Applicaties
Voor mensen
met een beperking
Planning

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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Deze applicaties zijn ontwikkeld om beter te plannen.
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Kids Timer (Pro)
Tijdsbesef

Inhoud en doel
De Kids Timer (Pro) is een app die tijdsbesef ondersteund.
Deze app beschikt over een snelle blauwe klok van maximaal
twaalf minuten en een langzamere rode klok van maximaal
een uur. Je kunt de tijd zelf instellen door op de wijzerplaat te
drukken. Start nu de klok en je zult de tijd zien verstrijken.
Wanneer de tijd om is hoor je een geluidssignaal.

Doelgroep
De Kids Timer is geschikt voor mensen die niet kunnen klokkijken.

Kosten
Kids Timer is de gratis versie en bevat zo nu en dan een reclame. Kids Timer Pro kost € 1,20.
Hierbij wordt je nooit gestoord door reclame.

Systeem
Kids Timer (Pro) is alleen beschikbaar voor Android apparaten met een besturingssysteem van
4.2 of hoger.

Meer informatie
Download Kids Timer : http://bit.ly/2nxjsZI
Download Kids Timer Pro : http://bit.ly/2oX7pVv

4

Time TIMER
Tijdsbesef

Inhoud en doel
De Time TIMER app is een digitale versie van de ouderwetse
Time-timerklok voor mensen die meer zelfstandigheid in
tijdsbesef willen krijgen, maar geen klok kunnen kijken.

Doelgroep
De Time TIMER is geschikt voor mensen met een autisme spectrumstoornis en voor mensen met
een verstandelijke beperking.

Kosten
IOS: € 3,49
Android: € 3,19

Systeem
De Time TIMER-app is beschikbaar voor alle iOS en Android apparaten. Alle iOS apparaten
moeten draaien op versie 8.0 of hoger en alle Android apparaten moeten draaien op versie 3.0 of
hoger. De Time TIMER kan in het Nederlands worden ingesteld. Deze app is zeer vergelijkbaar
met de Activity Timer Classic.

Bijzonderheden
Voordelen van de Time TIMER zijn:

Hij is snel en gemakkelijk in te stellen door middel van het touchscreen.

Hij is in te stellen tot maximaal 99 timers.

Het scherm kan zowel op verticale als horizontale manier worden weergegeven.

Er is keuze in het eindsignaal: een alarm of trilfunctie.

Timers kunnen op actief of non-actief gezet worden.

Er is mogelijkheid om meerdere timers tegelijk te gebruiken.

Meerdere timers kunnen tegelijk weergegeven worden.

De anti-slaapstand voorkomt de standby-stand zolang de Time TIMER loopt.

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/2hmZVmO
Android download: http://bit.ly/1rpJV79
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Forest: Stay focused
Hulp bij telefoonverslavingen
Inhoud en doel
Forest: Stay focused probeert je van je telefoonverslaving
af te helpen, maar alleen op de momenten dat het nodig is.
Forest beloont je steeds voor de momenten dat je jouw
telefoon niet gebruikt, bijvoorbeeld als je een taak af moet
ronden. Als beloning bouw je een bos met verschillende soorten
bomen en bosjes.

Doelgroep
Forest: Stay focused is geschikt voor iedereen die gemakkelijk afgeleid wordt door zijn
smartphone.

Kosten
Voor Android is de app gratis te downloaden. Er zijn wel in-app aankopen die € 0,99 per item
kosten.
Voor IOS betaal je voor de gehele app € 1,99.

Systeem
Forest: Stay focused is te downloaden op iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS
versie van 8.0 of hoger. De app is te downloaden op alle Android apparaten. De app is volledig
Engelstalig. Hij is gemakkelijk te begrijpen, maar vereist wel uitleg bij het eerste gebruik.

Bijzonderheden
In Forest geef je jezelf de motivatie om te werken, studeren of iets anders te doen zonder je
smartphone te gebruiken. Je start de app op en geeft aan dat je een half uur zonder telefoon kan.
Als je op start drukt, gaat de timer in. Je laat de app actief draaien en zet het beeldscherm uit.
Blijf je een half uur van de app af en sluit je hem niet af, dan is je doel bereikt. Er is een boom
gegroeid.
Forest beloont je voor elk half uur met een boom. Als je een half uur succesvol afrondt, wordt de
boom geplant in het bos van die dag. Er is een apart lange termijnoverzicht waarop je ziet
hoeveel bomen elke dag telt, weergegeven als bos en in een staafdiagram onder in beeld.
De kunst is om koste wat het kost bruine bomen te voorkomen; die staan voor mislukte halve
uren. Al zijn ze in principe beter dan géén bomen natuurlijk.

