
Rubriek: voor

uitspreken van woorden en zinnen. Het kan ingezet worden vanaf de
acute fase maar ook in de revalidatie en in de chronische fase. Tijdens de
train ing ontstaat tegelijkertijd een comm un icatieh ulpmiddel, zonder dat
daar de nadruk op ligt tijdens de behandeling. Er wordt gebruik gemaakt
van standaard afbeeldingen die je volledig kunt personaliseren d.m.v. zelf
genomen foto's en eigen stemgeluid.

Het inrichten van de app gebeurt op de iPad zelf. ln
tegenstell i ng tot vele comm u n icatiehu I pm iddelen
is dit een app die werkwoorden in de juiste vorm
kan vervoegen. Bij deze app is ook rekening
gehouden met de gebruiksvriendelijkheid. Geen

i ngewi kkelde softwareprogram ma's maar een
eenvoudige wijze waarop samen met een begeleider/
behandelaar en mantelzorger een functioneel
communicatiehulpmiddel opgebouwd kan worden.
Dit is echt een genot in vergelijking met vele andere
communicatiehulpmiddelen!

TouchToTell is ontwikkeld binnen het team van
TouchToÏell, Webdesign Tilburg en Fastlane Audio
met als doel het realiseren van een app voor mensen
die niet of nauwelijks in staat zijn om te praten.
Het biedt hen de kans om deel te nemen aan
communicatie. De app is op z4 juli zor5 gelanceerd.
Voorafgaand is de app uitgebreid getest op diverse
locaties, waaronder Afasiecentrum Tilburg. De app
is in lite versie gratis te downloaden via de Appstore
van Apple en is momenteel alleen geschikt voor een
iPad. Het vereist IOS Z.o of nieuwer. Eind zor5 zal het ook voor een Android tablet te verkrijgen zijn in de Playstore
De volledige versie kost €6oo,- maar deze wordt naar verwachting vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem
voordat u de app koopt, contact op met uw zorgverzekeraar of u ook voor de vergoeding in aanmerking komt. Een

logopedist kan eventueel helpen bij het aanvragen van deze vergoeding, zodat mantelzorg wordt ondersteund.

Aan de slag
Om te beginnen dient eerst een profiel aangemaakt te worden. Stapsgewijs word je door een aantal vragen geleid
wat uiteindelijk het niveau bepalen van het communicatiehulpmiddel. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of het lukt
om 5 afbeeldingen bij de categorie'eten/drinken' juist aan te wijzen. Wanneer je niet weet of het lukt, kun je dit in
een oefening uitproberen. Niveau o betreft een plaat met afbeeldingen. Dit is uit te breiden tot niveau 4 waarmee
je jezelf duidelijk kunt maken aan de hand van (sub)categorieën, onderwerpen en werkwoorden. Binnen elk
niveau zijn subniveaus mogelijk waarmee de moeilijkheidsgraad verhoogd wordt. Wanneer eenmaal het profiel is

ingesteld is er een mogelijkheid om woorden te laten uitspreken, zelf te oefenen met het uitspreken van woorden,
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N¡veau 0 - Praatplaat
Geslad wordl metenkeie âDeedtngên op 1 view in hel communicâtìe,profiel Elk subnrveau voeqt

N¡veau 1 - Categor¡éen mogelijk
Cêlegorieôn als 'Eleñ/Drinken ,'Gevoe Ze tzorg ,'Uitiog' , VooMerpen
Elksubnjveau voegtean crka caleqorie mel enkele âtueeldinqen toe

Niveau 2 - fk, jij, hij zij + handeling
ondcnverpen als'ik' en Lij'
Eik s!bniveau voegt 1 of2 ondemerpen e¡/ofeen erta cálcqorÌe mel €nkae afbeedinqe¡ toe

N¡veau 3 - Werkwoorden
Werkwoorden ¿ls willen en zijn
Elk subnive¿u voesl 1 of 2 werkwoorden en/of een exva cålegoric mel enkele ãbeeldnqen toe

N¡veau 4. Symbolen
Symbolen als'de', het,'een' 'nìet' ,'en Vrâge¡: wiw, wat, wâ¡r wânneer
Elk subnrveau voegt synrbolen en/of €en exÍa calegorie met enkele âfbeeldingen (oe

'De werkgroep 'Apps voor
Afasie' houdt zich speciaal
bezig met het reviewen van

Ap p I i cati es (Ap ps) voo r

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 Hersenletslel
Magazine plaatsen wij een

review. Deze keer besteden we

aandacht aan TouchToTal l,

ee n trai ni nqsmethode voo r
het begrijpen en uitspreken
van woorden en zinnen.



Tekst: Sylvia van de Braak

nogmaals te oefenen met categoriseren en het gebruik
maken van standaard zinnen. De app kan ingezet worden
als trainingsmiddel, maar ook als communicatiehulpmiddel
waardoor de eigen regie vergroot kan worden.
De lite versie beperkt zich tot niveau o en niveau r. ln de
volledige versie zijn alle niveaus beschikbaar en ook de
mogelijkheid tot het maken van standaardzinnen en tot het
gebruik maken van eigen afbeeldingen en geluiden. De lite
versie biedt voldoende mogelijkheden om een goed beeld
te krijgen van de app. Op de site van TouchTolell staan de
verschillen tussen beide versies duidelijk beschreven.

Gebru ikerservaringen
De app is door deelnemers van de Digigroep van
Afasiecentrum Tilburg beoordeeld. Daarbij kwam naar voren dat iedere deelnemer inturtief door de verschillende
categorieën gaat. Het beeld oogt rustig en overzichtelijk, de meegeleverde stemmen zijn prettig om te horen en

de afbeeldingen zien er volwassen uit. We hebben de oefeningen gemaakt die bij het aanmaken van een profiel
naar voren komen. Waar we hierbij tegen aan liepen is dat het bij een categorie niet altijd helder is welke van de
aangegeven afbeeldingen bijde categorie hoort. Daarnaast zijn de afbeeldingen voor de werkwoorden als zijn,
hebben, willen, etc. en afbeeldingen voor functiewoorden als aan, met, of, etc. niet direct helder. Na meerdere
trainingsoefeningen met dergelijke woorden wordt het duidelijker voor iedereen. Het wordt als prettig erúaren
dat je de app kunt voorzien van eigen afbeeldingen.
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De volledige versie is zeer uitgebreid en heeft een goede basis
van waaruit gestart l<an worden. Wanneer de app op maat
gemaakt moet worden, verdient het aanbeveling om dit samen
met een begeleider/logopedist te doen. Zij hebben goed zicht
op hoe je dit het beste kunt gaan doen. De internetsite van
TouchToTell biedt daarnaast vele handvatten voor het werken
met de app.

Alle reviews z¡jn te lezen op www.afasie.nl/reviews
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