Werkgroep Apps voor Afasie
De AVN startte eind zon de werkgroep Apps
voor Afasie. Deze groep van enthousiaste
gebruikers, logopedisten en ontwikkelaars
houdt zich bezig met de geschiktheid
van apps voor afasie. De werkgroep wil
betrouwbare informatie geven aan mensen
die gebruik van een app voor afasie
overwegen. Op de website www.afasie.nl
en in Hersenletsel Magazine publiceert de
werkgroep regelmatig over apps.
ln de Praatkrant nr. 3 en nr. 4 van zolz zijn
de Skitch en lnstellingen al besproken.
ln deze editie van HM gaat het
over de GridPlayer.

Apps

voor Afasie
Een app (applicatie) is een klein computerprogrammaatje voor de smartphone of de
tablet, zoals een iPhone, iPad of iPod Touch
Deze GridPlayer is een handig hulpmiddel voor
mensen met afas¡e die bij hun communicatie
graag woorden, zinnen, foto's en symbolen
gebruiken.
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Software I nternational. Oorspron kel ij k ontworpen
voor gebruik met The Grid z, met een uitgebreid
pakket voor communicatie. Maar de GridPlayer is
ook heel goed afzonderlijk te gebruiken. Woorden

en zinnen worden

uitgesproken door een

mannen- of vrouwenstem, naar keuze instelbaar.

Hij is gratis te downloaden in de App Store,

GridPlayer
makkelijk, uitgebreid en sprekend

categorie Geneeskunde. Bij het downloaden vinkt
u Nederlandse taal aan. Een gratis online account
van de ilunes Store is nodig om de GridPlayer (en
andere apps) te kunnen downloaden.
De GridPlayer bestaat

uit 4 onderdelen:

- Talker A
- Talker B
- Talking Photographs
- Text Talker Phrasebook

Wat kunt u doen met de GridPlayer?

.

o
o

.
o

o

44

HERSENLETSEL

MAGAZINE ZOMER 2013

Communiceren met symbolen.
Woorden en zinnen laten uitspreken.
Woorden en eenvoudige zinnen samenstellen
en laten uitspreken (Talker A).
Zinnen bouwen en laten uitspreken (Talker B).
Teksten van foto's laten uitspreken.
'Text Talker Phrasebook' biedt kant en klare
zinnen, om snel te communiceren voor
mensen die wel kunnen lezen maar
niet kunnen spreken.
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Voordelen
o Zeer uitgebreide App met zeer veel symbolen.
. Makkelijk te bedienen knoppen met duidelijke
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Pratende foto's

beeldingen.

Foto's zijn goed herkenbaar.

Uitspraakstem van hoge kwaliteit.
Voor mensen die met symbolen werken
(Talker A en B) en mensen die wel kunnen
lezen, maar niet kunnen spreken
(Text Tal ker Ph rasebook).
Zeer ruime en uitgebreide onderwerpen.
Duidelijke gebruiksaanwijzing.
Mooie lay-out.

Nadelen

o

B

Het is nodig om voor gebruik de informatie
goed door te nemen, omdat afsluiten van het
programma in het begin even zoeken is
(gaat via een schuif).
Teksten zijn vertaald uit het Engels.
Onze taal kent ook van oorsprong
Engelstalige woorden (zoals grapefruit),

zodat sommige vertaalde
woorden wat raar overkomen.
Ook zinnen kunnen hierdoor onjuist
uitgesproken worden, ondanks een goede
opbouw.
Talker B heeft koppelingen waar je in het
begin echt even voor moet gaan
zitten om door te krijgen hoe het werkt. Als je
het eenmaal weet, is dit geen nadeel meer.
Op de iPhone zijn de teksten van de
GridPlayer slecht te lezen. Gebruik daarom bij

voorkeur een tablet.

Beoordeling
Deze GridPlayer krijgt op het lnternet een

heel goede beoordeling van bestaande en
nieuwe gebruikers.
Ontwikkelaar Sensory Software lnternational
voegde als bedankje onlangs een onderdeel
'Talking Photographs' eraan toe.
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Wat vindt gebruiker Frank van de GridPlayer?
Frank is een niet-spreker en heel geinteresseerd in computer
en iPad. Hij gebruikt de iPad van het afasiecentrum
Eindhoven. De iPad-groep van het centrum is de GridPlayer
gaan gebruiken. Frank gebruikte hem in eerste instantie voor
het oefenen van zijn uitspraak. Daarna zijn we gaan kijken of
hij de GridPlayer ook kan gebruiken om te communiceren.
Frank kan geen tekst lezen, dus 'Text Talker Phrasebook'
en 'Talker B' vielen af. We zijn gaan oefenen met 'Talker A
en 'Talking Photographs'. 'Talker A' heeft symbolen voor de
onderwerpen drinken, snacks, maaltijd, mensen en tijd.
Deze onderdelen zijn geweldig goed uitgewerkt. Dat geeft
Frank veel mogelijkheden om te communiceren.

Met het onderdeel 'snelle zinnen' kan Frank zelf zijn
begroeting laten u itspreken.
Frank steekt daarbij zijn duim omhoog om aan te geven dat
hij het geweldig vindt. GridPlayer biedt een heel uitgebreid
programma waar Frank nog wel een tijd mee bezig zal zijn om
het allemaal uit te proberen. Hij leert dan tegelijk om alles op
een voor hem geschikte manier toe te passen.

Tilly van Bussel,
Afasiecentrum
Eindhoven.
activiteitenbegeleidster
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