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‘Gesproken’ 
Hersenletsel 
Magazine
▶  Van Hersenletsel Magazine 
bestaat ook een ‘gesproken’ versie. 
Deze service is beschikbaar voor 
mensen voor wie gewoon lezen 
een probleem is, zoals mensen met 
afasie.

Dedicon produceert in opdracht van 
Stichting Aangepast Lezen onder 
meer het gesproken Hersenletsel 
Magazine. Tegelijk met het luisteren 
naar de gesproken tekst op de cd, 
kunt u meelezen in het gedrukte 
tijdschrift. Zo wordt u geholpen bij 
het herkennen en verwerken van 
gedrukte tekst.

Voor leden en donateurs van 
Hersenletsel.nl is deze service gratis. 
Wilt u ook een abonnement op ons 
gesproken magazine? 
Neem contact op met:

Hersenletsel.nl
Telefoon: 026 – 3 512 512
E-mail:  info@hersenletsel.nl
Postadres:  
Den Heuvel 62, 6881 VE  Velp.
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Strand van schuim en zand
zacht maar zeker weet de zee:
het voorjaar nadert.

         Rubriek:	Apps	voor	afasie

Voor wie?
Voor mensen met afasie die zelfstandig een boodschappenlijst willen maken en daar ondersteuning van woorden, 
spraak of afbeeldingen bij nodig hebben.

Wat kunt u ermee doen?
Met deze app kunt u uit een ruim assortiment aan producten kiezen voor op de boodschappenlijst. Hiervoor moet 
u een account aanmaken en inloggen. De boodschappenlijst wordt bewaard onder uw inlognaam. De producten 
zijn onderverdeeld in categorieën en worden begeleid door een kleur, afbeelding en spraak.
Bij het kiezen van een categorie vouwt de categorie uit naar een groter overzicht. Bij het kiezen van een betreffend 
product krijgt u de volgende afbeelding: De ‘plus’, de ‘min’ of het ‘terug’ teken, die spreken voor zich. Na het kiezen 
keert u terug naar het overzicht. De gekozen afbeelding toont een ‘plus’. Zo is het duidelijk welke boodschappen u 
al heeft gekozen voor uw lijst.
Als u klaar bent met kiezen kunt u de boodschappenlijst opslaan. De opgeslagen lijst kunt u, na of tijdens het 
boodschappen doen, bewerken (voltooid – niet leverbaar – plus – min).

De	werkgroep	‘Apps	voor	
Afasie’	houdt	zich	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.	
In	deze	editie	van	Hersenletsel	
Magazine	plaatsen	wij	een	
uitgebreide	review	over	de	
app	‘mijnboodschappenlijst’.	

Rubriek:	Apps	voor	afasie

De website www.mijnboodschappenlijst.nl bestaat al geruime tijd. Nu is er 
ook een app beschikbaar. De website en de app zijn gemaakt voor mensen 
met afasie. U kunt hier een boodschappenlijst maken door te klikken op 
de juiste afbeeldingen. De app is niet verkrijgbaar in de AppStore (Apple) 
of PlayStore (Android), maar het is te downloaden vanaf de site: www.
mijnboodschappenlijst.nl. De app is nog vrij nieuw en de maker staat open 
voor uw ervaringen en tips! Dit is mogelijk door een enquête in te vullen via 
de app of site zelf.

Tekst:	Dominique	van	Oosterbos

 'mijnboodschappenlijst'

•	U	moet	inloggen.
•	De	afbeeldingen	en	de	regels	zijn	soms	te	klein.	
•	Geen	mogelijkheid	tot	optellen	van	aantallen.
•	Moeilijk	vindbaar	overzicht	van	de	
boodschappenlijst.
•	Geen	snelkoppeling	naar	het	uitprinten	van	de	
lijst.

•	Opvallend	icoon	(boterham)	tussen	andere	apps.
•	Overzichtelijk	door	de	kleuren	en	mooie	afbeeldingen.
•	Duidelijk	door	de	spraakoptie.
•	Zeer	compleet	assortiment.

Beoordeling door ervaringsdeskundige van afasiecentrum Breda
Vanuit verschillende cliënten is het onduidelijk wanneer deze app handig is om te gebruiken. Veel mensen kunnen 
de boodschappen nog onthouden of ze maken thuis foto’s van de producten die op zijn. 
Daarnaast zijn er ook cliënten die de app als heel handig ervaren, niet persé om daarin de boodschappenlijst te 
maken, maar wel om de juiste woorden te vinden bij een product.
Tevens is er vraag naar de mogelijkheid tot het uitprinten van de boodschappenlijst.  

Beoordeling van mijnboodschappenlijst door logopedist afasiecentrum Breda
‘Als logopedist zie ik hoe goed er is nagedacht over deze app. Veel aspecten zijn echt goed doordacht! Denk aan de 
begeleidende kleuren. De duidelijke afbeeldingen. De ondersteunende spraakfunctie.
Ik zie echter ook wat minpunten. Bijvoorbeeld de grootte van de afbeeldingen en het verspringen in het scherm. 
De app kan naast het gebruik als boodschappenlijst ook ondersteuning bij de communicatie/therapie bieden. Het is 
een duidelijk overzicht van alle dagelijkse producten uit een winkel.
Al met al een zeer positieve app, niet enkel als boodschappenlijst en met een brede inzetbaarheid. 

Conclusie: 
een superhandige app, maar niet voor iedereen nodig!
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