Rubriek: Apps voor Afasie

Gespreksboek Plus
maak de app
precles op maa t
o

Een app (applicatie) is een klein computer-

programmaatje voor de smartphone of de
tablet, zoals een iPhone, iPad of iPod touch.
De app die we deze keer bespreken is de app

Gespreksboek Plus

o

'Gespreksboek Plus'.

Beoordeling
de Afasie Vereniging Nederland op basis van het
papieren Gespreksboek van drs. Mia Verschaeve.
ln de vorige HM bespraken we al de variant
'Gespreksboek Lite'. Voor deze gratis versie is een
update gemaakt (versie Lz). Nieuw daarin zijn:
. Gespreksboek Lite ondersteunt nu ook de
iPhone en iPod touch
. Betere ondersteuning van ioS 5, 6 en z.
. Mogelijkheid om de achtergrond te wijzigen.
Maar belangrijker is, dat de volledige versie,
Gespreksboek Plus, nu ook beschikbaar is in
de App Store! Voor € 19,99 is deze versie te
downloaden.

Met de Gespreksboek Plus app is er voor
mensen met afasie een duidelijke en werkbare
app beschikbaar gekomen, die volledig kan
worden gepersonaliseerd. Vooral deze laatste
mogelijkheid voorziet in een grote behoefte.
De eerste gebruikers geven de app een heel
goede beoordeling
r 'Eindelijk het oude vertrouwde Gespreksboek
in een jas van deze tijd.'
. 'Niet meer stigmatiserend en met zo veel
meer mogelijkheden dan de papieren versie!
Blij mee!'
o 'Cliënten pakken het snel op en werken er
graag mee.'

()
Welke extre.'s biedt de PIus vers¡e van deze app?
ln Gespreksboek Plus kunt u de
app volledig naar uw eigen wensen
personaliseren:
o Alle teksten kunnen worden

.
¡

gewijzigd.
Teksten kunnen worden
verwijderd of juist toegevoegd.
U kunt de volgorde van woorden
en zrnnen aanpassen.

Deze extra's komen tegemoet aan
een wens van de gebruikers van
de Lite variant. Zij wilden veel
gebruikte woorden en zinnen
gemakkelijker vindbaar maken.
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Een gebruiker schreef in een

review: "Het duurt te lang om
een zin te maken. Er zijn teveel
categorieën en te veel keuzes.
lk zou een aantal klaar gemaakte
zinnen erin programmeren,
zoals /k wil naar de wc."
De makers hebben ervoor gekozen

geen kant en klare eenvoudige
zinnen toe te voegen.
ln de Plus variant hebben de
gebruikers de mogelijkheid om zelf
zinnen toe te voegen die voor hen
belangrijk zijn.

Gebruikers van de Lite variant
misten de mogelijkheid om
persoonlijke gegevens, zoals namen
van kinderen of kleinkinderen,
arbeidsverleden etc. in te voeren in
de app. De Plus variant heeft deze

mogelijkheid

wé1.

Tenslotte kunt u in de Plus variant
de volgorde van woorden en
zinnen aanpassen. Als de standaard
indeling hier en daar voor u niet
logisch is, kunt u die naar uw eigen
wens wijzigen.

Wìe maakten de
Gespreksboek PIus app mogeliik?
De Gespreksboek App is ontwikkeld op basis
van het bestaande papieren Gespreksboek van
bedenker en auteur drs. Mia Verschaeve.
Het patiëntenperspectief werd gewaarborgd
door de directe betrokkenheid van de Afasie

Vereniging Nederland,

het Afasiecentrum

Rotterdam e.o. en de patiëntvertegenwoord

i

gi

ng

in de gebruikersgroep van het project.

Een team van inhoudelijke en technische
experts begeleidde de ontwikkeling van de
app. ln het team: prof. Wessel Kraaij (TNO,
Radboud Universiteit), prof. Peter Desain
(Radboud Universiteit), dr. Marina Ruiter
(Sint Maartenskliniek), drs. Mia Verschaeve
(manager Afasiecentrum Rotterdam, auteur
'Het Gespreksboek'), Monique Lindhout
(directeur Afasie Vereniging Nederland) en
Tip van Job

Han Donkers (ervaringsdeskundige).

(gebruiker van deze app)

"lk hoorde dat veel mensen het lastig vinden om
vanuit de functies 'kaart' of 'agenda/kalender'
terug te keren naar de Gespreksboek app.
Die moeten ze dan opnieuw openen.

De technische realisatie van de app was in
handen van Jop van Heesch (GameTogether).
De iconen werden ontwikkeld door Koehorst in

't

Veld grafisch ontwerpers.

ontwikkeling van de Gespreksboek App werd
mede mogelijk gemaakt door de financiële
ondersteuning door het Fonds NutsOhra.
De

Maar dat hoeft helemaal niet! Het mooie van de
iPad is dat je heel gemakkelijk van de ene naar
de andere app kunt gaan. Hoe? Door met drie
of vier vingers naast elkaar over het scherm te
vegen (swipen). Zo ga je moeiteloos vanuit de
Gespreksboek app naar de kaart van Google en
weer terug!"
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