijk. Je kunt het eenvoudig inspreken of het
automatisch door de iPad laten uitspreken. Eline spreekt is overal te gebruiken, ook onderweg.
Met de juiste omhuizing kan de app zelfs onder de douche gebruikt worden.

Meer informatie
Website: https://www.elinespreekt.nl/
Download: http://apple.co/2hdcvYP
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Express me
Spraakcomputer
Inhoud en doel
Express me is een app die ontwikkeld is voor mensen met
spraakproblemen en werkt met tegels waarin woorden zijn
voorzien van afbeeldingen. De tegels zijn ondergebracht in
categorieën, zoals tijd, eten en familie. Een stem zegt wat op de
tegel is te zien. Wanneer je op een categorietegel klikt, wordt een
nieuwe categorie met tegels geopend. Door tegels te combineren, kan de gebruiker zinnen
formuleren en aangeven wat zijn wensen zijn.

Doelgroep
De app is ontwikkeld voor mensen met spraakproblemen.

Kosten
De app is gratis te downloaden.

Systeem
Express me is alleen beschikbaar voor Android apparaten en vereist versie 4.1 en hoger.

Bijzonderheden
Express me is in het Nederlands en het is mogelijk om zelf woorden en categorieën toe te voegen
aan de app.

Meer informatie
Android: http://bit.ly/2pv7gqB
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Grid Player
Spraakcomputer
Inhoud en doel
Grid Player is een alternatieve en ondersteunende
communicatie app voor mensen die niet kunnen spreken of
onduidelijk spreken. De zinnen die je maakt worden hardop
uitgesproken.

Doelgroep
De Grid Player is toegankelijk voor veel mensen die problemen ondervinden in het communiceren.
Grid Player is ook voor mensen die communiceren aan de hand van symbolen.

Kosten
Gratis

Systeem
Grid Player is een app die alleen beschikbaar is voor iOS apparaten met een besturingssysteem
van 7.0 of hoger. De app is Nederlandstalig in te stellen. In de Nederlandstalige versie klopt de
spelling niet altijd. Voor het gebruik van Grid Player heb je een e-mailadres nodig om mee in te
loggen.

Bijzonderheden
Grid Player is zeer eenvoudig in gebruik. Nadat je hebt ingelogd met je e-mailadres kun je aan de
slag. Je krijgt een aantal pictogrammen en onderwerpen te zien die je aan kunt klikken.
Wanneer je ergens op klikt, verschijnt de zin of het woord in beeld. Deze wordt uitgesproken door
een vrouwenstem. Je kunt met Grid Player een heel verhaal maken of in korte zinnen spreken.
Ook kun je woorden weghalen met de verwijdertoets. Zo kun je steeds nieuwe zinnen maken en
ook herhalen wat je al gezegd hebt.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2hd9BDy
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He Hajo

Spraakcomputer

Inhoud en doel
Met deze app communiceer je door middel van de plaatjes uit de
app zelf, maar je kunt ook je eigen pictogrammen/foto’s
gebruiken en met je eigen stem inspreken. De pictogrammen zijn
onderverdeeld in verschillende vaste thema’s. In de
communicatiebalk kun je een volledige zin invoeren met afbeeldingen
of alleen met het aanwijzen van één afbeelding, afhankelijk van het niveau van de gebruiker. Je
kunt bijvoorbeeld vragen om een kopje koffie of een ijsje.

Doelgroep
Hé Hajo is een communicatiehulpmiddel voor mensen met communicatieve beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
He Hajo is alleen beschikbaar voor de iPad met een besturingssysteem van 6.0 of hoger.
De app is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
He Hajo is niet alleen een spraakcomputer, maar ook een agenda. De agenda is te gebruiken met
dezelfde pictogrammen of foto’s en ook met geschreven taal. Hierin kan je een dagritme
invoeren. De pictogrammen hebben een ingesproken tekst door een jongen of een meisje.
De pictogrammen en of foto’s die je zelf invoert kan je voorzien van geschreven en gesproken
tekst. Met het fotoboek kan je foto’s maken van ervaringen en daaronder een gesproken en
geschreven tekst toevoegen. Je kunt het fotoboek ook gebruiken voor een stappenplan,
dagschema of voorbereiding op evenementen/activiteiten.

