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Voor wie?
Voor mensen met afasie als er problemen zijn met het begrijpen van geschreven taal'

ClaroSpeak zet een bestaande tekst om naai spraak. He ' Programma bevat meerdere stemmen om uit te kiezen'
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Wat kost het?

De Lite versie van deze app is verkrijgbaar in de App Store voor €3'99

De Plus versie van deze app is verkrijgbaar in de App Store voor €6'Sg

De app is niet verkrijgbaar in de coogle Playstore en is dus niet geschikt voor Android

ikelen of brieven laten voorlezen' Er kan ook een tekst

ingesproken en opgeslagen' Tevens is er de mogelijkheid

reken. Tijdens het uitspreken worden de woorden op

hetzelfde moment verlicht, zodat u precies kunt zien waar u in de tekst kunt meelezen'

De lay-out kan worden aangepast en de tekst kan worden verzonden via e-mail of sMS'

Voordelen:
. Er is een ruime keuze aan stemmen'

. De spreeksnelheid kan worden aangepast'

. Het lettertype en de grootte kan worden aangepast'

. De lay-out van een tekst kan worden aangepast'

. overzichtelijk programma zonder reclames'

. Belangrijke stukken tekst kunnen worden opgeslagen'

cloro

ClaroSpeak Plus
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'De werkqroeP 'APPs voor

Afasie' houdt zich sPeciaal

beziq met het reviewen van

Ap p I i cati es ( AP Ps) voo r

mensen met afasie. Ons doel

is om een qrote database met

opps aan te leqgen, zodat

u qemokkeliik een voor u

geschikte aPP kunt vinden ln

elke editie van Hersenletslel

Maqazine Plaatsen wJ een

review. Deze keer besteden we

aandacht aan Cl arosPeak.



Tekst: Dominique van Oosterbos, Afasiecentrum Breda

Nadelen:
. Alle stemmen klinken computerachtig, waardoor er een onnatuurlijke intonatie ontstaat. Ongeacht de

snelheid. Dit is belemmerend voor het begrijpen.
. Symbolen moeten bekend zijn om het programma zelfstandig te kunnen besturen.
. Gebruikers moeten goed kunnen knippen en plakken op de iPad. '
. Een tekst fotograferen is moeilijk voor een gebruiker met een aangedane zijde van het lichaam.
. De optie om een tekst te fotograferen (van papier of internet) en om te zetten naar spraak werkt niet.

De tekst wordt vervormd en geschreven tekst herkent de app helemaal niet.

Beoordeling door ervaringsdeskundigen van Afasiecentrum Breda, gezamenlijk:
. Moeilijk te kopiëren en plakken vanuit een e-mail naar Claro

' Als we tekst laten voorlezen vanuit een gefotografeerde tekst is niet alles te begrijpen. Af en toe zijn er
woorden die niet in het programma bekend zijn en dan maakt de software een onbekend woord.

. We hebben ook gezien dat de wijze van praten in te stellen is.

Eén meneer ziet het werken met dit programma wel zitten als hijgrotere teksten wil lezen.
Meneergeeft aan dat hij moeite heeft met het zien van een zin binnen een tekst.
Een andere dame geeft juist aan dat het hakkelig verteld wordt. Daarom heeft zij er geen baat bij

Beoordeling van ClaroSpeak door logopedist Afasiecentrum Breda:
De app is zeer geschikt voor mensen in het kantoorleven zonder beperkingen.
Echter niet voor een persoon met afasie.
Het programma werkt niet afasievriendelijk en daarbij functioneert de belangrijke optie van het herkennen van
gefotografeerde tekst niet naar behoren.
Mogelijk zou het een uitkomst zijn voor mensen met een lichte afasie die enkelwat leesondersteuning nodig
hebben en die zeer handig zijn met de iPad. I
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I Logopedist Deskwdige huip voor sprfksn en slikken

ETfln klitten met.lka<<r, ¡ltx t>tl d> balfkir b>tftlcn, commu. niceran met
famlll vri<<nd<<n <n btkandtn. Htt t vniilf. elke dag. Maar >tt praten mo
UJI( gaat, u bagrijpt h<<n nl<< of tij begrijpen u niet, dan wordt het
dagetijtti ttvcn >>nderi. Bij Stichting Elisabeth kunt u terecht voor
behandtling .n btflijdii door deskundige en vertrouwde logopedisten.
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ClaroSpeak Plus

Conclusie: Het is te omslachtig.