Meer informatie
https://www.forestapp.cc/
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Goalie

Doelen stellen
Inhoud en doel
Goalie is een app die je helpt om doelen te stellen en deze
doelen te halen. De begeleider stelt samen met de cliënt
doelen op om bijvoorbeeld meer te bewegen, meer leuke
dingen te doen, meer regelmaat in de dag aan te brengen of om
emoties te registreren. Goalie bestaat uit een smartphone-app en
een online dashboard. Wanneer doelen gemaakt zijn ziet de cliënt de
doelen op de smartphone. Goalie meet de voortgang door middel van sensoren in de telefoon,
GPS, microfoon, lichtsensor etc. Goalie stelt vragen via de app. De app coacht cliënten door
aanmoedigingen en herinneringen.

Doelgroep
Goalie is geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking en voor mensen met een
depressie of een angststoornis.

Kosten
Kosten op aanvraag.

Systeem
Goalie is te downloaden voor iOS en Android. Goalie vereist een iOS versie van 8.0 of hoger en
een Android versie van 4.0 of hoger. Goalie is beschikbaar in het Nederlands.

Bijzonderheden
Goalie wordt regelmatig geüpdate. Hierdoor zijn er steeds nieuwe doelen beschikbaar.
Voordelen van Goalie zijn:
 Cliënten hebben zelf de regie en kunnen zelf aan de doelen werken.
 De app ondersteunt cliënten richting een structurele gedragsverandering, doordat de
cliënt dagelijks met de doelen bezig is.
 De begeleiding heeft een beter inzicht in hoe het met cliënt gaat en kan betere
ondersteuning bieden.
 Doelen zijn gemakkelijk in te stellen.
 Het is ook mogelijk zelf een vrij doel in te stellen, naar eigen keuze.

Meer informatie
Website:
http://www.getgoalie.com/
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Hows

Zelfstandig door een spel
Inhoud en doel
Hows is een online game waarin de begeleider de speler
Taken geeft die hij in de echte wereld uit moet voeren.
Alles wat de speler moet doen staat in een online takenlijst
die ook via een mobiel apparaat als een smartphone
toegankelijk is. Dit biedt structuur en duidelijkheid en geeft de
speler een goed overzicht over de nog uit te voeren taken en de
stappen die hij moet nemen om de taken tot een goed einde te brengen. De speler krijgt hulp van
een virtuele coach die toegang geeft tot gepersonaliseerde hulpmiddelen zoals
geheugensteuntjes, gebruiksaanwijzingen en instructievideo’s. Daarnaast houdt de coach de
voortgang van taken in de gaten en geeft feedback wanneer taken zijn afgerond of wanneer de
speler taken niet op tijd volbrengt.

Doelgroep
Hows is geschikt voor mensen met een autisme spectrumstoornis.

Kosten en systeem
Kosten en download op aanvraag.

Bijzonderheden
Met het uitvoeren van taken verdient de speler punten. Deze punten kunnen ingeruild worden
voor beloningen in de digitale spelwereld óf in de echte wereld en helpen de spelers gemotiveerd
te blijven. Hij kan punten gebruiken om voor zijn persoonlijke digitale droomhuis meubels en
accessoires te kopen. Hoe meer punten de speler verdient met het doen van hun huishoudelijke
taken, des te mooier de spullen worden die hij kan aanschaffen. De speler kan er ook voor kiezen
om zijn punten in te wisselen voor beloningen in de echte wereld. Zo kan hij sparen voor een
vrijstelling van een afwasbeurt tijdens de training, bioscoopkaartjes of een dagje Efteling.

Meer informatie
Website: http://bit.ly/2pXeJAO
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My Pictures Talk
Takenlijst en stappenplan
Inhoud en doel
Met My Pictures Talk kun je afbeeldingen in verschillende
verhalen opslaan en deze voorzien van audio. Je kunt foto’s
toevoegen en deze als een slide-show weergeven. My Pictures
Talk is bruikbaar als een fotoboek, maar ook als een
handelingen schema en een takenlijst.