Meer informatie
http://www.hehajo.nl/
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Mag ik

Spraakcomputer
Inhoud en doel
‘Mag ik’ is een app die communicatie vereenvoudigd voor
mensen die niet of moeilijk kunnen communiceren met hun
omgeving. Door middel van foto’s en pictogrammen kan de
gebruiker vragen stellen aan zijn omgeving. De app begint
helemaal leeg en moet dus eerst gevuld worden met foto’s en
gesproken teksten. Wanneer dit is ingesteld kan de app eenvoudig
gebruikt worden in twee lagen. Als een gebruiker iets wil drinken klikt
hij op zijn unieke icoon: drinken. Vervolgens opent een tweede menu waarin de keuze van
verschillende dranken zoals ‘melk’ of ‘koffie’ gemaakt kan worden. Ook is de app in verschillende
kleuren in te stellen zodat de gebruiker een bepaalde kleur kan kiezen voor verschillende
hulpvragen.

Doelgroep
‘Mag ik’ is geschikt voor mensen met communicatie problemen.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is alleen beschikbaar op de iPad en heeft een besturingssysteem van 9.2 of hoger nodig.
De app is in de Appstore te vinden onder de naam ‘Can I, Communicate for everyone’.

Meer informatie
Website: http://www.magikmeedoen.org/
Download: http://apple.co/2mA0fks
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Proloquo2go
Spraakcomputer
Inhoud en doel
Proloquo2Go is een app met allerlei knopjes waarmee
iemand zinnen kan vormen. Door op de knopjes te
drukken selecteert een gebruiker bijvoorbeeld de woorden
‘ik’ ‘wil’ ‘graag’ ‘een’ ‘snoepje’. De woorden worden stuk voor
stuk uitgesproken en verschijnen ook op het scherm. Als de zin af is, kan
die met een druk op de knop worden voorgelezen door de iPad. Het scherm toont naast een
lopende zin ook een beeldend stripverhaaltje. Zo moeten de gebruikers, meestal kinderen met
autisme of het syndroom van Down, kunnen laten weten wat ze voelen en willen, zonder te
kunnen lezen of praten.

Doelgroep
De app is ontwikkeld voor mensen met autisme of het syndroom van Down.

Kosten
€ 279,99

Systeem
De app is alleen beschikbaar voor iOS apparaten en vereist een iOS versie van 10.03 of nieuwer.
De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans

Bijzonderheden
Mensen met autisme hebben bijvoorbeeld vaker last met praten wanneer ze in een stressvolle
situatie verkeren. De app functioneert dan als een hulpmiddel om hen te ondersteunen wanneer
zij dat nodig hebben. Een nieuwe mogelijkheid in de app is dat er een kinderstem is voor de
jongere kinderen, een gesprek voelt met een passende stem veel natuurlijker.

Meer informatie
iOS: https://apple.co/2Fz6sM1
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SpokenPhoto
Spraakcomputer
Inhoud en doel
Met deze app kan je foto’s met verhalen opnemen en
overbrengen naar een ander. Zo kan de gebruiker thuis samen
met de begeleiders een boodschap inspreken begeleid met
foto’s. Later kan het worden afgespeeld. De boekjes die je maakt
kunnen via de mail gedeeld worden. De app is te gebruiken als digitaal
heen-en-weer-schriftje. Maar is ook als dagboek te gebruiken met foto’s en ingesproken tekst.

Doelgroep
SpokenPhoto is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
SpokenPhoto is alleen beschikbaar voor de iPad met een besturingssysteem van 7.0 of hoger.
De app is Engelstalig. Er wordt weinig gebruik gemaakt van taal en is daardoor ook geschikt voor
mensen die geen Engels spreken.

Bijzonderheden
Functies van SpokenPhoto zijn:

Opneemfunctie: neem je stem op bij de foto’s die jij maakt.

Verzoekfunctie: vraag aan iemand anders om iets op te nemen.

Delen: deel al jouw gesproken foto’s met anderen.

Boekenplank: maak nieuwe albums en bewaar deze.

