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Apps voor Afasie
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Wat kun je er mee doen?.
Foto's maken
Foto's en plaatjes van internet kopiëren en opslaan
Je kunt eenvoudig pijlen, vormen en tekst toe
voegen aan fotos en plaatjes
r
Foto's maken van een kaart (google maps) en hier
locaties op aangeven en aantekeningen op maken
.
Tekeningen maken en bewaren
.
Foto's, plaatjes en tekeningen zijn eenvoudig te
versturen per email/twitter
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Voordelen
De knop om foto's te maken zit midden onderin het
scherm, waardoor ook mensen t handig en/of
linkshandig foto's kunnen maken
+
Het is mogelijk om tekst aan een foto toe te voegen
+
De knoppen ìn de app zijn voorzien van icoontjes,
verder weinig tekst.
+
Het gebruik van de functies is makkelijk te leren

+

Een mobiele applicatie of kortweg app (spreek uit: èp) is een

klein computerprogrammaatje dat draait op een smartphone
of een tablet, zoals een iPhone en iPad.

Eind 201 1 werd een begin gemaakt met de oprìchting van
een werkgroep 'Apps voor Afasie'. Helaas heeft het daarna
nog even geduurd voordat de werkgroep ook daadwerkelijk
van start ging. lnmiddels is de oprichting echter een feit en

Als je met Skitch gemaakte foto's/plaatjes wilt
integreren in je fotoalbums zijn er veel handelingen

nodig
Geen gesproken tekst

staan diverse enthousiaste mensen klaar om de wereld van de
apps wat overzichtelijker te maken.

Want de ontwikkelingen op dìt gebied gaan heel snel
waardoor je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet.

.
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applicatie bruikbaar is of niet, hangt van de persoon
als het een bruikbare applicatie voor u is,
kunt u uw smartphone of tablet uitbreiden tot multifunctionele
communicatie apparatuur en hier veel profijt van hebben.
En of een

.l in kwestie af Maar

ln deze Praatkrant gaan we van start met het bespreken van
de eerste app. Het is de bedoeling dat dit een terugkerende
rubriek wordt. ln de nabije toekomst hopen we ook op de
website een aparte rubriek aan applicaties te wijden.
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Nadelen

Ervaríng van de partner (Ría) van een afasiepatiënt (Hans)
lk had snel door hoe deze app werkt, voor mijn man is het te
moeilijk om helemaal zelf te gebruiken. Maar als wij de foto's
en plaatjes die we bewerkt hebben op de lPad opslaan in een
fotoalbum, heeft Hans er wel veel aan. Vooral omdat we met
Skitch het woord bij de foto kunnen schrijven, soms helpt dit
mijn man om het woord ook zelf hardop te kunnen zeggen.
Jammer dat het niet mogelijk is het woord ook uit te laten
spreken.

tn

Skitch

?

- Gratis App
- Voor lpad

Voor wíe?

Voor mensen met afasie die bij hun communicatie gebruìk
willen maken van foto's of tekeningen. Voor mensen met

Oproep: Hebt u ook ervaringen met applicaties voor mensen

afasie die samen met famìlie of vrienden een
communicatiesysteem met foto's en afbeeldingen willen

met afasie en wilt u die met anderen delen? Neem dan contact
met ons op en stuur de naam en de beschriiving van de
applicatie, aangevuld met uw eigen ervaringen naar Maurits

maken op de lpad.
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