Doelgroep
My Pictures Talk is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een
autisme spectrumstoornis.

Kosten
€ 2,99

Systeem
My Pictures Talk is alleen beschikbaar voor iOS apparaten met een besturingssysteem van 6.0 of
hoger. De app is geheel Engelstalig. De app is vrij simpel te bedienen, maar bij het eerste gebruik
is het verstandig om hulp te vragen aan de begeleiding. Alle knoppen zijn voorzien van een
Engels woord met de functie van de knop. Voor het instellen van een verhaal is het dus wellicht
handig als een begeleider hulp biedt.

Bijzonderheden
Deze app kan je op verschillende manieren inzetten. Je kunt hem gebruiken als een
ondersteunend communicatiemiddel of als voorbeeld voor een activiteit, bijvoorbeeld: hoe maak
je een kop koffie. Ook kan je het als pratend of bewegend fotoboek gebruiken.
Omdat het geschikt is om op een iPad, iPod of iPhone te zetten kan je het heel handig
meenemen. Daarnaast kan je door de dag heen een foto van iets maken en deze direct in het
programma zetten met een begeleidende zin erbij.
Je kunt foto’s of video’s invoegen begeleid met gesproken tekst of tekst van de video zelf.
Een nadeel van My Pictures Talk is dat hij niet heel intuïtief werkt. Het zal dus even duren voor je
deze app onder de knie hebt.

Meer informatie
Download:
http://apple.co/2hMGYen
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Dagelijkse routine
management
Dagelijkse takenlijsten
Inhoud en doel
De Dagelijkse routine management is een app waarop je op een
overzichtelijke manier je dagelijkse taken bijhoudt. Je kunt
zelf onderdelen van je dagelijkse routine toevoegen. Wanneer
je deze gedaan hebt kun je ze afvinken. Je krijgt een seintje als
je taken vergeet. Zo weet je zeker dat je jouw favoriete tv
programma niet meer mist. Door elke dag aan je routine te werken
wordt het steeds eenvoudiger om te onthouden wat je op een dag allemaal moet doen.

Doelgroep
De Dagelijkse routine management is geschikt voor mensen die extra ondersteuning kunnen
gebruiken bij het onthouden en uitvoeren van hun dagelijkse taken.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is alleen beschikbaar op Android apparaten met een besturingssysteem van 4.1 of hoger.

Bijzonderheden
Wat bijzonder is aan de Dagelijkse routine management is dat je elke dag apart kan instellen.
Hoef je alleen op woensdag naar de sportclub? Dan stel je hem alleen in op de woensdag. Als je
alle dagen een bepaalde taak moet uitvoeren zoals de afwas doen, dan kun je dit ook instellen. Je
kunt elke dag je taken afvinken en daarvan kun je een overzichtje zien. Daarop kun je zien welke
taken meestal lukken, en welke niet. Ook kun je zien op welke dagen je de meeste taken hebt
voltooid en op welke dagen de minste. Zo krijg je inzicht in je eigen routine en kun je hem
aanpassen en verbeteren.

Meer informatie
Download: http://bit.ly/2ocQIBl
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iReminder
Takenlijst

Inhoud en doel
iReminder is een app waarmee je herinneringen en
takenlijsten in kunt stellen op de iPhone of ipad. Je kunt nu
op een effectieve manier jezelf een seintje geven als het tijd
is om een taak uit te voeren. Met iReminder zul je nooit meer
vergeten om jouw taken uit te voeren.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die zijn taken en notities wil bijhouden.

Kosten
Gratis

Systeem
iReminder is beschikbaar als app voor iOS apparaten. De app draait op een iOS systeem van 4.3
of hoger. iReminder is Engelstalig.

Bijzonderheden
iReminder maakt gebruik van de volgende handige functies:

Een ‘snooze’ knop om taken uit te stellen.

Een berichtservice die je herinnering laat zien.

Verschillende categorieën voor de taken.

Het herhalen van herinneringen.

Taken zijn ook in te stellen zonder wekker.

Meer informatie

Download: http://apple.co/2i6oYOU
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Task Writer

Handgeschreven takenlijst
Inhoud en doel
Task Writer is een app waarmee je takenlijsten en andere
notities met de hand kunt schrijven. Je kunt de notities
schrijven in je eigen taal, en je kunt er zelfs tekeningen of
pictogrammen van maken.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die handmatig zijn taken en notities wil bijhouden.

