
Peter Sanders uitgenodigd voor het symposium 'inzet

van e-health in de zorg voor mensen met NAH'. Het
symposium was voor geïnteresseerde professionals die
werkzaam zijn met en voor mensen met hersenletsel.
Daarna hebben we diverse workshops gehouden

voor cliënten en mantelzorgers en personeel van het
geriatrisch verpleeghuis Archipel Dommelhoef waar
Afasiecentrum Eindhoven onderdeel van is. Ook werden
we uitgenodigd bij Café Brein en het symposium
van UKON (Universiteit Kennisnetwerk Ouderenzorg
Nijmegen) öm de workshop "communìceren met de

lpad' te presenteren.
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Door Tilly van Bussel, activiteitenbegeleidster Archipel Afasiecentrum Eindhoven

Het verhaal van Peter
Door een ongeval met de fiets kreeg Peter een

hersenletsel waarbij sprake was van globale afasie.

Het is een ernstige vorm van afasie waarbij de
getroffene niet of nauwelijks kan praten. Dat was ook
het geval bij Peter. Hij moest noodgedwongen zijn
bedrijf opheffen. Na en tijdens zijn revalidatie zocht
hij samen met zijn vrouw en kinderen naar een andere
invulling van zijn leven.
Peter is een knokker en doorzetter en kreeg veel voor
elkaar. Hij fietst nu op een ligfiets, rijdt weer auto,
heeft linkshandig leren schilderen, fitnesst, wandelt en

werkt mee aan beoordelingen van nieuwe apps voor

Apps voor Afasie
De werkgroep 'Apps voor afasie' is ontstaan vanuit de Afasie Vereniging Nederland. De werkgroep houdt
zich speciaal bezig met het reviewen van Applicaties (Apps) voor mensen met afasie.
Ons doel is om een grote database met apps aan te leggen zodat u gemakkelijk een voor u geschikte app

kunt vinden. ln elke editie van Hersenletsel Magazine plaatsen wij een uitgebreide review.

Deze keer gaan we in op apps die beoordeeld zijn en hoe die zijn te gebruiken in de praktijk.

Notities
Deze app zit standaard op de iPad.

Hierin kunnen notities gemaakt worden en afbeeldingen worden toegevoegd.
Het Afasiecentrum gebruikt deze app voor het contact met thuis. Zij typen hierin wat Peter

binnen de groepsactiviteit gedaan heeft zodat hij de tekst thuis kan laten uitspreken zodat hij
het beter begrijpt.

lnstellen doe je via: instellingen Etoegankelijkheid tl spraak D spreek selectie uit (aan zetten) u spreek scherm

uit. Bij de iPad 4 en vanaf versie iOS 8.r.¡ kan de tekst uitgesproken worden door met twee vingers vanaf de

bovenkant van het scherm omlaag te vegen. ln de workshop laat Peter de tekst van het legitimatiekaartje 'ik
heb afasie' uitspreken. Zo weet iedereen meteen wat Peter nodig heeft in een gesprek.

Communicado
Dit is een lege app die op maat gemaakt wordt voor de gebruiker.
Het is een app voor interactieve communicatie, volledig vrij in te delen met foto's teksten en

geluid. Naast familie en vrienden zijn voor Peter zijn hobby's, het afasiecentrum, zorgatelier
en fitness toegevoegd. Ook zijn er de rubrieken 'eten en drinken', 'persoonlijk' en 'dieren' aan

toegevoegd. Deze rubrieken kunnen als extra gedownload worden. We hebben zoveel mogelijk
de stem van Peter gebruikt bij de namen, gerechten en dieren.
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Paper
Paper is een app met een lege pagina waarop je kunt tekenen en korte aantekeningen kunt
maken. Het is een fijne app voor als je vastloopt in het gesprek. Peter kan de ander zo duidelijk
maken wat hij bedoelt of omgekeerd kan de ander vragen stellen die Peter tekenend kan

beantwoorden. Bij deze app gebruikt hij een styluspen.

'Apps voor Afasie' in de praktijk
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Grid Player
Deze app is een ondersteunende communicatie app waarbij picto's, tekens en symbolen
gebruikt worden. Door picto's aan te klikken komen woorden en korte zinnen in een tekstvak
te staan die uitgesproken kunnen worden. om de app helemaal op maat te maken kan de
Grid z aangeschaft worden. Hierbij kan tekst in tempo aangepast worden en kan er voor een
mannen- of vrouwenstem gekozen worden. Vergoeding is mogelijk bij de zorgverzekeraar.

Articulate
Dit is een e-learning app waar losse oefeningen in gezet kunnen worden.
De website wwwafasie.net maakt hier gebruik van. De website geeft een bron aan
informatie voor mensen met afasie! Ook Peter maakt graag gebruik van de diverse
oefeningen die je kunt downloaden en in de app kunt plaatsen.Je kunt nieuwe toevoegen en
er ook weer afhalen. Naast de vele taaloefeningen zijn er ook oefeningen voor geheugen en
cognitie.

'Kitchen Stories'
video met af een toe een tekstbalkje is een kok
r een duidelijk stappenplan. De ingrediënten kun je
e. Er worden kooktips gegeven en favoriete recepten
weinig tekst en veel beeldmateriaal is, werkt dit voor

Peter heel fijn. Samen bereiden ze nu het eten!

Photo Manager Pro (€ 2,gg)
Met deze App kun je foto's beter ordenen op onderwerp en thema.
Deze App gebruikt peter voor zijn vele foto's zodat hij ze makkelijk kan vinden.

Gespreksboek lite
Deze app is ontwikkeld door de Afasie Vereniging Nederland en het kan een goed hulpmiddel
zijn voor het voeren van een gesprek voor mensen met afasie die moeite hebten met het
vinden van woorden, maar nog wel kunnen lezen op woordniveau. Woorden en zinsdelen zijn
ingedeeld in onderwerpen; wie, waar, wanneer en hoe. Door woorden aan te raken maak

U
je op het 'werkblad' een gesprek. Je kunt de tekst laten uitspreken maar ook kopreren om

een e-mail te maken. Het fijne is dat de apps Agenda en Maps erbij opgenomen zijn! om deze app helemaal
0 persoonlijk op maat te maken kun je de betaalde versie nemen voor € 21,gg.

het Hersenletsel Magazine, want een app moet
wel bruikbaar zijn in de praktijk vindt hij. peter
was een van de eersten die een ipad had waar
hij d.m.v. van foto's alles op vastlegt om zo met
de ander het gesprek aan te gaan. Daarnaast
zijn we op het afasiecentrum samen gaan kijken
welke apps hij nog meer kan gebruiken voor
communicatie, hobby en oefening.

De workshop 'Communiceren met de ipad'
ln de workshop laat Peter de voor hem meest
bruikbare apps zien. Tilly van Bussel neemt het
technische deel voor haar rekening en voegt
tekst toe indien nodig. ln een soort interview
stelt Tilly Peter vragen aan de hand van de Apps.

Zo krijgt de toeschouwer een beeld van de werkwijze
van de Apps en wordt tevens kennisgemaakt met het
leven van Peter. ln een driekwartier durende workshop
passeren bovenstaande apps de revue.
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De werkgroep 'Apps voor Afasie' en
ervaringsdeskundige peter Sanders willen
de apps en afasie meer onder de aandacht
brengen. Mochten er afasiecentra of
instellingen zijn die interesse hebben in
de workshop of informatie willen over de
werl<groep? Zijziln er l<laar voor!
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