Galerij: houd al je foto’s overzichtelijk.
Wat een nadeel is van Spoken Photo is dat hij niet heel intuïtief werkt. Het kost wat tijd voordat
je de app onder de knie hebt.

Meer informatie
http://www.spokenphotoapp.com/

15

Spraak Assistent AAC
Spraakcomputer
Inhoud en doel
Spraak Assistent is een spraakcomputer die geschreven taal
omzet naar gesproken taal. In de app kun je categorieën,
woorden en zinnen vinden die met grote knoppen op het
scherm te zien zijn. Het is ook mogelijk om zelf berichten te typen
met het toetsenbord.

Doelgroep
Spraak Assistent is geschikt voor mensen met spraakproblemen die wel kunnen lezen.

Kosten
De app kun je gratis downloaden op Android apparaten. Gebruik van de app is gratis, maar je
kunt meer opties toevoegen aan de app tegen betaling. Voor iOS apparaten kost de app € 10,99.

Systeem
De app vereist op iOS apparaten vereist iOS 9.0 of nieuwer en voor Android apparaten 4.0 en
hoger.

Bijzonderheden
Binnen de app kun je kiezen voor bestaande woorden en zinnen, of je kunt ervoor kiezen om zelf
zinnen te schijven en op te slaan. Je kunt zelf categorieën maken zodat je bepaalde woorden
makkelijk kunt vinden. De grootte van de tekst is aan te passen naar wens en de app heeft werkt
met kleurschema’s. Hierdoor zijn woorden makkelijk te vinden.
Wat bijzonder is aan deze spraakcomputer is dat hij niet werkt met pictogrammen, maar met
geschreven tekst. Wat de app ook bijzonder maakt is dat hij gebruikmaakt van de stemfunctie die
al aanwezig is op je telefoon. Er hoeven dus geen nieuwe stemmen gedownload te worden.

Meer informatie
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.asoft.speechassistant&hl=nl
iOS:
https://apple.co/2I9VPQn
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ABCDate

Afspreken/ website
Inhoud en doel
ABCDate is een datingwebsite voor mensen met een
verstandelijke beperking. Met ABCDate kun je in contact
komen met andere mensen voor bijvoorbeeld een gezellig dagje
uit, om vrienden te maken, om een beweegmaatje te vinden,
om te kletsen over jouw hobby of om de liefde van je leven te vinden!
Eerst maakt jouw begeleider een code voor je aan en dan kun je zelf inloggen op ABCDate. Je
kunt je profiel helemaal zo maken als jij wil. Je kunt mensen zoeken die dezelfde hobby’s hebben
als jij en je kunt zelfs in het echt met ze afspreken.

Doelgroep
ABCDate is voor mensen van 18 jaar of ouder met een
verstandelijke beperking.

kosten
Gratis

Systeem
ABCDate is een website en dus beschikbaar voor alle apparaten die gebruik kunnen maken van
een webbrowser.

Bijzonderheden
Op ABCDate wordt eerst stap voor stap uitgelegd wat de site doet en wat jij kan doen om het
gebruik van de site voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Naast kletsen met gelijkgestemden
is er ook de mogelijkheid om meer te leren over daten en vriendschappen sluiten online. Om je
hiermee te helpen is Steffie (van steffie.nl) aanwezig om alles aan je uit te leggen. De site is dus
ook goed bereikbaar voor mensen die lezen lastig vinden. ABCDate is volkomen veilig omdat
iedereen die een account heeft hulp krijgt van een begeleider. Zo weet je zeker dat je echt praat
met de persoon die je denkt voor je te hebben. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van foto’s.
Iedere gebruiker maakt een ‘gezicht’. Dit is een virtueel poppetje dat je op jezelf kunt laten
lijken.

Meer informatie
Website: https://www.abcdate.nl/
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AutThere
Social media

Inhoud en doel
AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme.
Met de app kunnen jongeren gemakkelijk in contact komen
met andere jongeren met gelijke interesses. Via het forum op
de app kun je met elkaar kennismaken en ideeën uitwisselen.
Ook kun je via de AutThere app met elkaar afspreken. Op de app
staan activiteiten voor jongeren met autisme, die bezocht kunnen worden. De AutThere app is
bedoeld om het sociale isolement waar veel jongeren met autisme mee te maken hebben, te
doorbreken.