Kosten
Gratis

Systeem
Task Writer is beschikbaar als app voor iOS apparaten. De app draait op een iOS systeem van 9.1
of hoger. Task Writer is oorspronkelijk in het Engels, maar omdat er geschreven kan worden in
elke taal is kennis van de Engelse taal niet nodig.

Bijzonderheden
Met Task Writer hoef je geen toetsenbord meer te gebruiken. Je kunt al je notities en taken
schrijven of tekenen op je eigen manier. Wanneer het tijd is om een taak uit te voeren kun je een
timer zetten. Deze zal aangeven welke taak er moet gebeuren op de minuut precies. Task Writer
werkt het best met de vinger of met de styluspen.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2iDk9tq
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Symbaloo

Organiseer je startpagina
Inhoud en doel
Symbaloo is een eenvoudig te gebruiken app en website
waarmee je al je favoriete websites altijd en overal
beschikbaar hebt. Met Symbaloo maak je razendsnel je eigen
startpagina die met een account beschikbaar is op je
smartphone, PC, Mac, iPad of tablet. Waar je ook bent, je hebt
altijd je favoriete websites bij de hand. Lekker overzichtelijk en met
één klik kom je waar je maar wilt.

Doelgroep
Symbaloo is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een autisme
spectrumstoornis.

Kosten
Gratis

Systeem
Symbaloo is te downloaden als app voor IOS en Android apparaten. De app vereist een IOS versie
van 8.0 of hoger en een Android versie van 2.3.3 en hoger. Er is ook een webbased versie van
Symbaloo die op elk apparaat met een webbrowser te bezoeken is.

Bijzonderheden
De voordelen van Symbaloo zijn:

Nooit meer ingewikkeld zoeken en typen.

Met één klik kom je waar je maar wilt.

Voeg een nieuwe website met één klik toe aan je Symbaloo.

Raak je favoriete websites nooit meer kwijt.

Gratis en zonder reclame.

Meer informatie
Website: http://www.symbaloo.com
iOS download: http://apple.co/2hvCixl
Android download: http://bit.ly/1loW0k4
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Stocard

Organiseer je klantenkaarten
Inhoud en doel
Stocard is een handige app waarmee je al je klantenkaarten
bundelt in een app. Zo hoef je nooit meer al je pasjes mee te
nemen en raakt je portemonnee ook niet overvol. Ook maakt
het niet uit of je het pasje niet mee hebt, want al je gegevens
staan op je smartphone!

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die gebruik maakt van meerdere klantenkaarten.

Kosten
Gratis

Systeem
Stocard is beschikbaar als app voor iOS en Android apparaten. De app draait op een iOS systeem
van 9.0 of hoger en is te downloaden op alle Android apparaten. Stocard is beschikbaar in
verschillende talen waaronder Nederlands en Engels.

Bijzonderheden
Met Stocard heb je al jouw klantenkaarten bij de hand. Met de ingebouwde camerascanner kun je
al je klantenkaarten in enkele seconden toevoegen. Vervolgens kun je jouw scherm laten scannen
in de winkel om de klantenkaart te gebruiken.
Je hoeft niet in te loggen en kunt Stocard direct na het instaleren gebruiken. Er zijn meer dat 200
vooraf ingestelde klantenkaarten beschikbaar. Zit jouw kaart er niet tussen? Dan kun je deze zelf
aanmaken.
Winkels met verouderde scanapparatuur kunnen helaas de app niet lezen. Vraag in dit geval aan
de caissière om handmatig het klantnummer in te voeren.

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/2iD4C0M
Android download: http://bit.ly/2hnkgbm
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MyWepp

Alles om echt zelfstandig te zijn
Inhoud en doel
MyWepp biedt gebruiksvriendelijke tools om zo zelfstandig
mogelijk te functioneren met behulp van nieuws- en
planborden, een agenda, een beeldhorloge en door
communicatie en entertainment. Dit kan via grote borden,
smartphones, tablets en smartwatches. Bij diverse groepen van
’s Heeren Loo in Apeldoorn worden de MyWepp borden al enthousiast gebruikt. Begeleiders en
mantelzorgers krijgen een eigen portaal om de borden te bekijken, de agenda bij te houden,
foto’s en video te uploaden, te beeldbellen en berichten sturen naar cliënten en elkaar. Het is nu
ook mogelijk om je afspraken op een ‘smart-watch’ (online en offline) te ontvangen. Dan heb je
de agenda altijd bij je en kun je overal om hulp vragen, ook als je de weg kwijt bent.
Cliënten kunnen ook zien wie er in dienst is de komende dagen zodat ze dat niet meer aan
begeleiders hoeven te vragen.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
Prijs op aanvraag.

