
Een app (applicatie) is een klein computer-
programma voor de smartphone of tablet,
zoals een iPhone, iPad en iPod touch.

Lexi co Cog niti e sti mulee rt taalbeg ri p

lende oefeningen om het taalbegrip, de woorden-

schat, het geheugen en auditieve en andere

cognitieve vaardigheden te stimuleren. De app is

te gebruiken op de iPad.

Veel oefeningen
De app bestaat uit zes niveaus, A t/m F. De onder-

werpen van de niveaus zijn: associaties, relaties,

activiteiten, eigenschappen, posities en tegen-

stellingen. Elk niveau is onderverdeeld in vijf
versch i I lende oefen i nge n (aÍbeeldtng t).

Elke oefening bestaat uit twaalf foto's. Naast

de foto's wordt een vakje met een tekst of een

afbeelding getoond. Het is de bedoeling dit vakje

op de juiste foto te slepen. Bij de oefening van

afbeelding z gaat het bijvoorbeeld om twaalf
foto's van een hoed, een stoel en een koffer. Op

elke foto staan deze voorwerpen in een andere
positie. De tekst in het vakje ernaast past bij één

van de foto's. ln het tekstvakje beelding staat

bijvoorbeeld 'De koffer staat op de stoel. De

hoed ligt ook op de stoel. De hoed ligt voor de

koffer'. Als je dit vakje met tekst naar de juiste

foto sleept, verschijnt op die plek weer een deel

van de plaat op de achtergrond. Wie alles oplost,

ziet de volledige plaat.

afbeelding z )
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Deze keer beschrijven we twee aPPs

Lexico Cognitie en

het fotokookboek Snel & simPel.

De niveaus A en B bestaan volledig uit afbeel-

dingen. ln de andere niveaus kun je de tekst

ook laten voorlezen door op het luidsprekertje

te klikken. Dat kan net zo vaak als nodig is om

de opdracht goed te begrijpen. De tekst wordt
voorgelezen door een vriendelijke Vlaamse vrou-

wenstem. Omdat alle tekst heel duidelijk wordt

uitgesproken, is dat geen probleem.

Beoordeling van de app Lexico Cognitie:
. Afwisselend en uitdagend. Een deel van de

oefeningen is (ook) geschikt voor kinderen.
. De navigatie is eenvoudig, de vormgeving

is mooi.
. Biedt nieuwe mogelijkheden aan mensen met

afasie om taalbegrip te trainen, zelfstandig of

onder begeleiding.
. Oefeningen samengesteld door logopedisten.
. Het E-niveau is gratis, om Lexico Cognitie uit

te proberen. Alle andere niveaus zijn

vergrendeld al in de gratis versie aanwezig.

Ze komen beschikbaar als ze worden

aangekocht.

Prijs:
Lexico Cognitie met alle niveaus €tl,gg.
Verkrijgbaar in de App Store.

Apps voor Afasie
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Snel & simpel stap-voor-stap fotokookboek

(

en simpele instructies je door elk recept, van het
verzamelen van de ingrediënten tot de garnering

van je gerecht. De app is te gebruiken op iPad,

iPhone en iPod Touch.

Boodschappenlijstje
Elk recept begint met een foto waarop alle

ingrediënten te zien zijn (afbeelding 3). Klik
bovenin het scherm op het icoontje van het
klembord om direct een boodschappenlijstje te
e-mailen naar de ontvanger, om de ingrediënten
voor je te kopen. Een vriendelijk verzoek daartoe
en een lijstje met de benodigde boodschappen
staat al kant en klaar in het e-mailbericht. Als je

het berichtje naar jezelf mailt, heb je meteen je

boodschappen I ijst klaar.

afbeelding j

De korte bereidingsinstructies zijn helder gefor-

muleerd en gemakkelijk te begrijpen. Samen met
de duidelijke foto's maakt het de app geschikt

voor mensen met afasie en/of met cognitieve
problemen. De stap-voor-stap beschrijving met
foto's zorgt ervoor, dat de gerechten makkelijk te
maken zijn. Elk recept besluit met een foto van

het eindresultaat.

ln de app staan in totaal 84 recepten
in de volgende thema's:
. 'Snel & simpel' (6o recepten)
. 'ltaliaans'(r5)
. Aziatisch'(s)
. 'Bakken'(¿)

Je kunt het aantal recepten nog uitbreiden tot
totaal z4o. Dat doe je door vanuit de app Simpel

& snel de thema's ltaliaans, Aziatisch of Bakken

te downloaden à € ¡,Sg. Elk thema bevat 6o
recepten.

Beoordeling van de app Fotokookboek
Snel & simpel:
. Recepten stap voor stap uitgelegd.
. Recepten gemakkelijk te maken door het

gebruik van foto's, eenvoudige tekst en stap-

voor-stap uitleg.
. Recepten en tekst zijn overzichtelijk

gepresenteerd. De zinnen zijn af en toe wat
lang. De 'stappen' konden beter onder elkaar
staan dan naast elkaar.

. Aan het begin van elk recept worden alle

ingrediënten 'verzameld'. Dat is duidelijk.
. Handig dat je een boodschappenlijst kunt

e-mailen.
. Snel & simpel is een universal app, dus met

één keer downloaden beschikbaar voor
iPhone, iPod en iPad.

. Naast Het Fotokookboek Snel & simpel
bestaan ook de varianten Barbecue,

Gezinsrecepten, Tapas, Eenvoudig & lekker,

Vegetarisch en Cocktails.

Prijs: € 3,59 per stuk.
Verkrijgbaar in de App Store.

ln de volgende HM treft u weer een review
van Tilly van Bussel en de cliënten van het
Afasiecentrum Eindhoven.
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