Doelgroep
AutThere is geschikt voor mensen met een autisme spectrumstoornis.

Kosten
Gratis

Systeem
AutThere is te downloaden voor iOS en Android. AutThere vereist een iOS versie van 7.0 of hoger
en een Android versie van 4.1 of hoger. AutThere is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Op de app kun je via het forum met elkaar van gedachten wisselen over diverse onderwerpen.
Houd er rekening mee dat de informatie die je deelt op het forum ook zichtbaar is voor anderen.
Op de website staan ook spelregels die bedoeld zijn voor het forum.

Meer informatie
Website: https://aut-there.nl/
iOS: http://apple.co/2hL2xi6
Android: http://bit.ly/2ijh6Xh
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Facebook
Social media

Inhoud en doel
Facebook is een website en een app waarmee je online
Jouw sociale contacten beheerd. Je maakt een profiel aan
waarop je foto’s en gedachten kunt delen met je vrienden.
Zij kunnen hier op reageren door middel van berichten.
Ook krijg je alle berichten te zien die jouw vrienden met je delen.

Doelgroep
Geschikt voor iedereen die op de hoogte wil blijven van wat zijn sociale netwerk online
onderneemt en die graag informatie wil delen.

Kosten
Gratis

Systeem
Facebook is te downloaden voor iOS en Android. Facebook vereist een iOS versie van 7.0 of
hoger. De app is verkrijgbaar op alle Android apparaten. Facebook is Nederlandstalig in te stellen.
De app maakt gebruik van data-gegevens en van GPS-signaal wanneer deze door de gebruiker
ingeschakeld worden. Facebook heeft ook een webversie. Ook heeft Facebook een bijbehorend
chat-programma. Deze wordt apart gedownload.

Bijzonderheden
Met Facebook ben je overal en altijd op de hoogte van wat jouw vrienden aan het doen zijn.
Je kunt je eigen status updaten door iets te schrijven of door een foto of een video te plaatsen.
Zo zien jouw vrienden ook wat jij aan het doen bent. Je kunt jouw profiel zo persoonlijk mogelijk
inrichten. Let daarbij wel op dat je jouw profiel op privé zet, zodat niet iedereen bij jouw
gegevens kan. Met Facebook zijn er oneindig veel mogelijkheden. Je kunt chatten met vrienden,
foto’s ‘liken’, vrienden ‘taggen’ en nog veel meer!

Meer informatie
Website: https://www.facebook.com/
iOS: http://apple.co/2i5bksM
Android: http://bit.ly/18exgL6
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Familyplug

Automatisch berichtensysteem
Inhoud en doel
Familyplug is een app die ervoor zorgt dat video- en
spraakberichten direct worden afgespeeld via de smartphone.
De app is oorspronkelijk ontwikkeld voor comapatiënten maar
is ook zeer geschikt voor andere mensen die in een sociaal
isolement leven. De app verstuurt berichten van de ene telefoon
naar de andere telefoon. Het is niet nodig om iets te activeren.
De berichten zullen automatisch gehoord of gezien worden. Zo kunnen, mensen die zich niet
kunnen bewegen of in een coma liggen, de berichten ontvangen.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor mensen die immobiel zijn, comapatiënten en mensen die in een sociaal
isolement leven.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is beschikbaar op Android en iOS apparaten. De app vereist een iOS systeem van 7.0 of
hoger en een Android systeem van 4.1 of hoger. De app is Engelstalig. Dit is echter geen
probleem als de app wordt ingesteld door iemand die de Engelse taal kent. De berichten kunnen
daarna in het Nederlands worden ingesproken.