Bijzonderheden
MyWepp kent verschillende diensten. Onderdelen van MyWepp zijn:

MyWepp Planner

MyWepp Guide

MyWepp News

MyWepp Social

MyWepp Tube

MyWepp Personal

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl & http://www.brevidius.nl/
Email: pier@brevidius.nl
Tel: 036 369 0 555
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MyWepp Planner
Digitaal pictobord
Inhoud en doel
MyWepp Planner biedt een groepsagenda op een groot
touchscreen ter vervanging van de pictoborden. Daarop kun
je zien wie er wanneer werkt, welke taken er uitgevoerd
moeten worden, wat er gegeten wordt, de personeelsagenda
en de dagbesteding. Begeleiders en mantelzorgers krijgen een
eigen portaal om de borden te bekijken en de agenda bij te houden.
Een deel van de cliënten kan ook zelf de borden bijhouden. MyWepp Planner kent verschillende
versies voor bijvoorbeeld wonen of dagbesteding.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
Prijs op aanvraag, eenmalige aanschaf scherm plus maandelijks abonnement.

Bijzonderheden
Voordelen van MyWepp Planner zijn:

Cliënten voelen zich zelfstandiger.

Het bijhouden van de digitale borgen kost medewerkers minder tijd dan reguliere
pictoborden.

Mantelzorgers raken meer betrokken, omdat ze na inlog de boden ook thuis op de
computer, smartphone of tablet kunnen bekijken.

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl & http://www.brevidius.nl/
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MyWepp Guide
Smartwatch dienst
Inhoud en doel
MyWepp Guide biedt een beeld-agenda en geheugensteuntjes
via een een smartwatch. Je hebt dus geen smartphone meer
nodig! MyWepp Guide werkt via WiFi, er kan een simkaart in
voor gsm bellen, sms en/of 3G internet en hij werkt weken
offline als er geen contact met internet mogelijk is.
MyWepp Guide kan zowel thuis, ambulant, binnen Woongroepen,
bij Dagbesteding en Logeren gebruikt worden. Ook de agenda items
van MyWepp Planborden verschijnen eventueel op de Guide. Cliënten en begeleiders krijgen een
eigen portaal/agenda om de Guide te beheren op afstand.
Door de MyWepp Guide voelen cliënten zich zelfstandiger, medewerkers kunnen de agenda
bijhouden en hulp bieden op afstand en mantelzorgers voelen zich meer betrokken.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
MyWepp Guide kost (inc 21% BTW):

Een abonnement van 6,50 Euro per maand.

Eenmalig 17,50 Euro aanmaakkosten

Eenmalige aanschaf van een MyWepp Guide Watch vanaf € 215,
Kosten van een simkaart en 3G abonnement zijn extra.

Bijzonderheden
MyWepp Guide heeft een aantal bijzondere functies:

Piepen/trillen en/of stil bij agenda items en geheugensteuntjes.

Voorlezen van afspraak.

Swipen door afspraken.

Zandloper tot volgende afspraak.

Batterijduur/wificonnectie in beeld.

Hulp op afstand: rode knop is bellen met een vaste persoon.

Locatie doorgeven, dwaaldetectie.

Alle opties van het horloge op afstand instelbaar via internet.

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl &
http://www.brevidius.nl/
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MyWepp News
Nieuws uit de omgeving
Inhoud en doel
MyWepp News biedt nieuws en informatie over de instelling,
de locatie, de groep en de buurt op een groot touchscreen.
Naast nieuws uit de omgeving kan er op MyWepp News ook
websites worden bezocht, youtube video’s worden bekenen,
spelletjes worden gespeeld en nog veel meer! MyWepp News kan
op een scherm gecombineerd worden met de MyWepp Planner.
MyWepp News kan zowel binnen woongroepen, bij dagbesteding en logeren gebruikt worden.
Cliënten, begeleiders en mantelzorgers krijgen een eigen portaal om het nieuwsbord te beheren
op afstand.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
Prijs op aanvraag, eenmalige aanschaf scherm plus maandelijks abonnement.