Bijzonderheden
Wat de app zo bijzonder maakt is dat alle berichten worden afgespeeld zonder dat daar hulp bij
nodig is. Zowel de ontvanger als eventuele begeleiders en zorgdragers hoeven geen actie te
ondernemen om in contact te komen met familie en vrienden. Ook kun je rustperiodes instellen
waarin de app geen berichten afspeelt. Zo wordt de ontvanger nooit uit zijn slaap gewekt. De
verstuurde berichten worden niet opgeslagen. De app is zo ontwikkeld dat gemaakte beelden niet
op het apparaat of in de cloud worden opgeslagen. De app is ook speciaal ontwikkeld om
achtergrondruis te voorkomen. Er zit dus altijd een goede geluidskwaliteit onder de gestuurde
bestanden.

Meer informatie
Website:
http://www.familyplug.healthcare/
iOS download:
http://apple.co/2tPIYfl
Android download:
https://tinyurl.com/yafp89am

20

Google vertalen
Vertaal verschillende talen
Inhoud en doel
Met Google vertalen kun je alle talen vertalen in het
Nederlands en andersom. Met de app kun je woorden en
zinnen typen, schrijven of spreken. Deze worden dan omgezet
in een andere taal die zowel als tekst of als audio op je scherm
verschijnen.

Doelgroep
Google vertalen is geschikt voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vertalen van een stuk
gesproken of geschreven tekst.

Kosten
Gratis

Systeem
Google vertalen is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van
8.0 of hoger. De app is beschikbaar op alle Android apparaten. Google vertalen is beschikbaar in
meer dan 100 talen, waaronder Nederlands. Google vertalen is ook beschikbaar in webversie.

Bijzonderheden
Met Google vertalen vertaal je met het grootste gemak van het Nederlands naar een andere taal
en andersom. Je kunt gebruik maken van de toetsenbordfunctie, schijven met de styluspen of
vinger of met de spraakherkenning. De spraakherkenning werkt helaas niet altijd even goed,
check dus altijd even of de geschreven tekst wel klopt.
Ook is de vertaling niet altijd grammaticaal correct omdat elke taal zijn eigen grammaticaregels
hanteert. Hierdoor is Google vertalen meer geschikt voor woorden dan voor zinnen.

Meer informatie
Website: https://translate.google.nl/
iOS: http://apple.co/2hYMXQr
Android: http://bit.ly/1dPxz1l
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GrannyGram

Kaarten verstuur service
Inhoud en doel
GrannyGram print de foto ervaringen van jouw sociale
netwerk op een mooie postkaart en verzendt hem,
vergelijkbaar met het gemak van een groepsapp. Op die
manier houd je structureel contact met je netwerk. Je verzamelt
foto’s, voegt teksten toe en GrannyGram maakt daar postkaarten
van en verstuurt ze.

Doelgroep
GrannyGram is een postkaarten-service voor mensen die geen toegang
hebben tot de online belevingen van hun eigen sociale netwerk. De naam wekt de indruk dat het
alleen voor senioren bedoeld is, echter is de doelgroep veel breder. Ook mensen met een
verstandelijke beperking kunnen hier gebruik van maken als verzender of ontvanger.

Kosten
GrannyGram is gratis te downloaden. Om kaarten te versturen maak je gebruik van credits.
Credits zijn via de app te koop voor:

2 credits (€ 8,49)

5 credits (€ 17,95)

8 credits (€ 24,95)

10 credits (€ 27,95)

Systeem
Grannygram is te downloaden voor iOS en Android. GrannyGram vereist een iOS versie van 6.0 of
hoger en een Android versie van 4.3 of hoger. GrannyGram is geheel Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Voordelen van GrannyGram zijn:
 ‘GrannyGram’ onderscheidt zich van een reguliere online postkaarten service door haar
eenvoud en het feit dat je met een groep mensen 1 kaart kan maken.
 Geen gedoe met opmaak en je hebt niet het gevoel dat je er alleen voor staat.
 Door simpel een keer via de app even een foto toe sturen houd je ook die mensen die
minder gemakkelijk mee komen in het digitale tijdperk op de hoogte.

Meer informatie
Website: http://grannygram.nl/
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Ik Boekje

Vertelt jouw verhaal
Inhoud en doel
Het Ik Boekje is een app voor de iPad. Het is een
communicatiemiddel tussen begeleiders en andere
belangrijke personen voor iemand die zich niet of nauwelijks
duidelijk kan maken op welke manier dan ook. Het Ik Boekje
is een applicatie die uit drie delen bestaat; het profiel,
het dagboek en het emotiegedeelte.