Bijzonderheden
Voordelen van MyWepp News zijn:

Cliënten voelen zich zelfstandiger.

Medewerkers hoeven minder tijd te besteden aan de pictoborden.

Mantelzorgers raken meer betrokken.

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl & http://www.brevidius.nl/
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MyWepp Social

Eenvoudige berichtendienst
Inhoud en doel
MyWepp Social biedt een visuele, simpele versie van
Whatsapp op de computer, tablet of smartphone.
MyWepp Social kan zowel thuis, ambulant, binnen
woongroepen, bij dagbestedingen en logeren gebruikt worden.
Cliënten, begeleider en mantelzorgers krijgen hun eigen account
en gebruiken het op een apparaat naar wens en mogelijkheden.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
Prijs op aanvraag, plus maandelijks abonnement.

Bijzonderheden
MyWepp Social biedt een visuele contactenlijst. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om te
communiceren via foto’s, video’s, emoji’s en tekst. Wanneer je even geen zin hebt om te typen
kun je ook beeldbellen.
Door MyWepp Social voelen cliënten zich zelfstandiger. Ook kunnen medewerkers makkelijker
met cliënten en mantelzorgers communiceren. De mantelzorgers raken meer betrokken.

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl & http://www.brevidius.nl/
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MyWepp Tube
Mediatheek

Inhoud en doel
MyWepp Tube biedt een mediatheek via de smart tv, tablet
of smartphone. De mediatheek kan foto’s, muziek, video’s en
andere veilige webfavorieten bevatten. De mediatheek kan
instellingsbreed, locatiegericht of groepspecifiek ingesteld
worden.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
Prijs op aanvraag, eenmalige aanmaakkosten, maandelijks abonnement.

Bijzonderheden
MyWepp Tube is op verschillende manieren te bedienen. Zo kan er een menu gekozen worden
zonder knoppen die automatisch de geselecteerde bestanden afspeelt. Er kan ook een iets
moeilijkere versie worden gekozen die gebruik maakt van knoppen, maar nog altijd simpel te
bedienen is. Er is ook een uitgebreide versie die naast knoppen ook verschillende functies en
mappen biedt. Hierdoor valt er ook veel content aan te bieden aan de gebruiker.
Begeleiders en mantelzorgers kunnen (eventueel op afstand via internet) de mediatheek beheren
content uploaden en programma’s samenstellen.

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl & http://www.brevidius.nl/
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MyWepp Personal

MyWepp voor de individuele gebruiker
Inhoud en doel
MyWepp Personal biedt nieuws uit de instelling, de locatie,
de woongroep en de dagbesteding aan de individuele MyWepp
gebruiker. Ook geeft het een agenda weer voor de gebruiker.
Zowel persoonlijke agenda items als groepsitems zijn te zien.
Naast nieuws en de agenda kan er via MyWepp Personal de
favoriete websites bezocht worden, video’s bekeken worden,
spelletjes gespeeld worden en nog veel meer! De borden kunnen worden ingesteld op het niveau
van de gebruiker. Begeleiders en mantelzorgers krijgen eventueel een eigen portaal om de
schermen te beheren, de agenda bij te houden, berichten te sturen en te beeldbellen. MyWepp
Pesonal is te gebruiken via de computer, tablet, smartphone of smartwatch.

Doelgroep
MyWepp is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. MyWepp is ook
geschikt voor begeleiders en mantelzorgers.

Kosten
Prijs op aanvraag, eenmalige aanmaakkosten, maandelijks abonnement.

Bijzonderheden
MyWepp Personal is op verschillende manieren te bedienen. Zo kan er een menu gekozen worden
zonder knoppen die automatisch de geselecteerde bestanden afspeelt. Er kan ook een iets
moeilijkere versie worden gekozen die gebruik maakt van knoppen, maar nog altijd simpel te
bedienen is. Er is ook een uitgebreide versie die naast knoppen ook verschillende functies en
mappen biedt. Hierdoor valt er ook veel content aan te bieden aan de gebruiker.

Meer informatie
Website: www.mywepp.nl & http://www.brevidius.nl/
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