Doelgroep

Het Ik Boekje is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
€ 2,29

Systeem
Het Ik Boekje is geschikt voor de iPad die draait op een iOS versie 7.0 of hoger. De gebruiker
heeft een iPad nodig die overal mee naar toe genomen kan worden. Hoe beter het Ik Boekje
gevuld is door het netwerk met informatie die belangrijk is voor de gebruiker des te beter hij/zij
begrepen wordt. Ik Boekje is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Het profiel is de plaats waarin alle belangrijke zaken voor de gebruiker vermeld kunnen worden
zoals; medicijngebruik, hoe wil ik benaderd worden? uitleg over sondevoeding, uitleg wat te doen
bij een epileptische aanval, enz.
Bij het dagboek kan men door middel van video, audio en foto’s laten zien wat de gebruiker
dagelijks meemaakt en therapeuten kunnen nieuwe oefeningen laten zien.
Het emotie gedeelte kan een hulpmiddel zijn voor het herkennen van de emoties of
communicatief gedrag van de cliënt en de adviezen hoe hier mee om te gaan.
Het voordeel van het Ik Boekje is dat alles wat belangrijk is voor de cliënt wat hij of zij niet of
lastig zelf kan verwoorden, te beschrijven is in het Ik Boekje. Het Ik Boekje werkt simpel en is
gemakkelijk te vullen door middel van video, foto’s, audio en tekst.

Meer informatie
Website: http://ikboekje.nl/
Download:
http://apple.co/2hYHskC
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Maily

Veilig emailen
Inhoud en doel
Maily is een email platform waarmee berichten op een veilige
en leuke manier verzonden kunnen worden. Maily is leuk,
makkelijk en helemaal veilig. Maak eenvoudig een account aan en
voeg daar gebruikers aan toe. Alleen mensen die in je netwerk zitten
krijgen toegang tot jouw Maily. Je kunt dus nooit berichten krijgen van mensen die je niet kent,
en je bericht zal nooit bij de verkeerde persoon belanden. Maily zorgt voor veilig contact tussen
vrienden, familie en het zorgnetwerk.

Doelgroep
Maily is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk.

Kosten
Maily is gratis voor Android gebruikers. De iOS versie kost € 1,99

Systeem
De app is beschikbaar op iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 8.0 of
hoger en een Android versie van 4.0 of hoger.

Bijzonderheden
Maily is niet alleen een leuke manier om berichten te sturen, je kunt ook creatief aan de slag. Je
kunt berichten sturen door middel van tekeningen, foto’s, leuke achtergronden, pictogrammen,
stickers en tekst.

Meer informatie
Website: http://maily.com/
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WhatsApp
Chatprogramma
Inhoud en doel
WhatsApp is een wereldwijd gebruikte app waarmee je
eenvoudig, door middel van het internet, berichten kunt
sturen naar andere WhatsApp gebruikers. Om WhatsApp te
kunnen gebruiken heb je een telefoon met dataverbinding
nodig en een geldig telefoonnummer. Je hoeft dus nooit meer dure
sms’jes te versturen!

Doelgroep
Iedereen die gebruik maakt van een smartphone kan gebruik maken van WhatsApp.

Kosten
Gratis

Systeem
WhatsApp is te downloaden voor iOS en Android. WhatsApp vereist een iOS versie van 6.0 of
hoger. De app is te installeren op alle Android apparaten. WhatsApp is in het Nederlands in te
stellen.

Bijzonderheden
Naast het sturen van tekstberichten heeft WhatsApp nog veel meer functies. Zo kun je
bijvoorbeeld internetbellen. Dit scheelt belminuten. Ook kun je met WhatsApp audio, video’s en
afbeeldingen versturen. Door de mogelijkheid van het versturen van gesproken berichten, is het
zeer geschikt voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Naast het normale schrijven heeft
WhatsApp een heel scala aan emoticons om je boodschap kracht bij te zetten ;).

Meer informatie
Website: https://www.whatsapp.com/
iOS: http://apple.co/1fynxAw
Android: http://bit.ly/1g6UZ1u
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